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Høyesterett 
 

Fylkestur til Møre og Romsdal 
 25.-27. september 2017 

 

 
Velkommen! 

 
Kontaktperson i Møre og Romsdal: Ass. fylkesmann Rigmor Brøste, tlf 926 59401 
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Program dag 1: 

Mandag 25. september 
Molde Rådhus 
Møte med Fylkesmann og 
fylkesordføreren i Møre og Romsdal, 
samt ordføreren i Molde 

Velkommen til Møre og Romsdal, og 
velkommen til Molde. Fakta, 
muligheter og utfordringer i fylket 

Besøk på Romsdalsmuseet og 
Krisesenteret.  
Omvisning og info i helt nytt og 
moderne krisesenter, samt 
omvisning i Romsdalsmuseet og 
nybygget Krona. 

 

Romsdal videregående skole 
Kort info om skolen. Omvisning på 
splitter ny skole  

Rektor Ivar Rød tar imot, sammen med 
tillitselev.   

1 undervisningstime med elever fra 
Innovasjon og ledelse. Grûndere! 

Møte med 2. klasse Innovasjon. Elever 
og lærere gir info om linjen. 

Omvisning i nybygg  
Sunndal 
Bedriftsbesøk forskningsstasjon 
Nofima. Omvisning - info 

Daglig leder Synnøve Helland tar oss 
imot. 

 

Program dag 2: 

Tirsdag 26. september 
Omvisning på Glamox 
Mulitnasjonalt konsern, og er 
ledende leverandør av belysning 

Konsernsjef Rune Martinussen tar 
imot oss 

Omvisning hos Brunvoll AS 
Er leverandør av thrustersystemer 
for manøvrering og posisjonering av 
avanserte skip. Er representert i 29 land. 

Adm.direktør Odd Tore Finnøy tar  
imot oss 

Det nye Tinghuset i Ålesund.  
Omvisning og info. 

Sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, og 
tingrettsdommer Nils Engeset tar imot 
oss.  
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Program dag 3: 

Onsdag 27. september 
Ålesund 
Blå innovasjon: ÅKP 
Maritim næring: Ulstein Group  
Marin næring: Nordic Wildfish 

Innlegg ved CEO Per Erik Dalen (ÅKP), 
Gunvor Ulstein (Ulstein Group), Tore 
Roaldsnes (Nordic Wildfish) 

Omvisning Offshore Simulator 
Center Rolls Royce 

v/ CEO Joel Alexander Mills 
Rolls Royce: Knut Johan Rønning 

Giske 
Marin Harvest 

Driftsledere Kurt Myrvang og Frank 
Ove Bjørdal, samt områdeleder Vidar 
Vartdal og Arne Kvalvik, miljø- og 
myndighetskoordinator tar imot 
Høyesterett 

Blindheim Samdrift AS 
Ble kåret til årets bedrift i Giske 
kommune 

Her er det daglig leder Rolf Otto 
Blindheim som tar imot gruppen på ca 
15 personer 
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Fakta om Møre og Romsdal:  
266.000 innbyggere – Et Norge i miniatyr! Vi har et varierende næringsliv, og er stor på eksport innen 
sjømat, møbler, olje og gass. Fotballfylke nr 1 med 3 lag i eliteserien  36 kommuner som blir til 28. 
Det tar 7 timer å kjøre fra Vanylven i sør til Smøla nord i fylket.  Vi skal fortsatt bestå som eget fylke 
etter 01.01.2020. 

 

Kristiansund i et nøtteskall  

• Regional motor for Nordmøre 
• Ca 25 000 innbyggere  
• Oljebyen 
• Sterk havbruksnæring 
• Operaen i Kristiansund 
• Fotofestivalen Nordic Light 
• Atlanterhavsvegen  

 

 

Molde i et nøtteskall 

• Regional motor for Romsdal 
• Ca 27 000 innbyggere 
• Sterke industribedrifter 
• Internasjonal jazzfestival  
• Bjørnsonfestivalen og Teatret Vårt 
• Panoramautsikt til 222 fjelltopper 

 

 

Ålesund i et nøtteskall: 

• Regional motor for Sunnmøre 
• Ca 47 000 innbyggere 
• Jugendbyen (art noveau) 
• Matfestival og Jugendfest 
• Sterk maritim og marin næring 
• Sterk møbeltradisjon 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ex7Q7wNN&id=68F1AF0999C0FF1E1C3440A4CDE7E3D8CE128ADF&thid=OIP.Ex7Q7wNNjm3mNBglWcmJugEsEj&q=Kristiansund&simid=608026242402288397&selectedIndex=53
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Møre og Romsdal 2017: 36 kommuner, antall innbyggere: 266.000 

 

Møre og Romsdal 01.01.2020: 28 kommuner   
Nye Ålesund: Ålesund, Ørskog, 
Skodje, Sandøy og Haram 
Nye Molde: Molde, Midsund og 
Nesset 
Nye Volda:Volda og Hornindal.  
Nye Hustavika: Fræna og Eide 
Fjord kommune:  Norddal og 
Stordal 
Nye Hemne:      Halsa slår seg 
sammen med Hemne og 1/3 av 
Snillfjord, og blir en del av 
Trøndelag. 
 
Kommuner som er ufrivillig 
alene, dvs har vedtak om å slå 
seg sammen men mangler en 
eller flere nabokommuner som 
vil det samme: Kristiansund, 
Vanylven og Surnadal. 
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Fylkesmannens tilråding: 7 kommuner 
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Møre og Romsdal fylke  

 
Kort om næringslivet i Møre og Romsdal: 

• Det mest eksportretta fylket i landet  
• Globalt ledende maritim klynge  
• Landets største sjømat-fylke  
• Gassknutepunkt, to ilandføringsanlegg og 

offshorebase 
• Ledende industrifylke  
• Reiseliv – aktivitet og opplevelse 
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Informasjon om bedrifter, kommunar og organisasjoner: 
Romsdalsmuseet - regionmuseum 

 

Krona er Romsdalsmuseets nye museumsbygg – med særpreget trearkitektur ute som inne. 
Bygget ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 9.februar 2016.  
 

Foruten gjenstandsamagasin for de romsdalsk samlinger, arkiv for historiske fotografier og 
Romsdalsarkivet, huser bygget en rekke nye areal til beste for publikum.  

 

 

Åpnet 18. mai 2017 
 

 

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ATFFpjlq&id=903F75C8F52B7615237C7C4A521FE14628B1F174&thid=OIP.ATFFpjlqgUqFt7tnmrOT-wEsDI&q=Romsdalsmuseet&simid=608029012656392296&selectedIndex=14&qpvt=Romsdalsmuseet
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QwLGsqY%2b&id=BFA9D7F2A4D96AB802F918ED57F01FD1078EF1E6&thid=OIP.QwLGsqY-8d-a5JfoNPK54QEsDH&q=Romsdalsmuseet&simid=608022626051492361&selectedIndex=2&qpvt=Romsdalsmuseet
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AbvA1lw6&id=C8AFA7073337782F74395152EEEC7289C6586B1F&thid=OIP.AbvA1lw6gjZso2tIdf09mAF6Cl&q=krisesenteret+molde&simid=608028802207908715&selectedIndex=9
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=u0RelbeS&id=B4DAA682C56256329F3B475E08A67BA70E85FCF7&thid=OIP.u0RelbeSVQK_-967WDU2KgEsDo&q=krisesenteret+molde&simid=607987037960667779&selectedIndex=10
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Romsdal Videregående skole  - 770 elever fordelt på 9 studielinjer, mest yrkesfag. 
 

Byggeprogrammet for 
nye Romsdal vgs. ble 
vedtatt i 
Fylkesutvalget i 
desember i 2012. 
ventilasjonsløsning.  

 

Da saken ble lagt fram for 
politisk behandling, ble det 
også lagt ved 
en mulighetsstudie hvor man 
så på muligheten for å sette 
opp nybygget i massivtre og 
med "low-tech" 
ventilasjonsløsning. Dette 
ble vedtatt av politikerne i 
Fylkesutvalget. Vedtaket 

hevet med dette prosjektet til å bli det største "flaggskipet" til Møre og Romsdal fylkeskommune de nærmeste 
årene. Det planlagte bygget på 12.000 kvadratmeter vil bli det største oppført massivtre i Nord-Europa. 

 

 

 

Nofima er et av Europas største 
næringsrettede forskningsinstitutt som 
driver forskning og utvikling for 
akvakulturnæringen, fiskerinæringen og 
matindustrien. Nofima leverer 
internasjonalt anerkjent forskning og 
løsninger som gir næringslivet 
konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. 

Nofima har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, 
Tromsø og på Ås. Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 360 ansatte. 

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oecTnqCu&id=7970ED5516531A319D86C53A7100863FF06A4F98&thid=OIP.oecTnqCucVnTfU9jSSXweAEsDC&q=romsdal+videreg%c3%a5ende+skole&simid=607997324364481035&selectedIndex=18
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Angvik Gamle Handelssted 

 

Angvika i Gjemnes kommune på Nordmøre. 
Dette designhotellet ble bygget på 1800-tallet, og gir utsikt over Tingvollfjorden i kystlandsbyen 
Angvik. Overnattingsstedet har et museum, eget badehus med spa og kunstgalleri. 

 

 

 

Glamox er en ledende leverandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, 
helseinstitusjoner, kommersielle - og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet. 

Glamox har gått fra å være en lokal hjørnestensbedrift til å bli et multinasjonalt konsern med 
kontorer over hele verden og produksjon i Europa og i Kina. Bedriften har gjennom sin rolle skapt 
mange arbeidsplasser for leverandørindustrien og vært en sentral privat arbeidsgiver i regionen. Har 
etablert nye forretningsområder bade lokalt og internasjonalt og vært en pådriver i de regionale og 
nasjonale teknologifora som f.eks. iKuben og samarbeid med Høgskolen i Molde. Sysselsetter i dag 
ca. 400 ansatte i Molde og har i tillegg til produksjon de fleste av sine konsernfunksjoner her. 
www.glamox.com 

 

 

http://www.glamox.com/
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Brunvoll AS er en leverandør av thrustersystemer for manøvrering og posisjonering av avanserte skip.  

Brunvoll er en familieeid bedrift grunnlagt i 1912. Fabrikker og hovedkontor er i Molde, hvor det er 
ansatt rundt 300 personer. Selskapet er representert ved serviceagenter og salgsrepresentanter i 29 
land. Brunvoll produserer mellom 200-250 thrustersystemer årlig, hvor 70-80 % av produktene blir 
eksportert. Ulikt mange industribedrifter har Brunvoll visjon om å holde all produksjon og utvikling i 
Norge, og mener selv at det er nøkkelen til å utvikle, produsere og markedsføre produkter og 
løsninger som er unike på verdensmarkedet.  I 2017 vant Brunvoll prisen «Norges smarteste 
Industribedrift»     www.brunvoll.no 

 

 

Sunnmøre Tingrett 

 

Mandag 21. november 2017 ble det nye tinghuset i Ålesund offisielt åpnet av statssekretær 
Gjermund Hagesæter (Frp). Det nye tinghuset i Ålesund vil gjøre domstolene bedre rustet til å utføre 
sitt samfunnsoppdrag, blant annet ved at det er godt tilpasset dagens teknologi. Dette er et viktig 
ledd i satsningen på «digitale domstoler».  

 

http://www.brunvoll.no/
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Scandic Parken hotell – midt i hjertet av Ålesund 

 

 

 

Klippfisk akademiet v/ Atlanterhavsparken – middag 26.september 

KLIPPFISKAKADEMIET  
har gleden av å ønske 
velkommen til en sjelden 
opplevelse både for øye, gane   
og sinn. Vi tilbereder unike  
matopplevelser fra sjø og land omsl  

https://www.facebook.com/146258848825939/photos/a.166555966796227.34089.146258848825939/546706632114490/?type=3
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Ålesund Kunnskapspark er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon, næringsutvikling og 
samfunnsbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, 
klyngeprogrammene Blue Maritime Cluster – Global Centre of Expertise, Legasea, Norwegian Rooms, 
samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt. 

Møre og Romsdal er i dag vertskap for havbaserte næringsklynger i verdenstoppen. Mye av ÅKPs 
aktiviteter er knyttet til disse viktige næringene, men samtidig arbeider ÅKP aktivt for å overføre 
kunnskap og erfaringer om innovasjonsprosesser, organisering og kultur til andre næringsmiljø og 
offentlig virksomhet. Dette for å stimulere og utvikle grunnlaget for fremtidig verdiskaping i 
regionen. Arbeidet til ÅKP er delt inn i tre hovedkategorier: Nyskaping, Regional utvikling, og 
Havrommet. 

I bygningmassen til Ålesund Kunnskapspark finner man simulator som blir omtalt som verdens mest 
avanserte offshore-simulator. www.aakp.no 

 

 

 

Ulstein Group er et norskeid og familieeid industrikonsern grunnlagt i 1917. Ulstein har virksomhet 
innen designutvikling og bygging av skip, system og løsninger innen kraft og kontrollstyring av skip og 
maritime systemer. Hovedkontoret ligger i Ulsteinvik i Møre og Romsdal, et sentralt område for den 

http://www.aakp.no/
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norske maritime klyngen. Konsernet har omkring 600 ansatte og konsernsjef er Gunvor Ulstein. 
Ulstein Verft er det største selskapet. www.ulstein.com 

 

 

 

 

 

Rolls-Royce ble stiftet i 1906, og startet industrieventyret med produksjon av motoriserte biler. Siden 
den tid har selskapet utviklet til et verdensomspennende teknologikonsern innen motorisering og 
framdrift med avdelinger innen sivil og militært luftfart, energi-systemer, kjernekraft, og marine 
systemer. 

Selskapet har rundt 2400 ansatte i Norge som jobber med å skape noen av verdens mest avanserte 
fartøy innen marinedivisjonen til Rolls-Royce. Lokalt produseres og utvikles skipsdesign og -utstyr til 
offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip. Omlag 30000 skip i verden seiler med 
utstyr fra Rolls-Royce, og store deler av dette er utviklet og produsert i Norge, hvor Møre og Romsdal 
er en sentral aktør. Dette inkluderer motorer, fremdriftssystemer, dekksmaskineri, kontroll- og 
automasjonssystemer og elektriske systemer.  www.rolls-royce.com 

Nordic wildfish (tidligere Roaldnes) ble 
etablert i 1917 og er i dag ett av Norges 
største og mest innovative fiskeriselskap. 
Selskapet leverer fisk fra Nordsjøen og 
Nord-Atlanteren. Fisken fryses på havet 
og eksporteres over hele verden. 

Bedriften arbeider for innovasjon i 
fiskeriindustrien, og fokuserer på en 
bærekraftig og miljøvennlig produksjon. 
www.nordicwildfish.no 

http://www.ulstein.com/
http://www.rolls-royce.com/
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Alnes fyr og opplevelsessenter – lunch kl 12.30, onsdag 27.9 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpnet av Dronning Sonja 7. oktober 2016 

Vakre Alnes Fyr ligger i fiskeværet Alnes på Godøy. Fyret fra 1876 er fredet, og er et minnesmerke i 
norsk fyrhistorisk kystkultur.  

Giske kommune er byggherre for det nye besøkssenteret, som er et spleiselag mellom 
fylkeskommunen, Giske kommune, Sparebanken Møre og Stiftelsen Alnes fyr. Smp.no har tidligere 
skrevet at kostnadsramma for det vel 700 kvadratmeter store senteret er rundt 22,5 millioner 
kroner. 

Bygget blir kafé og servicebygg for besøkende ved fyret og lokale til ulike arrangement, og som følge 
av at senteret kommer har en valgt å pusse opp både Alnes fyr så vel som vokterbolig og uthus.  

Dronning Sonja har ved flere anledninger gjesta Godøya og regnes for å være en venn av 
billedkunstner Ørnulf Opdahl, som bor og har atelier nettopp der.  

  

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zEEvDaAb&id=724F19AB1071EF074D8687669C3DF67B7DB32103&thid=OIP.zEEvDaAbBOqHkmC4UufqkAExDM&q=aLNES+FYR&simid=608016767700045363&selectedIndex=16
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rPmGmobU&id=28C577779BD0E03FB858C5B212D0D608437F6A8D&thid=OIP.rPmGmobUjSgkhVOTi3RjBAD6ES&q=aLNES+FYR&simid=608024859419411223&selectedIndex=21
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=D77z2mxG&id=D0171467922B08392BD3F540A8AFA92C57B0292A&thid=OIP.D77z2mxGSc7Ws_8zFtR30AEsDH&q=aLNES+FYR&simid=608004514173682778&selectedIndex=588
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Marine Harvest er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1 600 ansatte, og produserer 
hovedsakelig atlantisk laks. Selskapet dekker hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, 
matfisk, foredling og distribusjon til salg. 

Selskapet har virksomhet langs hele norskekysten fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen i Troms. Den 
norske produksjonen er delt i fire geografiske regioner: Nord, Midt, Vest og Sør. 

Region Vest har virksomhet fordelt på fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Regionens 
fabrikk ligger på Eggesbønes i Herøy kommune og er Norges største innen prosessering av laks. I 
2016 produserte Marine Harvest 5,5 millioner måltider laks hver eneste dag. Mesteparten av vår laks 
fra drift i Norge eksporteres til Europa, USA og Asia. 

www.marineharvest.no 

 

Blindheim Samdrift DA 
Giske med ca 8000 innbyggere, er en viktig jordbrukskommune i 
Møre og Romsdal. Landbruket sine eigne tal (2014) viser at det nå 
er om lag 35 gardsbruk i drift med gjennomsnittlig 235 dekar dyrka 
mark. Samla er det ca 350 mjølkekyr, ca 1000 ammekyr/ andre 
storfe og 1000 sau og lam.  

Blindheim Samdrift produserte i fjor om lag 530 tonn mjølk og 18-
20 tonn kjøtt. Til produksjon av fôr og beite brukar de om lag 1000 
dekar, og samdrifta har mye å si for å opprettholde jordbruket på 
Vigra.   Eierne har sterkt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 
der de legger vekt på bl.a. at arbeidet i samdrifta skal være sosialt, 
det blir holdt månedlige planleggingsmøte, verneutstyr skal 
benyttes og det er tatt i bruk telefon-apper for kommunikasjon og 
samordning av virksomheten. 

http://www.marineharvest.no/

