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                                                   Protokoll 

 

                            Møte i styret for Omstillingsprogrammet  

 

Tid og sted: Onsdag  14.12. 2016 kl. 11-1415 på Vestre Toten Rådhus 

Til stede: 

Leif Waarum, styreleder 

Bjørn Fauchald 

Arild N. Ødegaard 

Emma Østerbø 

Johannes Skaar (observatør) 

Kai Glæserud (observatør) 

Bjørn Iversen (referent) 

Forfall: 

Rolf Selmer Hansen  

Sak 25/16 Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 26/16 Protokoll fra styremøte 13.10.16 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

Sak 27/16 Prosjekt 201608 Lean Isiflo 

Det forelå søknad fra NAV Vestre Toten om støtte til et pilotprosjekt for lean-opplæring i 

tilknytning til Isiflo Jobb og rekrutteringssenter. Dette senteret drives i samarbeid mellom 

NAV og Raufoss Water & Gas AS (Isiflo) i Raufoss Industripark. Formålet med denne 

opplæringen er å gi kvalifisering til arbeidslivet gjennom direkte jobbrelatert opplæring, og 

senteret kan vise til svært gode resultater. Partene ønsker nå å utvide dette 

opplæringstilbudet gjennom en komprimert lean-opplæring. Et slikt fokus på 

arbeidsprosesser ansees for å være vesentlig for forståelse av ot tilpassing til de 

arbeidsplasser det gjelder. 
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Det var noe ulike oppfatninger om prosjektet i styret. Det ble bl.a. stilt spørsmål om dette lå 

innenfor rammen for Omstillingsprogrammet, og om det hadde vært mest naturlig at RWG 

AS sto som søker. Det ble også stilt spørsmål om det faglige utbyttet av et så vidt 

komprimert kurs. Styret vedtok likevel å støtte prosjektet med 3 mot 1 stemme. Styret 

presiserte at dette er et pilotprosjekt og ikke et tilbud som kan støttes løpende. 

Vedtak 

NAV Vestre Toten innvilges inntil kr. 50 000 til Pilotprosjekt i Lean-arbeid ved Isiflo Jobb og 

rekrutteringssenter 

Sak 28/16 Prosjekt 201606  IndustryLab 4.0 

Det forelå søknad fra Sintef Raufoss Manufacturing AS (SRM) om støtte til en forstudie for 

utvikling av en ny lærings- og testingsarena. IndustryLab 4.0 skal gjøre ny og avansert 

teknologi tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter, som kan få gjennomført bl.a 

pilotering, testing og simulering ved industrilaben. SRM legger stor vekt på en slik arena ved 

utvikling av framtidas vareproduserende industri gjennom katapultstatus og et techsenter 

(NMTC). Selve arenaen skal utvikles videre gjennom et forprosjekt og hovedprosjekt med 

betydelig forskningsinnsats. Den omsøkte forstudien skal gi kunnskapsoppbygging og 

struktur for det videre arbeidet. 

Styret mente at dette var et framtidsrettet og godt prosjekt som kan få stor betydning for 

hele industrimiljøet og bidra til god spredning av teknologiske nyvinninger. 

Vedtak 

Sintef Raufoss Manufacturing AS innvilges inntil kr. 200 000 til forstudie for IndustryLab 4.0. 

Sak 29/16 Prosjekt 201610 Hy5 Håndproteser  

Hy5 Pro AS er en bedrift som har utviklet en hydraulisk håndprotese som er planlagt for 

produksjon og lansering i et internasjonalt marked. Bedriften har fram til nå hatt tilhold på 

Lillehammer og med en utviklingsavdeling i Oslo. I forbindelse med etablering av produksjon 

ønsker bedriften å dra nytte av kompetansemiljøet i Raufoss Industripark. Testing av 

prototyper vil foregå ved SRM, og produksjon av titankomponenter til selve protesen er 

planlagt ved additiv framstilling hos NAM AS i industriparken. I den forbindelse flytter 

bedriften sin virksomhet til Vestre Toten. Komm-in har også gått i selskapet med kapital. 

Hy5 søker Omstillingsprogrammet om midler til en forstudie som omfatter industrialisering 

og markedsforberedelser for bedriften.  

Styret mente at dette er en svært spennende bedriftsetablering innen helseteknologi, som 

vil være en bransje i kommunens industrimiljø. Etableringen vil bidra til måloppnåelse på 

flere områder for Omstillingsprogrammet, bl.a når det gjelder arbeidsplasser. 
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Vedtak 

Hy5 Pro As innvilges inntil kr. 200 000 til gjennomføring av forstudien Industrialisering og 

markedsforberedelser 

 

Sak 30/16 Avslutting og videreføring av Omstillingsprogrammet 

Bjørn Iversen orienterte om avslutningsaktiviteter i programmet, og om ressurssituasjonen 

fram til avslutning 30.6. Prognosen tilsier at det fortsatt er rom for nye prosjekter, som 

fortrinnsvis bør iverksettes tidlig på nyåret. 

Kai Glæserud orienterte om det nye regionale Næringsutviklingsprogrammet. Dette starter 

opp fra nyttår 2017, og bygger på bevilgninger fra de deltakende kommuner og en god 

samhandling mellom regionen og hver enkelt kommune. 

Styret var opptatt av at programmets innhold og arbeidsform måtte sikres god forankring i 

kommunenes politiske organer, og at det blir en god informasjonsflyt i tilknytning til 

arbeidet. 

Vedtak 

Styret tar informasjonen til orientering og forutsetter at det kan etableres nye prosjekter 

innenfor tilgjengelig ramme i resten av programperioden. 

 

Sak 23/16 Orienteringer 

Det ble orientert om følgende saker: 

SMB-Utvikling 2 V/Emma Østerbø 

Første bedriftssamling er gjennomført, og det er berammet en ny samling med fokus på 

Lean-arbeid i januar. Alle de 10 deltakende bedrifter har fått tildelt konsulent og de fleste er 

i gang. 

Studietur 

Planlagt studietur ble berammet til dagene 27-29 mars 2017. Det arbeides videre med 

program og opplegg. 

Prosjektoversikter 

Det var sendt ut en ajourført prosjektoversikt og en økonomisk oversikt pr. 8.12.16. 

Prosjektoversikten oppdateres nå gjennom bedriftsbesøk hos de som har gjennomført 

prosjekter med støtte fra Omstillingsarbeidet 



 

4 
 

Evaluering av Regional Omstilling 

Hele programmet Regional Omstilling blir nå evaluert. Som ledd i dette er Vestre Toten 

plukket ut som et av seks omstillingsområder som blir intervjuet. Disse intervjuene vil finne 

sted 21.12 og involverer daglig leder og flere styremedlemmer 

Samling for programledere 

Regional Omstilling i Innovasjon Norge arrangerer 1-2. februar 2017 en samling for 

programledere fra alle omstillingsområder. Denne er lagt til Gjøvik, og med bedriftsbesøk og 

presentasjoner fra arbeidet i Vestre Toten 

Vedtak 

Tas til orientering 

Sak 24/16 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 


