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Møreforsking Marin flytter til NMK på Nørve
Møreforsking har bestemt seg for å flytte sine aktiviteter i Ålesund til Norsk Maritimt
Kompetansesenter, som nå er i ferd med å reise seg sør for Høgskolen på Nørve.
- Ved å gjennomføre denne flyttingen, kommer vi nærmere Høgskolen i Ålesund og blir en integrert
del av det kompetansemiljøet som er i ferd med å bli skapt på Campus, sier direktør Roar Tobro i
Møreforsking AS. Møreforsking ønsker å være en aktiv og synlig del av det forskings- og
utviklingsmiljøet som nå er i ferd med å utvikle seg på Nørve, og da er nærhet til både studenter,
næringslivet og Høgskolen viktig. Dette oppnår vi ved å lokalisere oss i det nye Kompetansesenteret.
- Vi ønsker å være en medspiller i den utviklinga som skjer på Nørve. Møreforsking Marin, som
samler aktiviteten til Møreforsking i Ålesund, er i vekst både i aktivitetsnivå og bemanning. Vi får nå
nye og skreddersydde kontorlokaler som vil legge til rette for videre vekst og gi nye faglige
utviklingsmuligheter. Samtidig er nye lokaler viktig for å sikre trivsel og gode arbeidsvilkår for våre
ansatte, sier Roar Tobro.
Daglig leder Kaj B. Westre i Norsk Maritimt Kompetansesenter AS er særdeles tilfreds med å få
Møreforsking med på laget. Fra før av har Rolls-Royce sikret seg store arealer i senteret, som blant
annet skal huse det eneste europeiske treningssenteret for denne maritime giganten.
Med Møreforsking som leietaker, er nok en viktig medspiller på plass for å skape dette til det unike
kompetansesenteret man har hatt som målsetting hele tiden. Og Westre forteller at det arbeides
ufortrødent videre for å få enda flere spennende aktører tilknyttet NMK.
Møreforsking AS er eid av de tre høgskolene i fylket, Møre og Romsdal fylkeskommune og Stiftelsen
Møreforsking. Til sammen har de to avdelingene i Volda og Ålesund, og datterselskapet Møreforsking
Molde 52 ansatte, og disse utfører 45 forskerårsverk. I tillegg kommer rundt 40 personer som er
tilknyttet Møreforsking på prosjektbasis. Konsernet hadde en omsetning i 2009 på 43 mill kr.
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