
 

1 
 

                                                   Protokoll 

 

                            Møte i styret for Omstillingsprogrammet  

 

Tid og sted: Mandag  13.10. 2016 kl. 9-13 på Messa, Nammo 

Til stede: 

Leif Waarum, styreleder 

Bjørn Fauchald 

Arild N. Ødegaard 

Emma Østerbø 

Johannes Skaar (observatør) 

Bjørn Iversen (referent) 

Forfall: 

Rolf Selmer Hansen  

Kai Glæserud (observatør) 

Bjørn Mæhlum (observatør) 

Sak 17/16 Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 18/16 Protokoller fra møte 15.6.16 og sak 16/16 

 Protokollene ble enstemmig godkjent. 

Sak 19/16 SMB Utvikling 2 

Prosjektleder Vigdis Myhre Næsseth orienterte om resultater fra forstudien og om den 

videre framdrift. Som følge av at noen bedrifter av forskjellige årsaker har trukket seg fra 

videre deltakelse er det behov for å rekruttere inn nye. Aktuelle bedrifter ble drøftet i møtet. 

Disse vil bli kontaktet i nær framtid med sikte på å få ca. 10 deltakere med i forprosjektet.  

Første bedriftssamling er planlagt til 10. november og med et tilbud om valgfritt lean-

opplegg den 24.11. 
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Vedtak 

Styret tar informasjonen om SMB utvikling 2 til orientering. 

Sak 20/16 Prosjekt 201606  Mat fra Toten 

Det forelå søknad fra Mat fra Toten om støtte til utarbeidelse av søknad om nettverksstøtte 

fra Innovasjon Norge. Mat fra Toten er et viktig nettverk i matsatsingen i Gjøvikregionen, og 

styret mente det var viktig å stimulere arbeidet i dette nettverket. Dette er også viktig i 

forhold til utvikling av det nye regionale næringsutviklingsprogrammet, der mat er et 

hovedsatsingsområde.  

Saksbehandlingen i styret har kommet i etterkant av at søknaden er sendt, og det er også 

kommet tilbakemelding om at Innovasjon Norge ikke har innvilget søknaden. Dette får ingen 

konsekvenser for styrets positive holdning til saken. Styret pekte på at videre oppfølging vil 

være naturlig innenfor det nye regionale programmet. 

Vedtak 

Mat fra Toten innvilges inntil kr. 60 000 til å dekke kostnader til utarbeidelse av søknad om 

støtte til bedriftsnettverk fra Innovasjon Norge. 

Sak 21/16 Prosjekt 201607 Arwi High Tech Coating 

Det forelå søknad fra Arwi High Tech Coating AS (AHCR) om støtte til kompetanseheving, 

organisasjonsutvikling og vekstforberedelser.  

AHCR er en nylig etablert bedrift i Raufoss Industripark som satser på utvikling og produksjon 

av pyntedetaljer til bilindustrien basert på en egenutviklet prosess, såkalt 

vakuummetallisering. Omstillingsprogrammet har tidligere støttet selve prosessutviklingen 

gjennom en forstudie i et samarbeid mellom Plastal Raufoss AS og den nye bedriften. 

Bedriften er nå klar for videreutvikling og rigges for markedsvekst og utbygging av 

produksjonslinjer for masseproduksjon. Rekruttering til nøkkelstillinger og organisasjons- og 

kompetanseutvikling er helt vesentlig for å bygge en slagkraftig bedriftsorganisasjon. 

Styret mener at AHCR er en svært spennende bedrift med nye og miljøvennlige produkter, 

spesielt for bilindustrien, og at prosjektet derfor bør støttes. 

Vedtak 

Arwi High Tech Coating Raufoss AS innvilges inntil kr. 200 000 til prosjektet 

Kompetanseheving, organisasjonsutvikling og vekstforberedelser. 
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Sak 22/16 Avslutting og videreføring av Omstillingsprogrammet 

Programleder orienterte om arbeidet i avslutningsfasen av programmet. Det legges opp til å 

nytte ubrukte midler i nye prosjekter videre framover mot formell avslutning av 

programarbeidet. For å fange opp dette på en god måte legges det opp til at programmet 

kan avsluttes noe senere enn tidligere forutsatt. Ny avslutningsdato settes til 30.6.2017. Til 

styremøtet i desember vil det bli lagt fram en fullstendig økonomisk oversikt som viser 

disponible ressurser og forventede kostnader ut programperioden. 

Det var utarbeidet en disposisjon for en sluttrapport. Styret bes komme med innspill til 

denne innen utgangen av oktober. 

Programleder orienterte også om status for det nye regionale næringsutviklingsprogrammet. 

Dette vil få en ramme på ca. 5 mill. kr pr.år, og vil være i drift fra 1.1.2017. 

Vedtak 

Styret tar informasjonen om avslutning og videreføring av programarbeidet til orientering, 

og fastsetter endelig avslutningsdato for Omstillingsprogrammet til 30.6.2017. 

Sak 23/16 Orienteringer 

Daglig leder Jens Arild Olerud, AHCR orienterte om resultater og framdrift i prosjektet 

Vakuum Metallisering, og om virksomheten i AHCR (se også sak 21/16). 

Daglig leder Anita Hager, Intek Engineering AS, orienterte om virksomheten med basis i 

gjennomført omstillingsprosjekt hos Intek. 

Det ble kort redegjort om planene for en studietur før påske 2017. 

Vedtak 

Tas til orientering 

Sak 24/16 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 


