
Møtereferat styremøte omstillingsmidler 05.09.2012 

Tid og sted: Raufoss Industripark, bygning 1 0830-1230 

 

Leif Waarum, Ordfører – styreleder (fra kl. 1000) 

Bjørn Fauchald, Rådmann – styremedlem (møteleder) 

Arild Nikolai Ødegaard, Formannskapsmedlem – styremedlem 

Rolf Selmer Hansen, Toten Kjøtt, styremedlem (forfall) 

Emma Østerbø, SRM – styremedlem 

Bjørn Mæhlum, Oppland Fylkeskommune – observatør 

Stin Thomassen, Næringsrådsleder – observatør 

Johannes Skaar, Innovasjon Norge – observatør 

Bjørn Iversen – Leder for omstillingsprogrammet 

Geir Ringen, SRM (forfall) 

Seniorrådgiver Ole Magnus Aurdal fra Kommunal og Regionaldepartementet 
var invitert og deltok under hele møtet. 

 

Saksliste: 

Møtereferat fra forrige møte 

Presentasjon av ny daglig leder for Omstillingsprogrammet, Bjørn Iversen 

Presentasjon av IFU prosjekt for Raufoss Water and Gas 

Drøfte søknad om omstillingsstatus for 2013-2016 

SMB utvikling – oppstart og profilering 

Behandling av søknader 

Neste møte 

 



Godkjenning av møtereferat 27.06.2012 

Referatet ble godkjent. I tilknytning til økonomirapporten var styret opptatt av 
avviket mellom tildelte og utbetalte midler, og at det måtte skje en god, løpende 
oppfølging av de enkelte prosjekter. Det vil bli lagt opp til en mer systematisk 
oppfølging og rapportering på status framover. 

Presentasjon av ny daglig leder av Omstillingsprogrammet Bjørn Iversen 

Nytilsatt leder for omstillingsprogrammet Bjørn Iversen presenterte seg sjøl med 
en gjennomgang av bakgrunn og erfaring. Iversen vil jobbe 70% i stillingen, og 
understreket betydningen av at Geir Ringen fortsatt vil kunne bruke tid og 
ressurser opp mot programmet. 

Presentasjon av IFU prosjekt for Raufoss Water and Gas 

Saken ble utsatt da aktuelle personer fra RWG var ute på reise. 

Drøfting av søknad om omstillingsstatus for 2013-2016 

Søknad om fortsatt omstillingsstatus ble sendt Oppland Fylkeskommune 
15.8.2012. Styret har fått oversendt kopi av søknaden.  Bjørn Fauchald 
orienterte om søknaden og om hvordan omstillingsarbeidet er organisert og 
innrettet. Han understreket at det er viktig med et langsiktig perspektiv for 
arbeidet, og betydningen av et godt samspill med andre utviklingsaktører (OFK, 
Innovasjon Norge, NCE, Næringsrådet). 

Fauchald gikk også gjennom innhold og resultater fra en rekke enkeltprosjekter 
som har fått bevilget midler fra programmet. Videre tok han for seg status for 
innvilging og utbetaling  av omstillingsmidler, og oppsummerte søknadens 
hovedkonkusjon om fortsatt status som omstillingskommune og en økning av 
beløpene for å kunne få full effekt av arbeidet. Presentasjonen følger som 
vedlegg til dette referatet. 

Johannes Skaar orienterte om Innovasjon Norges rolle i arbeidet med 
omstillingsprogrammet. Haan la vekt på at det var oppnådd gode resultater på 
kort tid, og at strukturen rundt programmet nå hadde funnet sin form. Han 
understreket at en proaktiv holdning til industrien gjennom programleder Geir 
Ringens arbeid og kontaktnett hadde vært helt avgjørende for de gode 
resultatene. 



Ole Magnus Aurdal fra KRD redegjorde for KRDs rolle i tilknytning til 
omstillingsarbeidet, spesielt når det gjelder tildeling til omstillingsprogrammer 
og andre bevilgninger til regional utvikling. Han pekte på betydningen av en 
helhetlig tilnærming til omstillingsarbeidet, der bedriftsrettede prosjekter og 
tiltak for å skape attraktive lokalsamfunn måtte sees i sammenheng.  

SMB utvikling – Oppstart og profilering 

Johannes Skaar orienterte om SMB-utvikling og de enkelte elementer i 
programmet. Dette består av forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Styret har 
tidligere bevilget midler til forstudien, og stilt seg positive til å gå videre med 
forprosjektet. Regionrådet har signalisert vilje til å gå inn med tilsvarende beløp, 
og de enkelte bedrifter forutsettes å delta med en egenandel. Det resterende 
finansieres av Innovasjon Norge med inntil kr. 400 000. Til arbeidet med 
forstudien må det engasjeres en prekvalifisert prosjektleder.  

Gjennom forstudien tas det sikte på å rekruttere 10 produksjonsbedrifter som 
kan gå videre til forprosjektet. Virksomheter i Vestre Toten skal prioriteres, men 
det var enighet om å se hele regionen under ett for å sikre et tilstrekkelig antall. 
Motiverte bedrifter er en forutsetning. Det er viktig at næringsrådet  involveres 
godt i dette arbeidet. 

Søknad til IN om forprosjekt kan først skje når det foreligger en rapport fra 
forstudien. Det er likevel viktig å se forstudie/forprosjekt under ett i arbeidet 
med å rekruttere bedrifter til programmet. Det vil kreve vedtak om midler til 
forprosjektet i omstillingsstyret. 

Skaar understreket også betydningen av rask framdrift med siktemål  at begge 
faser kan være gjennomført på senvinteren 2013. Det legges opp til en egen 
SMB-dag 24.10, spesielt rettet mot potensielle deltakere i programmet. 

Emma Østerbø orienterte om planlagt aktivitet for å profilere 
omstillingsprogrammet i form av et innstikk i Oppland Arbeiderblad. Dette vil 
også bli nyttet til markedsføring og rekruttering inn mot SMB-programmet. 
Innstikket vil bli utviklet i et samarbeid mellom Omstillingsprogrammet og 
NCE, der  begge parter vil få en omfattende presentasjon. Bilaget skal delvis 
finansieres med annonseinntekter, men det vil bli behov for tilleggsfinansiering i 
størrelsesorden 110-20 000 kr. etter det skisserte opplegget. 

 



Emma Østerbø gikk gjennom oppbyggingen av bilaget, og aktuelle 
artikler/reportasjer som belyser både bakgrunn, ambisjoner og innhold i 
omstillings- og utviklingsarbeidet i kommunen. Det er viktig med en helhetlig 
tilnærming som viser sammenhengen og synergien mellom de ulike aktører og 
aktiviteter. Hun skisserte også konkrete artikler og reportasjer som kan inngå i et 
slikt bilag.  

Tidligere sjefredaktør Jens O. Jensen vil bli prosjektleder for bilaget i OA. Det 
ble understreket at god journalistisk bearbeiding er nødvendig for 
leseverdigheten. Omstillingsprogrammet og NCE følger sammen  opp innhold 
og utforming i dialog med OA. 

Styret stilte seg positivt til opplegget, men etterlyste en best mulig profilering av 
bilaget og omstillingsprogrammet fra OAs side. Dette kan gjøres gjennom 
ledere, kronikker og henvisninger til bilaget i forkant. Styret etterlyste også en 
digital versjon av bilaget, som kan legges ut på de respektives hjemmesider. 
Dette vil bli fulgt opp. 

Styrets vedtak 

Styret slutter seg til det skisserte opplegget for arbeidet med SMB-utvikling. 
Den planlagte SMB-dagen fastsettes til onsdag 24.10 med varighet fra lunch og 
ut dagen. Styret kommer tilbake til konkret bevilgningsvedtak til gjennomføring 
av forprosjektet. 

Styret godkjenner konseptet for et innstikk i OA for å profilere  
Omstillingsprogrammet sammen med NCE. Styret vedtar å dekke inntil 50% av 
kostnadene med bilaget innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 120 000.  

Behandling av søknader 

Det forelå 2 søknader om omstillingsmidler til behandling. Søknadene med 
prosjektvurdering var sendt ut til styret  sammen med innkalling og saksliste. 

1. Søknad fra Benteler Raufoss v/Anders Artelius. Prosjektnr 201215, 
prosjektnavn  «Benteler rørproduksjon». 
Daglig leder Svein Terje Strandlie og forskningssjef Anders Artelius var 
invitert for å presentere prosjektet. Dette innebærer å utvikle en 
produksjonsprosess for tilvirkning av sømløse rør i høyfast aluminium, 
som er en nyhet i Norge og verden for øvrig. Prosjektets hoveddel er kjøp 



av presse (allerede gjennomført) og ombygging av presse for effektiv og 
sikker produksjon  av sømløse rør. 
Det søkes om støtte til kvalifisering av smibolt, utvikling av prosess og 
verktøy for sømløse rør, og kompetanseheving innen nye prosesser og 
produkter, til sammen kr. 890 000 av omstillingsmidler. 
 
Prosjektet ga en samlet score på 21i prosjektvurderingen. Styret mente at 
dette var et godt prosjekt med et betydelig potensiale for nye 
arbeidsplasser. Prosjektet synliggjør også på en god måte 
samspillseffekten mellom Omstillingsprogrammet og industriklyngen på 
Rufoss. Samtidig pekte styret på at prosjektet trolig ikke var avhengig av 
midler for å bli gjennomført. Det ble også pekt på at programmet har 
begrensede midler til rådighet, og at det utfra en samlet vurdering var 
riktig å innvilge deler av det omsøkte beløp. 
 
Styrets vedtak: 
Prosjektet innvilges kr. 400 000 i støtte fra Omstillingsprogrammet. Det 
stilles klare krav til framdrift og gjennomføring før midlene kan utbetales. 
 
 

2. Søknad fra LeanLab v/Per Kristian Østbye. Prosjektnr. 201216. 
Prosjektnavn «Flytting og utvikling av Lean-Lab» 
 
Daglig leder Per Kristian Østbye var invitert for å orientere om prosjektet. 
Det innebærer flytting av LeanLab fra Gjøvik til lokaler i Raufoss 
Industripark. Målet med dette er å komme tettere innpå et aktivt Lean-
miljø, og slik sett styrke virksomheten. Samtidig skal laben utvikles med 
tanke på økt fleksibilitet, og tilbudet skal utvikles og tilrettelegges for 
flere bransjer. Målet er vår region skal bli landsledende i Lean-arbeidet. 
Samlet omsøkt beløp var kr. 550 000. 
 
Prosjektvurderingen ga en samlet score på 19. Styret mente det var 
positivt at aktiviteten ble flyttet til Raufoss, og at dette ville styrke 
regionens posisjon i Lean-arbeidet. Styret var samtidig tydelig på at det 
bare er utviklingsdelen av prosjektet som er støtteberettiget. 
 
Styrets vedtak:  



Prosjektet innvilges kr. 400 000 i støtte fra Omstillingsprogrammet. 

 

Neste møte  - framdrift 

Styret gikk gjennom de ulike aktiviteter utover høsten, og la opp til følgende 
plan. 

24.10 kl. 9-11. Styremøte 

24.10 Resten av dagen. SMB-dag 

25.10 Programstatusvurdering. Avgjørende at programeier og leder av 
programmet deltar. Øvrige styremedlemmer har anledning til å møte. 

14-15.11 Strategiseminar for styret.  

4.12 Styremøte med vedtak av strategi og tiltaksplan for 2013. Forutsettes 
godkjent av kommunestyret på møtet i januar. 

Johannes Skaar gjorde oppmerksom på en aktuell konferanse på Hotel 
Sundvolden 31.10-1.11. Nærmere informasjon om dette vil bli videreformidlet. 

 

Referat v/Bjørn Iversen 

 

Vedlegg: Presentasjon av Omstillingsprogrammet v/Bjørn Fauchald 

 

 

 

 

 

 

 

 


