
Det yrkesbaserte nettverket er viktigst. 

 

 

Dette er årsaken til at jeg er Rotary - medlem. Men det er ekstra tilfredsstillende at Rotary gjør 

mye bra ellers. Det sier president for andre gang i Trondhjem Rotary Klub, Thor O. Olsen. 

 

Thor har vært rotarymedlem siden 1991. Han var ikke så synlig de første åra, men ble meir aktiv etter 

at han fikk verv. Han ble president første gang i 2007- 08, distriktets komiteleder for Rotary 

Foundation i 2006-09, hedret med Paul Harris i 2010 og påny president i 2016-17. 1. juli 2018 tiltrer 

han som guvernør 2018-19 i distrikt 2275.  

 

Klubben har lagt stor vekt på nyskaping og verdiskaping de siste åra. Thor synes dette er midt i 

blinken for Rotarys arbeid. Men han setter også stor pris på å være del i det verdensomspennende 

samarbeidet. Dette gir Rotary styrke til å få til resultater gjennom store prosjekter. Nettverket i 

klubben er verdifullt, men Thor har også hatt stor glede og nytte av å delta i Rotary-møter på sine 

mange reiser og opphold i utlandet.  

Ikke bare Trondhjem Rotary Klub, men Rotary totalt, har mistet medlemmer de siste åra. Er Rotary 

blitt umoderne? Olsen har imidlertid stor tru på at Rotary fortsatt har ei framtid, men vi må prøve å 

tilpasse oss leveformen for dagens yngre kvinner og menn. Og det er et større problem hvis vi ikke 

får med 40 -åringer, enn at vi er få. 

 

Thor O. Olsen er en 1944-modell Lamo-gutt. Etter Ringve skole, ble det NTH med eksamen på 

elektroavdelinga i 1967, Befalskolen for Ingeniørvåpnet i 1968 og Dr.ing. ved NTH i 1975. Og seinere 

etterutdanning i USA og undervisning ved NTH/NTNU og BI. 

Thor startet sin yrkeskarriere som forsker ved SINTEF. Etterhvert utviklet den seg mot ledelse og 

strategier. Idag kaller han arbeidsområdet sitt for IT-støttet forretningsutvikling. Han har vært ansatt 

og leder for en rekke bedrifter, bl.a 6 år som adm. dir. i SINTEF, direktør i Telenor Venture. I 2001 til 

2004 var han Handelsråd ved den Norske ambassaden i London og Dublin og samtidig leder for Norsk 

Eksportråd sine kontor i London, Irland og Sør-Afrika. Thor O. Olsen har altså et mangfoldig yrkesliv 

bak seg. Og i tillegg mange , mest yrkesrelaterte styre- og tillitsverv. Idag er han partner i 

konsulentselskapet Styringspartner AS og er rådgiver for 3 hovudfagsgrupper ved NTNU. 

 

Thors hovedfritidssyssel er naturlig nok Rotary. Han kopler ellers gjerne av med skjønnlitteratur, 

kryssord og sudoku. Han og kona Berit, bur i enebolig på Steinan med Trondheims kanskje beste 

utsikt. De tar ofte turer til hytta på Røros og huset i Spania, og reiser også ellers en god del utenlands. 

Til sammen har de 3 barn og 8 barnebarn.  

 


