
 
 

 

         Trondheim 03.06.22 

 

Grete Fuglem Tennås er ansatt som administrerende direktør i AtB. 

 

Styret i AtB har ansatt Grete Fuglem Tennås (55) som ny administrerende direktør i 

mobilitetsselskapet.  Fuglem Tennås har vært konstituert i stillingen siden 1. april.   

 

Styret i AtB er etter en grundig rekrutteringsprosess svært godt fornøyd med å kunne tilby 

stillingen til Fuglem Tennås, og at hun har takket ja til å lede selskapet videre, sier Per Axel Koch, 

styreleder i AtB. Tennås har blitt valgt som ny administrerende direktør i en bred prosess i sterk 

konkurranse med eksterne kandidater.  Styret har store ambisjoner for selskapets videre utvikling 

når det gjelder nye former for mobilitet, teknologiskifte og bærekraft, i tillegg til å øke 

kollektivbruken og sikre inntektsgrunnlaget for selskapet.   

Styret mener Fuglem Tennås har en bred kompetanse- og erfaringsbakgrunn som er viktig for 

selskapet framover. Hun har tidligere erfaring som toppleder innen bransjen og har en bred faglig 

bakgrunn fra økonomi, strategi, forretningsutvikling og merkevarebygging.   

Tennås er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tatt tilleggsutdanning innen 

markedsorientert ledelse og strategisk ledelse, samt lederutviklingsprogram.  

Fra 2011 til 2019 var hun administrerende direktør i FosenNamsos Sjø AS. Hun har også vært 

markedsdirektør i Fosen ASA og har lang og bred ledererfaring fra flere fagområder, bransjer og 

selskaper.  

Grete Fuglem Tennås har vært ansatt i AtB siden november 2020 og gikk fra 1. april inn i rollen 

som konstituert administrerende direktør i selskapet.  

- Jeg takker for tilliten styret har vist meg og jeg gleder meg til å lede det påstartede 

utviklingsarbeidet videre framover, sier Grete Fuglem Tennås. AtB har et viktig samfunnsoppdrag, 

og jeg ser frem til det videre samarbeidet med dyktige ansatte, styret, oppdragsgiver og våre 

mange samarbeidspartnere.  

 

Kontaktpersoner:  

Per Axel Koch, styreleder i AtB AS,  

tlf 481 20 000   

Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i AtB,  

tlf.: 926 90 236  

E-post: grete.tennaas@atb.no 

Bilder: https://www.atb.no/direktorgruppen-i-atb/category1063.html 
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