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                                                   Protokoll 

 

                            Møte i styret for Omstillingsprogrammet  

 

Tid og sted: mandag 12. juni 2017 kl. 1300-1530 på Vestre Toten Rådhus 

Til stede: 

Leif Waarum, styreleder 

Bjørn Fauchald 

Arild N. Ødegaard 

Rolf Selmer Hansen  

Dag Arne Henriksen (observatør( 

Johannes Skaar (observatør) 

Kai Glæserud (observatør) 

Bjørn Iversen (referent) 

Sak 8/17 Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 9/17 Protokoll fra styremøte 27.3.17 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

Sak 10/17 Bedrifsbesøk 

Det var lagt opp til 2 bedriftsbesøk i Bygning 100 i Raufoss Industripark. Hy5 PRO AS og 

Nordic Additive Manufacturing (NAM) AS, er 2 nye bedrifter som begge har mottatt støtte 

fra Omstillingsprogrammet.  

Hy5 utvikler og industrialiserer framstilling av hydrauliske håndproteser for 

verdensmarkedssatsing. Daglig leder Christian Fredrik Stray orienterte om virksomheten og 

om begrunnelsen for å etablere seg i Raufoss Industripark. Produktlansering og produksjon 

av de første enhetene er nært forestående. 

NAM er bygget opp rundt lokalt eierskap og satser på additiv framstilling av komponenter 

for ulike formål. Daglig leder Ole Homb orienterte om investeringer, markedsarbeid og 
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kompetansetiltak for å komme i posisjon for leveranser. Produksjon er i ferd med å bli 

startet opp. 

Sak 11/17 Avslutningsaktiviteter 

Det ble orientert kort om arbeidet med sluttrapport og om de økonomiske rammene for 

arbeidet i sluttfasen. Det forutsettes at alt prosjektarbeid skal være avsluttet med 

sluttutbetaling når programmet avsluttes i løpet av høsten 2017. Sluttevaluering fra 

Innovasjon Norge kan iverksettes fra oktober 2017. 

Vedtak 

Tas til orientering 

Sak 12/17 Orienteringer 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

SMB Utvikling 2  

Det er noe ulik framdrift hos bedriftene. Flere har avsluttet forprosjektet, men andre trenger 

noe mer tid. Alle har fått en endelig frist 15.9 slik at sluttrapport kan være utarbeidet i god 

tid før Omstillingsprogrammets avslutning. Flere av bedriftene er aktuelle for å søke videre 

støtte hos det regionale næringsutviklingsprogrammet. 

Status i prosjektarbeidet. 

Det ble framlagt status for igangværende prosjekter, samt ajourført prosjektoversikt og 

økonomioversikt for alle prosjektene i programmet. 

Diverse 

- Besøk fra andre omstillingsprogrammer/kommuner 

- Søknad internasjonal konkurranse om innovasjon i offentlig sektor 

- Emma Østerbø har sluttet i SRM og arbeider ikke lenger i regionen. Hun går derfor ut 

av styret. Det vil ikke bli oppnevnt ny for resten av programperioden. 

Vedtak 

Tas til orientering 

Sak 13/17 Eventuelt 

Neste styremøte avtales senere. 


