
Styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten 

Protokoll fra styremøte 20.11.2012 

Tid og sted: Toten Hotel, Sillongen 16-17. 

 

Leif Waarum, Ordfører – styreleder (møteleder)  

Bjørn Fauchald, Rådmann – styremedlem 

Arild Nikolai Ødegaard, Formannskapsmedlem – styremedlem 

Rolf Selmer Hansen, Toten Kjøtt, styremedlem  

Emma Østerbø, SRM – styremedlem 

Bjørn Mæhlum, Oppland Fylkeskommune – observatør 

Stin Thomassen, Næringsrådsleder – observatør 

Johannes Skaar, Innovasjon Norge – observatør 

Bjørn Iversen – Leder for omstillingsprogrammet (forfall) 

Geir Ringen, SRM (referent) 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste 
2. Godkjenning av protokoll fra møte 24.10 
3. Prosjekt 201217 Raufoss Technology. Dobbelt kavitet smilinje 
4. Prosjekt 201203 TotAl-gruppen. Forstudie Alu-mast, tilleggsbevilgning 
5. Eventuelt 

Sak 1. Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 2. Godkjenning av protokoll fra møte 24.10  

Protokollen ble enstemmig godkjent 

Sak 3. Prosjekt 201217 Raufoss Technology. Dobbelt kavitet smilinje 

Raufoss Technology (RT) hadde søkt om kr. 320 000 til en forstudie for å kunne vurdere 
muligheten for å utnytte restverdien av ei eksisterende smilinje gjennom nye produkter  
tilpasset premium bilmarked. Dette er nye produkter i et nytt og mindre konjunkturfølsomt 
marked for RT, og vil kunne styrke bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne, samtidig som 



arbeidsplassene sikres. RT anslår at det potensielt kan sikres 6-10 arbeidsplasser direkte 
forbundet med smiing. Prosjektet har en noe lav totalscore i vurderingen, men scorer godt på 
viktige kriterier som marked og arbeidsplasser.  

Styret mente at prosjektet bærer mer preg av bevaring enn av nyskaping, men mente likevel at 
det ville være riktig å støtte prosjektet 

Vedtak 

Raufoss Technology innvilges kr. 320 000 til forstudien Dobbelt kavitet smilinje. 
Utbetalingen følger etablert praksis ved at halvparten betales ved oppstart når tilsagnet er 
akseptert, og det resterende ved prosjektets avslutning. 

Sak 4 Prosjekt 201203 TotAl-gruppen Forstudie Alu-mast Tilleggsbevilgning 

Styret for Omstillingsprogrammet har tidligere innvilget kr. 180 000 til forstudien 
«Kraftmaster i Aluminium». TotAl-gruppen har søkt om ytterligere kr. 100 000 til sluttføring 
av forstudien. Dette er særlig knyttet til å etablere en gruppe av aktører som kan engasjere seg 
i et hovedprosjekt. 

Styret ønsker mer informasjon om status i dette prosjektet før søknaden kan vurderes endelig. 
Det er derfor ønskelig at Tor Holdø og Mette Foss Dalseg kan presentere Total-gruppen og 
Alu-mast prosjektet nærmere i neste styremøte. I tillegg setter styret to forutsetninger for at 
søknaden skal kunne innvilges; 1) at Tor Holdø blir dedikert prosjektleder, og 2) at det pekes 
ut en bedrift som kan stå i spissen for prosjektet. 

Vedtak 

Saken utsettes til styremøtet den 4.12. Mette Foss Dalseg og Tor Holdø inviteres til møtet for 
å gi en nærmere presentasjon. 

Sak 5. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 


