
Styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten 

Protokoll fra styremøte 24.10.2012 

Tid og sted: Formannskapssalen, Rådhuset 9-11. 

 

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 (protokollfører) 

Geir Ringen, SRM (forfall) 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste 
2. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
3. Orientering om avsluttede og igangværende prosjekter 
4. Orientering om SMB Utvikling og SMB-dagen 
5. Tilleggsbevilgning prosjektnr. 201214 SMB Utvikling, forstudie 
6. Orientering om styrets strategiseminar 20-21.11 
7. Orientering om programstatusvurdering 25.10.11 
8. Eventuelt 

Sak 1. Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 2. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Utkast til protokoll var sendt ut sammen med en økonomisk oppfølgingsrapport for 
programmet. Protokollen ble enstemmig godkjent 

Sak 3. Orientering om avsluttede og igangværende prosjekter.  



Det var sendt ut en oversikt som viste status for de prosjekter som er i gang og som ennå ikke 
er avsluttet. I tillegg ble det også orientert muntlig om oppfølgingsmøter som er avholdt etter 
at materialet ble sendt ut til styret. Leder for Omstillingsprogrammet, dels alene og dels 
sammen med  Geir Ringen, har hatt oppstartings- og oppfølgingsmøter for alle disse 
prosjektene.  

Bjørn Iversen redegjorde også for den praksis det nå er lagt opp til med oppfølging av og 
utbetaling til prosjekter som er innvilget støtte fra styret for Omstillingsprogrammet. 

Styret understreket betydningen av en god oppfølging og at styret holdes løpende orientert om 
utviklingen i prosjektene. Styret var opptatt av at tidsrammene for innvilgede prosjekter ble 
fulgt opp, og av at det ble framlagt sluttrapport og en vurdering av resultatene til styret. Avvik 
fra tidsplan og endrede forutsetninger for gjennomføringen skal også rapporteres til styret. Det 
er særlig viktig å følge opp innvilgede prosjekter som av ulike årsaker ikke er kommet i gang, 
da disse binder ressurser i programmet. Styret var positive til at programledelsen kan gi 
veiledning og hjelp til å strukturere arbeidet, og dermed sikre en god gjennomføring. 

Vedtak: 

Tas til orientering med de presiseringer som følger av styrets diskusjon. 

Sak 4. Orientering om SMB Utvikling og SMB-dagen 

Bjørn Iversen og Johannes Skaar orienterte om SMB-utvikling og om samarbeidet med 
Gjøvikregionen. Bjørn Iversen orienterte også om det arbeid som var gjort for å markedsføre 
SMB-dagen. Det var påmeldt ca. 35 deltakere, hvorav ca. halvparten fra potensielle 
deltakerbedrifter. 

Styret understreket at en ikke måtte bli for snever i å rekruttere bedrifter til prosjektet, særlig 
ut fra at SMB Utvikling er velegnet til å fange opp bedrifter utenfor Raufoss Industripark og 
bedrifter fra ulike bransjer, både produksjon og tjenesteyting. 

Vedtak; 

Tas til orientering 

Sak 5. Tilleggsbevilgning prosjektnr 201214 SMB-Utvikling, forstudie 

Styret har tidligere bevilget kr. 50 000 til dette. Rammene for prosjektet har imidlertid økt noe 
slik at Omstillingsprogrammets andel blir kr. 62 500. 

Vedtak; 

Styret øker bevilgningen til SMB-Utvikling, forstudie med kr. 12500 til kr. 62500 

Sak 6. Orientering om styrets strategiseminar 20-21.11. 

Seminaret vil bli avviklet på Toten Hotell, Sillongen. Det forelå et utkast til program for 
strategiseminaret. Johannes Skaar og Bjørn Iversen orienterte om strategiseminaret formål og 



gjennomføring. Det innebærer bl.a å utarbeide handlingsplan for neste år. Denne blir lagt fram 
til politisk behandling i første kommunestyremøte på nyåret. 

De orienterte også om en planlagt programpost med Knut Vareide fra Telemarkforskning, 
som kan tilby en analyse av utviklingen i Vestre Toten med spesielt fokus på befolknings- og 
sysselsettingsutvikling. Styret var positive til dette, og det ble også pekt på at dette materialet 
også kan nyttes i kommuneplanarbeidet. 

Programleder orienterte også om at styret vil få 2 søknader om prosjektstøtte til behandling. 
Det ble derfor vedtatt å avvikle et formelt styremøte i forkant av oppstart av seminaret, dvs. 
kl. 1600 den 20.11. 

Vedtak: 

Strategiseminaret gjennomføres i tråd med skissert opplegg. Styret er også positive til å få 
gjennomført en områdeanalyse for Vestre Toten kommune Leder for Omstillingsprogrammet 
tar kontakt med Telemarkforskning for å drøfte programposten i strategiseminaret, og når en 
områdeanalyse kan være utarbeidet. 

Sak 7. Orientering om programstatusvurdering 25.10 

Det skal gjennomføres en programstatusvurdering av Omstillingsprogrammet i Vestre Toten 
den 25.10. Den vil bli gjennomført i regi av en ekstern konsulent. Johannes Skaar orienterte 
om hensikten med og gjennnomføringen av vurderingen. Bjørn Iversen orienterte om 
utarbeidelsen av faktadelen til programstatusvurderingen. 

Vedtak; 
Tas til orientering 

Sak 8. Eventuelt 

Arild N. Ødegård tok opp spørsmålet om protokollene fra styrets arbeid kan oversendes 
formannskapet som prosjekteier. Protokollene er å betrakte som offentlige dokumenter 
sammen med alle tilbudsbrev knyttet til prosjektene. De kan derfor som rutine oversendes 
formannskapets medlemmer. 

Neste møte vil bli avviklet på Toten Hotell, Sillongen tirsdag 20.11.12 kl. 1600. Styrets 
strategiseminar 20-21.11 starter samme sted kl. 1700. Styrets medlemmer vil få en egen epost 
med spørsmål om behov for overnatting. 


