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Drifter
vekst
■ IT

Administrerende direktør
Grethe Viksaas i it-selskapet Basefarm opprettholder inntjeningen i takt med
veksten. Selskapet ligger i
neste år an til å bli en
gaselle for tredje år på rad.
ØYVIND FINSTAD
OSLO
Første halvår i 2007 hadde vi en
veldig sterk vekst, mens i annet
halvår flatet det ut, sier administrerende direktør Grethe Viksaas i it-selskapet Basefarm.
Ifjor økte selskapets omsetning med over 40 prosent, mens
driftsresultatet steg med over 45
prosent.
Basefarm tilbyr serverdrifts-

■ PÅ UTKIKK. Gründer
Finn-Einar Mæle har en database med cirka 4000 navn
på potensielle konsulenter,
men er stadig på utkikk etter
nye kandidater.
Foto: Jan Inge Haga

Konsulentutleie
med god margin
■ FINANS

Utleie av oljekonsulenter
resulterte i at Finn Personal i Sandnes økte inntjeningen til 18 prosent ifjor.
Nå planlegger gründer
Finn-Einar Mæle (46)
franchisekontor blant
annet i nord, for å posisjonere seg til økt petroleumsvirksomhet i
Barentshavet.
ASGAUT NÆSS
SANDNES
tter at Finn-Einar Mæle
startet Finn Personal på
kjøkkenet hjemme i Sandnes
i 2002, er omsetningen åttedoblet fra det første driftsåret til
fjorårets 58 millioner kroner. I
år regner han med en vekst på
ytterligere 12 prosent.
Oljeselskaper og leverandørindustri skriker etter kvalifisert
personell innen nisjen til Finn
Personal & Rekruttering, som er
fagområdene økonomi, regnskap, finans og administrasjon. I
øyeblikket er mer enn 100 konsulenter utleid. I år vil det også
bli rekruttert cirka 30 personer
til faste stillinger.
Selv om han ser usikkerhetsmomenter, frykter ikke Mæle for

E

økonomiske nedgangstider:
– Skulle utviklingen i amerikansk økonomi slå negativt ut
her hjemme, tror jeg rekruttering til faste stillinger vil få en
dupp. Men kravet til fleksibilitet
vil bli større og større, med et økt
behov for konsulenter. Etter en
kort stabiliseringsperiode vil
det utvikle seg positivt igjen,
mener Mæle.
Ekspansjon
I administrasjon
på Forus har Mæle fire ansatte. I
løpet av året vil antallet øke. Nå
planlegges ekspansjon som skal
resultere i 100 millioner kroner i
årsomsetning innen 2011.
Planen innebærer etablering
av fremtidige franchisekontorer
i Oslo-området, samt i Bergen,
Trondheim og i Nord-Norge.
– Dette håper vi å få til så snart
vi finner de rette personene.
Hensikten med en etablering i
nord er å posisjonere oss til økt
petroleumsaktivitet i områdene
utenfor Finnmark og i Barentshavet, sier Mæle.
I løpet av året vil han få inn
kompetanse på huset som gjør
det mulig å utvikle nye fagområder som ingeniørvirksomhet,
prosjektledelse og it.
Prosjektbasis
– På litt sikt vurderer vi å starte
et datterselskap innen engineering. Vi vil også inngå samarbeidsavtaler med internasjonale

Basefarm
Resultat 2007
Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2007
182,3
19,8
15,2

2006
128,9
13,6
10,2

Endring
41,4%
45,6%
49,0%

aktører innen finans og it, sier
MæleKonsulentfirmaet har en
database med cirka 4000 navn
på kandidater med forskjellig
kompetanse.
– De fleste konsulentene våre
er utleid på prosjektbasis, og et
gjennomsnittlig engasjement
varer fra seks til 12 måneder.

Omtrent en tredjedel av konsulentene blir ansatt av kunden de
er utleid til. Vi driver også utleie
på såkalt «try and hire»-basis,
som innebærer utleie med sikte
på fast jobb, sier Mæle.
Mæle mener arbeidsmarkedet
vil stramme seg ytterligere til i
2008.
– Det åpner for at profesjonelle bemannings-og rekrutteringsselskap får økt vekst. Samtidig er petroleumsvirksomheten en bransje i sterk vekst. Oljeog gassrelaterte selskaper vil ha
et stort behov for personell i tiden fremover, sier Mæle.

VELLYKKET.
Grethe Viksaas
administrerende direktør i
Basefarm AS.
Foto: Per Thrana

tjenester i Norden og drifter
internettvirksomheten blant annet til kunder som Eniro, TV4 i
Sverige og Dagbladet. Konkurrentene er selskaper som Ergo
og EDB.
– 2008 ser veldig bra ut, men
veksten blir ikke så sterk som i
ifjor, sier Viksaas.
Hun leder et selskap som hvor
hovedeieren er Schibsted som
kontrollerer 73,5 prosent av aksjene. De ansatte eier de resterende aksjene.
Viksaas har ledet selskapet siden starten i 2000. Da hadde firmaet fem ansatte. I dag er tallet
økt til 125.

Finn Personal &
Rekruttering AS
Årsresultat
Millioner kroner
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt

2007
58
10,5
10,5

2006
44,6
7,3
7,3

Endring
30%
43,8%
43,8%

asgaut. nass@dn.no

Konkursåpninger
Kunngjorte nye konkursåpninger ved Brønnøysundregistrene
Rettsinstans

Navn/firma

Sted

Org.nr./
fødselsd.

Konkurs
åpnet Bostyrer

Bransje

Øvre Romerike tingrett Tømmermester Roger Drange Bygg as
Drammen tingrett
El Mer as

Auli
Drammen

984 032 862 Oppføring av bygninger
979 326 181 Butikkh. med el. husholdningsapparat, radio og fjernsyn

12.03.08 adv. Jørund Lægland
11.03.08 adv. Erik Blaauw Evensen

Fredrikstad tingrett
Oslo byfogdembete
Øvre Romerike tingrett
Moss tingrett
Bergen tingrett
Asker og Bærum tingr.
Follo tingrett
Jæren tingrett
Nordhordland tingrett

Fredrikstad
Hvalstad
Jessheim
Moss
Nyborg
Rykkinn
Sofiemyr
Stavanger
Tjeldstø

987 994 517
987 149 078
987 297 883
884 749 352
979 887 108
979 946 759
13.12.1954
986 565 426
982 244 269

13.03.08
13.03.08
13.03.08
13.03.08
12.03.08
13.03.08
13.03.08
12.03.08
13.03.08

Abocon as
Marek Ponichtera
Ullensaker Renhold as
Fasade & Bomiljø as
Per Aarseth
Kjell Moseby
Arne Nesheim
Renholdskompaniet Karin Nesse Meling
Senter Bygg as

Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Udefinert
Rengjøringsvirksomhet
Ferdiggjøring av bygninger
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Oppføring av bygninger
20©08

adv. Audun Lillestølen
adv. Botolf E. Botolfsen
adv. Jørund Lægland
adv. Kristian V. Danielsen
adv. Steinar Andersen
adv. Per O. Bjørnsen
adv. Harald Jahren
adv. Hogne Skjerpe
adv. Arne Laastad

grafikk/Kilde:Brønnøysundregistrene

