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Velkommen til årets Sunndalkonferanse!

Nok en gang ønsker vi velkommen til Sunndalkonferansen med temaene gründerskap, nettverk og 
utvikling. I år har vi særlig valgt å vektlegge rekruttering og regionutvikling. Rekruttering og kompetan-
seutvikling står høyt på agendaen hos mange arbeidsgivere, og er avgjørende for den enkelte bedrifts 
fremtid og utvikling. Flere bedrifter i Sunndal er opptatt av dette temaet, og enkelte tenker i større 
grad enn tidligere regional rekruttering og markedsutvikling. Nye markeder har åpnet seg og man har 
grepet fatt i muligheter som har kommet. Det er positivt. 

Lokalt opplever Hydro Aluminium Sunndal fortsatt utfordrende markedsforhold. Det er tegn på svak 
bedring i markedene, men lokalsamfunnet må være forberedt på at det fortsatt vil gå noe tid før etter-
spørselen etter aluminium tiltar i styrke. Vekstimpulsene i enkelte europeiske land er fortsatt svake.  

Regjeringen har gjennom kommuneproposisjonen startet prosessen med en framtidsstruktur med 
færre og større kommuner. Dette kan skape vekst og nye muligheter for lokalt næringsliv. Politikere og 
kommuner må i tiden framover bli tydelig i sin kommunikasjon til innbyggere og lokalt næringsliv. Hvor 
ønsker man å gå og hvorfor? Og hva vil være mulige effekter av de valg man gjør? 

Vel møtt til årets konferanse! 

JONNY ENGDAHL - Banksjef i Sunndal Sparebank. 

«Omstillingsprogrammet i Sunndal er en vel gjennomført satsing. Næringslivet i Sunndal er vekstkraftig, og 
omstillingsprogrammet har bidratt til nye arbeidsplasser, orientering mot nye markeder og større mangfold. 
… Prosjektledelsen ble ivaretatt av SUNS, og eksistensen av dette selskapet innebar at kommunen hadde 
kompetanse til og var rigget for å gjennomføre programmet på profesjonelt vis»  

Den uavhengige evalueringen av «Sunndal 2013» utført av Oxford Research, gir programmet og SUNS 
gode skussmål. Situasjonen er imidlertid fortsatt krevende.  

Sunndal har tapt 350 industriarbeidsplasser siden 2008. Fra 2010 har trenden snudd som følge av vekst i 
andre næringer. Det gir grunn til optimisme. Men målet om 4000 arbeidsplasser ved utgangen av 2013 
ikke er nådd. Per 4.kvartal 2013 hadde vi 3750.

I perioden 2010-13 har «Sunndal 2013» ytt 7,2 mill kr i tilskudd til 34 prosjekter i lokale bedrifter og 
bidratt til 50 nye og 150 sikrede arbeidsplasser i Sunndal.  

Både lokalt næringsliv og Sunndal kommune ønsker å videreføre omstillingsarbeidet. I tråd med dette 
er det etablert et 4-årig næringssamarbeid med Surnadal. Her vil den bedriftsrettede arbeidsformen i 
”Sunndal 2013” bli videreført.

SUNS skal fortsatt være pådriver og samarbeidsarena i næringsutviklingsarbeidet. Sunndalkonferansen 
inngå som en naturlig del av dette. God konferanse!

PER HELGE MALVIK - Prosjektleder Sunndal 2013 / daglig leder Sunndal Næringsselskap

Sunndalkonferansen som nå arrangeres for femte gang, er ment å være en møteplass der dagsaktuelle 
problemstillinger er tema. 

Rekruttering og regionsutvikling er utvalgte tema i år. Dette burde være av interesse for de fleste da ut-
fordring med rekruttering er et hverdagsproblem, og regionsutvikling har blitt et hett satsningsområde.

Næringslivet i Sunndal har tatt tak i ovennevnte problemstillinger og har vist stor interesse. Industrinett-
verket IN2offshore og det felles næringsutviklingssamarbeidet sammen med Surnadal er eksempel på 
dette.

Jeg håper at næringsliv, politikere, offentlige etater og virkemiddelapparat lokalt og regionalt tar seg tid 
og møter opp til konferansen. Årets foredragsholdere burde engasjere de fleste, så jeg håper flest mulig 
møter opp og får påfyll.

Storskrymten og Årets Gründer skal deles ut, det blir latter og alvor. Vel møtt til årets konferanse!

TORSTEIN OTTEM - Leder i Sunndal Næringsforening
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0845 Oppmøte og registrering

0915 Åpning ved konferansier Jenny Klinge

GRÛNDERSKAP – UTVIKLING 

 «Talgø – omstillinger gjennom et århundre»  
v/Terje Talgø, konsernsjef 
«Hvordan skape vinnerlaget som alle vil være på?»  
v/Cecilie Vanem – Dippersjef

 Pause

REKRUTTERING

 «MIM & I  - Medarbeiderskap, Inkludering, Motivasjon og 
Industri» v/Jan Arne Berg, adm. direktør i Kværner Piping 
Technology AS (KPT)

 Prisutdeling Storskrymten og Årets Gründer

1145 Lunsj

1245 «Lær å fly» v/Stig Hjerkinn Haug i Stig&Stein  
«Ungdom som ressurs for næringsutvikling i regionen»  
v/Kerstin Laue, seniorrådgiver i NHO Telemark 

 Pause

REGIONUTVIKLING

 «Perspektiv på næringsutvikling» v/Arild Hervik,  
professor ved Høgskolen i Molde/Møreforskning

 «Kommunereform – morgendagens muligheter»  
v/Rigmor Brøste, ass. Fylkesmann i Møre og Romsdal

 «Nye kommuner – ny næringspolitikk?»  
v/Jon Aasen, fylkesordfører i Møre og Romsdal

1600 Kort oppsummering

Utstilling fra årets Gründercamper

Program

Ordfører 

Ståle Refstie
Finanskrisa i 2008 viste at Sunndal 
lever av og med internasjonale kon-
junkturer. Siden har vi mistet et be-
tydelig antall industriarbeidsplasser. 
Gründerskap og omstilling skaper ny 
virksomhet, men vi har et stykke å gå 
til 2008-nivå.

Sunndal er en motor for regionen 
rundt. Våre bedrifter er viktige 
arbeidsplasser i flere kommuner, 
og er avhengige av disse hodene 
og hendene. Å binde dette bo- og 
arbeidsmarkedet sammen er en 
prioritert oppgave for oss. 

Jeg håper dere bruker Sunndal-
konferansen som møteplass for å 
skape optimisme og pågangsmot, 
og bygger nettverk for samarbeid i 
Sunndalsregionen. 

Gå så hen og skap nye jobber.
 
Lykke til!

Programkomite:

Sigrun Rødset, Jonny Engdahl, Lisbeth Thorsø,  
Per Helge Malvik, Torstein Ottem, Ninni Innvik

 
Teknisk arrangør:



Storskrymten 2014

Nominert i 2014 er:

Storskrymten er en næringslivspris som skal tildeles 
virksomheter eller enkeltpersoner som gjennom 
nyskapende ideer bidrar til vekst, mangfold og økt 
verdiskaping innenfor næringslivet i Sunndal. Prisvin-
neren mottar en pengegave på kr 25 000. Denne skal 
gis videre til en frivillig organisasjon, valgt av prisvin-
neren. 

Prisens eier er Sunndalkonferansen og prisen deles ut 
på årets konferanse 24. juni  2014.
 

Bak prisen står: 
Aura Avis, Sunndal Sparebank, Sunndal Næringsselskap 
og Sunndal Næringsforening. 

Juryen 2014 har består av:
Lars Steinar Ansnes 
Per Helge Malvik
Jonny  Engdahl
Torstein Ottem

Avstemming pågår fra 02. – 18. juni på www.suns.no

Kvartal XV Borettslag

Du fi nner oss i Aura Næringshage
og på www.suns.no

Pådriver for næringsutvikling
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Notater:

Vel møtt!
Som surnadaling og såleis ”nabo” til Sunndal , set eg pris på å få den ære å skulle lose deltaka-
rane gjennom Sunndalkonferansen 2014. Og som nordmøring og stortingsrepresentant frå 
Møre og Romsdal er eg stolt over kor off ensive næringslivet, kommunane og organisasjonane 
i regionen er for å skape utvikling. Sunndalskonferansen er eit godt døme på denne off ensi-
viteten, der gode føredragshaldarar og mogleg nettverksbygging mellom deltakarane skal 
motivere til vidare dyst. 

Då eg var ungdom sjølv, tykte eg det var nær komisk med frasar som ”ungdommen er framtida”. 
Eg såg rundt meg og tenkte ” Ja ja, kva slags framtid er det no vi skal klare å skape då?”. Etter 
kvart som åra har gått, har eg sett jamnaldringar utvikle evnene sine på ulikt vis. Mange har 
vorte særs fl inke på sine felt. Samstundes ser det ut for at det er få som har starta opp bedrifter 

sjølv. Vi skal på årets konferanse mellom anna få høyre om nettopp ungdom som ressurs for næringslivet, og om gründer-
skap. Eg ser fram til å høyre både om dette og andre interessante tema!



Storvik AS leverer tjenester og produkter til 
aluminiumprodusenter og olje- og gassindustrien.

Industriveien 13, 6600 SUNNDALSØRA
Telefon +47 71 69 95 00  E-post: storvik@storvik.no
www.storvik.no

• Engineering (EPC)
• Vedlikehold & 

Modifikasjon (V&M)
• Støpegods

facebook.com/
sunndalkom-
mune

www.sunndal.kommune.no
www.facebook.com/sunndalkommune
www.twitter.com/sunndalkommune

SUNNDAL KOMMUNE
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Trenger dere servering til 
bedri� smiddager eller � r-
magaver med lokalt preg?

Ta kontakt med oss.

Vi har lokaler i Am�  Sunn-
dalsøra.

Tlf: 97517320 / 92409548

post@timianogpersille.no

Følg oss gjerne på facebook!

Vi leverer et bredt 
spekter av produkter 
og tjenester innen 
vedlikehold, verksted-
produksjon og til 
prosjekter.

Du treffer oss på 

stand 19.

Bilfi nger Industrial Services Norway AS
Tlf: 03 247
www.IS-Norway.Bilfi nger.com 20
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BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS
SUNNDALSØRA
––––––

TUNG PÅ FAG – LETT Å SPØRRE!
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TUNG PÅ FAG – LETT Å SPØRRE!



Sunndalkonferansen 2014

Kerstin Laue

Mastergrad i fi losofi  og 
språkvitenskap

Bakgrunn fra skole, Statoil og Høgskolen i 
Telemark.  Jobber nå  i Næringslivets hovedor-
ganisasjon i Telemark  med kompetansepolitikk, 
lederutvikling og ulike kompetanseprosjekt. 

Forfatter av ”progresjonsmodell for entreprenør-
skap” på oppdrag av det Norske kunnskapsdepar-
tementet (utgitt 2000). Leder av entreprenørskaps-
satsingen i Telemark 2002-20010 (beste praksis 
i EU green book). Holdt en lang rekke foredrag 
og kurs i hele Skandinavia om entreprenørskap i 
utdanningen og samarbeid skole-arbeidsliv.

Tilgang til arbeidskraft er en utfordring for bedrif-
ter i mindre sentrale strøk. Det gjelder å bygge 
relasjoner tidlig. Vi må også sørge for at tilgang 
til arbeidskraft ikke minskes ved at ungdommen 
faller ut av skole og arbeidsliv. Her må vi i samar-
beid fi nne alternative løsninger for ungdommen 
som ikke passer inn i de ordinære løp. Fra Talent til 
fagarbeider er et slikt alternativt løp som er gjen-
nomført i Telemark med stor suksess.

Notater:

Arild Hervik

Professor ved Høgskolen i 
Molde/Møreforskning

Arild Hervik er professor ved Høgskolen i Molde/
Møreforskning og han har  ledet mange regje-
ringsoppnevnte ekspertutvalg. 

Han har mottatt fl ere priser for sine fremragende 
akademiske bidrag til samfunnsutvikling, nærings-
utvikling og identitetsbygging.

Jon Aasen

Fylkesordfører i Møre og Romsdal 
Jon Aasen er fylkesordfører i Møre og Romsdal fra 
2011 – noe han også var i perioden 2003-2007. 
Før det var han ordfører i Vanylven kommune. Han 
er utdannet lærer og har arbeidet i mange år på 
ungdomstrinnet.



Nettopp etablert bedrift Nettopp etablert bedrift 
og ønsker å sitte i et faglig og ønsker å sitte i et faglig 
og sosialt fellesskap?
Aura Næringshage er felles næringshage for
Sunndal og Nesset, der formålet er å skape 
framtidsretta og konkurransedyktige bedrifter 
under mottoet: 

og konkurransedyktige bedrifter 
mottoet: Alltid plass til en til.

SentralbordSentralbord: 71 68 99 70                               
EEE-EE-postpostpost: malene@suns.no

Vi har kontorplass på Sunndalsøra og i Eidsvåg, og har for 
tiden ledig kapasitet. Ta kontakt med oss for en uforpliktende 
samtale dersom dette er av interesse for deg og din bedrift.

BAKERI - KONDITORI
6600 Sunndalsøra

Alt innen catering / lunsjmat
til bedrifter og private.

Velkommen med din bestilling.

Tlf. 71 68 91 90
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Notater:

Jan Arne Berg 

Adm. Direktør i Kværner Piping 
Technology AS 

Adm. Direktør i Kværner Piping Technology AS 
(KPT). KPT har over fl ere år integrert ungdom som 
har falt utenfor skole (og dermed arbeidslivet) og 
har i dag et tett samarbeid med NAV Arbeidslivs-
senter ift ansatte med psykiske helseproblemer. 
Selskapet «snakker om det vanskelige» og har inn-
ført kjøreregler for hvordan de ansatte skal ta bedre 
vare på hverandre for økt medarbeideransvar og 
inkludering.

Cecilie Vanem

Daglig leder i Dipper
Hun er daglig leder i mobilselskapet Dipper. Hun 
har jobbet med salg og ledelse innen IT i snart 20 
år.  I tillegg har hun en interiør og klesforretning 
på Frogner i Oslo. Hun vant Oda-prisen i 2013 og 
beskrives som en modig og synlig rollemodell som 
tør å satse og tenke nytt.

Rigmor Brøste

Ass. Fylkesmann i Møre og Romsdal
Jobber som ass. Fylkesmann i Møre og Romsdal. 
Har tidligere jobbet som rådmann i Nesset, og som 
personal- og organisasjonssjef i Molde. Rigmor er 
født og oppvokst på Sunndalsøra, og  veldig glad i 
all den natur og de turmulighetene som Møre og 
Romsdal har å by på.



En komplett partner innen  
lønnsomhet - regnskap, inkasso  

og rådgivning
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Notater:

Terje Talgø

Daglig leder i Talgø
Han er daglig leder av landets eldste møbelfabrikk 
som ble stiftet i 1899 av ekteparet Thora og Thore 
Talgø.  Thore døde tidlig og det ble Thora som 
ledet selskapet til hennes sønn Erling tok over. Der-
etter kom Finn og nå er det Terje sin tur til å lede 
skuta med vind i seilene framover.  

Stig Hjerkinn Haug 

Lær å fl y – med Stig i Stig og Stein
Stig Hjerkinn Haug – gründer i Stig og Stein – har 
i snart 20 år alene og sammen med andre jaktet 
på gode idéer. Han har ledet hundrevis av idéutvi-
klingsprosjekter og holdt mer enn 1000 foredrag 
og forelesninger om praktisk kreativitet og innova-
sjon.

Stig holder innholdsrike, motiverende og ikke 
minst underholdende foredrag om praktisk kreati-
vitet. 

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant for 
Senterpartiet

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, justiskomi-
teen, Nordmøring, trimentusiast og kunstner.



RÅDGIVENDE INGENIØRER MOLDE  SUNNDAL  KRISTIANSUND

PROSJEKTADMINISTRASJON  I  PROSJEKTUTVIKLING  I  BETONGTEKNOLOGI- OG REHABILITERING
BRANN OG SIKKERHET  I  TAKSERING  I  OFFENTLIG SAKSBEHANDLING MM

KOMPETENT  
OG KLAR!

3s.no
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Gründercamp er trening i problemløsning ved hjelp av kreativitet og nytenkning. Elevene får et 
reelt oppdrag fra bedrift eller organisasjon i privat eller offentlig sektor.  Elevene jobber med opp-
draget i grupper på 3-5 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte 
kriterier.

2014-vinner fra Sunndal Ungdomsskole:

2014-vinner fra Sunndal vidaregåande skole:

GRÜNDERCAMP 2014

GRÜNDERCAMP – HVA ER DET?

En undervisningsmetode for ungdomssko-
len og videregående

Oppgaven gitt av Grytnes Betong:

Design føtter for sykkelstativ.

Elevene: 
Petter Meisal Bråten, Fredrik Lillebråten 
Sande,  Jenny Grødal, Eli Hanne Skar.

Oppgave gitt av Attraksjon Sunndal:

Utvikle rasteplassen og attraksjon Vinnu-
fossen med tanke på å skape stopp-effekt.

Elevene: 
Anja Walle Bakke, Anders Lundquist Aune, 
Akhmed Mefredzh, Arne Ørbog Hafsås.



Sunndal Næringsforening er en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer de fleste private 
og offentlige bedriftene i Sunndal. Næringsforeningens Frokostmøter er en viktig næringspolitisk arena. 

SNF skal fremme og ivareta medlemmenes interesser ved å stimulere, utvikle og styrke næringslivet i kom-
munen samt arbeide aktivt med rammevilkår og næringspolitiske saker. 

Kontakt
Administrasjon: Sunndal Næringsselskap AS, Ninni@suns.no, mobil 97 53 39 42
Torstein Ottem, leder, torstein@tottem.no, mobil 90 68 53 46

Styre valgt for 2013 og 2014>
Torstein Ottem, leder
Tine Grytnes Laskerud, nestleder
Arnt Johnsen, styremedlem

Tollak Skogland, styremedlem
Asbjørn Tronsgård, styremedlem
Egil Tørset, styremedlem

Kontakt oss for en uforpliktende prat. 

Du finner oss i  
Aura Næringshage, Auragt 3.
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Working together
for a safer world

One Team, One Vision – For a safer World
Senior consultants

Lloyd’s Register Consulting provides 
independent risk management and engineering 
dynamics services to a wide range of 
international clients. Lloyd’s Register Group 
Limited and subsidaries consist of over 8,000 
employees in 280 offices, across 80 countries. 
Together, we work to improve safety and 
technical excellence. We are currently looking 
to hire consultants for our offices in Norway.

Send your application to: 
recruitment.consulting@lr.org 
Questions may be directed to 
Katrine Harsem Lund: 
katrine.harsem.lund@lr.org / 
+47 98660811.

To learn more about our global network, visit 
www.lr.org/consulting

Lloyd’s Register Consulting (LR Consulting) is involved in many exciting projects around the world; projects that require in-
depth expertise and a broad experience. Therefore, we are continuously looking for experienced and skilled engineers to 
excel in our dynamic and fast growing business. 

To join our team you will be in possession of an M.Sc. or higher degree and hold the required technical expertise. You will also 
be highly motivated and possess a flexible approach to work effectively across organisation lines. You understand the value of 
teamwork and knowledge sharing, but are also comfortable working independently. Suitable candidates should be proficient in 
English and Norwegian.

You have experience within transport, energy, onshore and/or offshore technologies and one or more of our services:
Risk based management - Risk analysis - Technical safety and consequence modeling - Human factors and working 
environment - Reliability and asset performance

Why work for LR Consulting?  
• a challenging position in a dynamic and growing business with a world of opportunities
• an international working environment
• solid working relationships with world-class customers
• training and development for personal and professional growth
• enthusiastic colleagues who are eager to share their knowledge.



Deltakere

Innledere/foredragsholdere:
Jenny Klinge Konferansier
Terje Talgø Talgø
Cecilie Vanem Dipper
Jan Arne Berg Kværner Piping Technology
Stig Hjerkinn Haug Stig & Stein
Kerstin Laue NHO Telemark
Arild Hervik Høgskolen i Molde/Møreforskning
Rigmor Brøste Ass. Fylkesmann i Møre og Romsdal
Jon Aasen Fylkesordfører i Møre og Romsdal

Arrangører:
Per  Helge Malvik SUNS per.helge@suns.no
Jonny Engdahl Sunndal Sparebank je@sunndal-sparebank.no
Torstein Ottem Ottem Gruppen torstein@tottem.no
Ninni Innvik SUNS ninni@suns.no

Deltakere:
Malene Aaram Vike Aura Næringshage malene@suns.no
Tove Hundseth Tove Hundseth AS tove@tovehundseth.no
Tollak J. Skogland Sunndalsøra Hotell dagligleder@sunndalsora.no
Eva Heidi Lund Silseth Hydro Sunndal eva.heidi.lund.silseth@hydro.com
Thomas Bjørseth Nordmøre Revisjon AS tb@norom.no
Jan-Børge Silseth Nesset Sparebank jbs@nessetbanken.no
Torstein Sagen Ingen (Gjest av Martin Sagen) torstein.sagen@gmail.com
Bjørn Brubæk Nesset Sparebank bsb@nessetbanken.no
Solveig Myklebust Nesset Sparebank solveig@nessetbanken.no
Harriet Berntsen Sunndal kommune harriet.berntsen@sunndal.kommune.no
Anne Gulla Hagen Sunndal Næringsselskap AS anne@suns.no
Tove Lange Opplæringskontoret -Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes 
  tove@opplaringskontoret.no
Silje Kristin Granum Nasjonalparken Næringshage AS silje@nasjonalparkhagen.no
Jan Ove Løken Sunndal vidaregåande skole jan.ove.loken@mrfylke.no
Egil Ruud Sunndal vidaregåande skole egil.ruud@mrfylke.no
Edel Hoem Sunndal vidaregåande skole edel.hoem@mrfylke.no
Marit Ødegaard Sunndal vidaregåande skole marit.odegaard@mrfylke.no
Eva Sande Midtnorsk HMS-senter eva@mhms.no
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Deltakere

Irene Furuhaug Midtnorsk HMS-senter irene@mhms.no
Elisabeth Rød Sunndal Vikarbyrå AS  elisabeth@sunndalvikar.no
Aksel Sæsbøe Sunndal Vikarbyrå AS  aksel@sunndalvikar.no
Mari Arntsen Sunndal Vikarbyrå AS mari@sunndalvikar.no
Lars Steinar Ansnes Aura Avis lars.steinar.ansnes@auraavis.no
Dagrunn Krakeli NLF, avd Møre og Romsdal/ Transportbransjens opplæringskontor  
  dagrunn@transportbransjen.no
Ole Enge Botten Ole Enge Botten AS oeb@norom.no
Kristin Lilleeng Andersson Sunndal kommune kristin.andersson@sunndal.kommune.no
Ester Aalbu Eriksen Sunndal kommune ester.aalbu.eriksen@sunndal.kommune.no
Jostein Trædal Sunndal kommune Jostein.tredal@sunndal.kommune.no
Atle Sandvik Hydro atle.sandvik@hydro.com
Gunnar Gravem Storvik as gunnar.gravem@storvik.no
Inge Haugen Storvik as inge.haugen@storvik.no
Per Erik Steiro Storvik as per.erik.steiro@storvik.no
Ola Ulvund Storvik as ola.ulvund@storvik.no
Gunnar Olav Furu Sunndal kommune gunnar.olav.furu@sunndal.kommune,no
May-Britt Roald Møre og Romsdal fylkeskommune
  may.britt.roald@mrfylke.no
Lisbeth Thorsø Grytnes Entreprenør as lisbeth.thorso@grytnes.as
Line Melkild Hydro Aluminium  line.melkild@hydro.com
Kristin Ruud Trollheim Vekst AS kristin.ruud@trollheim.no
Jo Forslund Trollheim Vekst AS jo.forslund@trollheim.no
Ronald Aasgård Trollheim Vekst AS ronald.aasgaard@trollheim.no
Torbjørn Åsgård Nofima torbjorn.asgard@nofima.no
Martin Sagen Hydro Sunndal martin.sagen@hydro.com
Svein Atle Roset Aura Næringshage svein.atle.roset@hotmail.no
Oddveig Gikling-Bjørnå SUNS oddveig.gikling-bjorna@sunndals.net
Per Arne Vullum Hydro Sunndal per.arne.vullum@hydro.com
Harald Bredesen Surnadal kommune harald.bredesen@surnadal.kommune.no
Gerd Rostad Sunndal ungdomsskole gerd.a.rostad@sunndal.kommune.no
Bergsvein Brøske Amfi Sunndal bergsvein.broeske@amfi.no
Janne Nakken NO5  jnakken@online.no
Janne Merete Rimstad Seljebø - varaordfører 
 Sunndal kommune janne.seljebo@sunndals.net
Tove M. Gustad NAV EURES Møre og Romsdal tove.m.gustad@nav.no
Knut Reinset Sunndal Energi knut.reinset@sunndal.kommune.no
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Jan Silseth Sunndal Energi jan@sunndalen.com
Georg Tvedt Sunndal Energi gt@sunndalenergi.no
Jørund Kvande Sunndal Energi jk@sunndalenergi.no
Mette Sæter Ormset Sunndal Næringsselskap mette@suns.no
Torstein Ottem Ottem Resirk AS torstein@tottem.no
Øyvind Johansen Ottem Resirk AS oyvind@tottem.no
Heidi Jørgensen Gjersvold Nordmøre Næringsråd Heidi@nnr.no
Odd Thorbjørnsen Langset Mek AS oddt@angset.no
Sigrun Rødset Sunndal kommune sigrun.rodset@sunndal.kommune.no
Gøril Berntsen SpareBank1 SMN goril.berntsen@smn.no
Jens Nagell Trædal Hotell og Turistsenter jens-nagell@hotmail.no
Geir Sæther Sunndal Energi gs@sunndalenergi.no
Ulrik Sverdrup Molton Nesset Næringsforum AS ulrik@nessethagen.no
Per Helge Malvik SUNS per.helge@suns.no
Ninni Innvik SUNS ninni@suns.no
Ståle Refstie Sunndal kommune stale.refstie@sunndal.kommune.no
Arne Rønningen Sunndal kommune arne.ronningen@hydro.com
Jorunn Silseth Sunndal kommune jorunn.silseth@sunndal.kommune.no
Lars Fjærli Hjetland Sunndal kommune larsfhjetland@gmail.com
Jorunn Solheim Sunndal kommune jorunn.solheim@sunndal.kommune.no
Reidun Brevik Sunndal Sparebank rb@sunndal-sparebank.no
Svein Tidemann Sunndal Sparebank st@sunndal-sparebank.no
Bjørg Aa Sunndal Sparebank baa@sunndal-sparebank.no
Trine Nikolaisen Sunndal Sparebank tn@sunndal-sparebank.no
Gunn Marit Halle Sunndal Sparebank gmh@sunndal-sparebank.no
Oddrun Waagen Sunndal Sparebank ow@sunndal-sparebank.no
Viggo Martin Hanssen Sunndal Sparebank vmh@sunndal-sparebank.no
Jonny Engdahl Sunndal Sparebank je@sunndal-sparebank.no
Vidar Sæter Sunndal Sparebank vidar@jls.as
Ildri Solbakk Sunndal Sparebank ildri.solbakk@sunndal.kommune.no
Egil Brevik Sunndal Sparebank egil.brevik@hydro.com
Anne Saltrø Polden Bolystprosjektet - Surnadal kommune 
  anne.polden@surnadal.kommune.no
Linda Haugan Sunndal kommune linoweb@hotmail.com
Geir Nisja Øra Elektro AS geir.nisja@ora-elektro.no
May Britt Dyrli Byggmakker Tredal may.britt.dyrli@talgo.no
Bjørn Johansen Byggmakker Tredal bjorn.johansen@talgo.no
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Arne Johansen Johansen Bakeri A/S post@johansen-bakeri.no
Ole Magne Ansnes Sunndal kommune ole.magne.ansnes@sunndal.kommune.no
Grim  RBL AS / Kvanne Industrier AS grim.roen@landbrukssenter.no
Lars Hjeldnes NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal 
  lars.hjeldnes@nav.no
Lars M Seljebø Grytnes entreprenør as lars.seljebo@grytnes.as
Asbjørn Tronsgård Byggservice AS asbjorn@bygg-service.no
Geir Gjerde Hydro Sunndal geir.gjerde@hydro.com
Molly Innvik Hydro Sunndal molly.innvik@hydro.com
Laila Rønningen Hydro Sunndal laila.ronningen@hydro.com
Henny Wærnes Hydro Sunndal henny.warnes@hydro.com
Gunnar Ulfsnes Sparebank 1 SMN gunnar.ulfsnes@smn.no
Nina Marie Solem SIV Industri-inkubator nina@sivas.no
Kristin Brandvold Styret i SUNS vaskeri@sunndals.net
Nils Graskopf Kvartal XV Borettslag g-grasko@online.no
Arvid Ivar Johannessen Kvartal XV Borettslag g-grasko@online.no
Borghild Betten Talgø SUNS 

Deltakere

Ottem består av to transportfirma, T. Ottem Transport AS og Sunndal Utleie AS,  et gjenvinnings-
firma, Ottem Resirk AS og et eiendomsfirma - Ottem Eiendom AS.  Vi har de siste to årene holdt til i 
Sunndal Næringspark og firmaene har vokst betraktelig siden vi flyttet hit. Vi kan tilby tjenester som 
tunnelvask, feiing, suging, blåsing, spyling, alle typer transport og salg av bark og flis. Ansatte pr 
1.1.14 40 stk. Omsetning 2013: 90 Miliioner.

Ottem, Industriveien 84, 6600 Sunndalsøra   
Tlf: (+47) 71 69 20 00, E-post: post@tottem.no
Web: www.tottem.no, Facebook: www.facebook.com/ottem



Vi er en verdiskapende arbeidsgiver!

Vi tilbyr bemanningstjenester innen:

Bygg og anlegg
• Tømrere og 

 betongarbeidere
• Elektromontører

• Mekanikere
• Rørleggere
• Ingeniører

Helse
• Tannleger

• Sykepleiere
• Hjelpepleiere

Olje og gass
• Ingeniører

• Sveiseinspektører
• Fagarbeidere

Avd. Sunndal og Kristiansund: Aksel Sæsbøe, aksel@sunndalvikar.no, tlf: 95403050, Auragata 3, 6600 Sunndalsøra

        

Størst i Europa innen 
fornybar energi
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SUNNDAL 
ENERGI KF

Vi er 
leverandører av:

• Kraft 
• Fjernvarme
• Varmepumper
Sunndal Energi - din lokale 
energileverandør!

For ytterligere informasjon, se vår 
hjemmeside: www.sunndalenergi.no

Ta kontakt med oss på telefon: 
71 68 95 50 eller send oss e-post på: 
firmapost@sunndalenergi.no

SofaSett 2+1+1+bord
Puter inkl i pris

4990,-
Goodwin sofasett

Sjekk 
prisen!

terrassebord dUo™
28x120

trehelle rett 50x50

2990pr. lm

28x70

28x95 28x145

28x45
16,90

24,90

22,90

39,90

Mosaikk 50x50 Mosaikk 100x100

rett 100x100

79,-
139,- 399,-

299,-

180x100

Levegg 180x180

90x18090x180X100

1490,-

898,-898,-898,- ,
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www.hydro.com

Crushed, cast aside, forlorn.  
Pick it up, dust it off – and recycle it.  
Make it new again. Aluminium is a survivor.
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