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                                                   Protokoll 

 

                            Møte i styret for Omstillingsprogrammet  

 

Tid og sted: tirsdag 27.3 2017 kl. 0900 i Alba (styrets studietur) 

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) 

Forfall: 

Emma Østerbø 

Sak 1/17 Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 2/17 Protokoll fra styremøte 14.12.16 

Protokollen ble enstemmig godkjent. 

Sak 3/17 Årsrapport 2016 

Forslag til årsrapport var sendt  ut sammen med innkallingen til møtet. Den var bygd opp 

etter tidligere mal, og ble gjennomgått helt kort. Styret uttrykte tilfredshet med resultater og 

arbeid, og drøftet også mer samlede erfaringer fra programarbeidet. I sum har dette gitt 

gode resultater, og byr på nyttige erfaringer i det videre arbeidet med næringsutvikling, 

både i Gjøvikregionen og innenfor nye omstillingsområder. 

Vedtak 
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Årsrapport for 2016 godkjennes 

Sak 4/17 Antroposofisk Folkehøgskole 

Det forelå søknad fra Støtteforeningen for en antroposofisk folkehøgskole i Norge (Goethe-

skolen) om støtte til et forprosjekt for å etablere et grunnlag for en slik skole på Gaukom i 

Vestre Toten. Den tidligere institusjonen Gaukom er lagt ut fra salg, og støtteforeningen har 

etter behandling i Formannskapet fått tilbud om kjøp av stedet. For å kunne gjennomføre et 

større prosjekt med etablering, rekruttering, utbygging og framtidig drift trenger foreningen 

et sikrere grunnlag. Dette krever ekstern kompetanse, bl.a for å kartlegge bygningsmessige 

forhold og utarbeide investeringsplaner og årlige driftsbudsjetter. Siktemålet er å oppnå 

godkjenning som folkehøgskole fra Staten, og med tilhørende finansiering over 

statsbudsjettet. 

Styret mente at dette er et svært interessant prosjekt for Vestre Toten. Fullt utbygd vil 

skolen danne grunnlag for 15-20 arbeidsplasser, og bidra til aktivt lokalsamfunn og kulturelle 

impulser for hele kommunen. 

Vedtak 

Støtteforeningen for antroposofisk folkehøgskole innvilges kr. 100 000 til forprosjekt for å 

etablere en slik skole på Gaukom i Vestre Toten.  

Sak 5/17 Avslutningsaktiviteter i Omstillingsprogrammet 

Programleder orienterte om ressurssituasjonen og planlagt aktivitet i avslutningsåret 2017. 

Det står nærmere 1,2 mill. kr til disposisjon ved inngangen av 2017. Dette gir noe rom for 

nye prosjekter, men det er samtidig behov for noe mer ressurser til allerede igangsatte 

prosjekter. Arbeidet med en sluttrapport pågår, men er noe forskjøvet som følge av endret 

sluttdato. Konklusjonen er at det tas nødvendig tid til avslutning og at en ikke trenger å 

forholde seg til en eksakt sluttdato. Målet er likevel at programmet avsluttes med 

sluttregnskap i løpet av høsten 2017.03.30. 

Innovasjon Norge skal også iverksette ekstern evaluering av programmet. Det tas sikte på at 

dette gjøres over sommerferien. 

Vedtak 

Styret tar orienteringen om avslutningsaktiviteter til etterretning. Ledige ressurser kan 

brukes på allerede igangsatte prosjekter. 

Sak 6/17 Orienteringer 

Det ble orientert kort om mulig nytt prosjekt og status for noen av de pågående. Styret ba 

særskilt om en orientering om prosjektet i tilknytning til bygning 5 på et senere styremøte. 

Det ble også orientert kort om det nye regionale programmet som viderefører 
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Omstillingsprogrammets arbeid. Det ble fra styrets side sterkt understreket betydningen av 

at også dette programmet forankres gjennom løpende presentasjon og orientering for de 

politiske organer i deltakerkommunene. 

Vedtak 

Tas til orientering 

Sak 7/17 Eventuelt 

Nytt styremøte fastsettes til 12. juni kl. 13-16 

 

 


