
 

1 
 

                                                   Protokoll 

 

                            Møte i styret for Omstillingsprogrammet  

 

Tid og sted: Mandag  15.6. 2016 kl. 14-1530 på Messa, Nammo 

Til stede: 

Leif Waarum, styreleder 

Bjørn Fauchald 

Arild N. Ødegaard 

Emma Østerbø 

Rolf Selmer Hansen 

Johannes Skaar (observatør) 

Kai Glæserud (observatør) 

Bjørn Mæhlum (observatør) 

Bjørn Iversen (referent) 

Forfall:  

Ingen 

Sak 6/16 Godkjenning av saksliste 

Sakslista ble godkjent uten merknader 

Sak 7/16 Protokoll fra møte 18.4.2016 

 Protokollen ble enstemmig godkjent. 

Sak 8/16 Handlingsplan 2016 

2016 blir det siste hele driftsåret i Omstillingsprogrammet. Det er gitt tilsagn om 2,0 mill. kr i 

omstillingsmidler for 2016 fra Oppland Fylkeskommune. Sammen med kommunens andel på 

20% og gjenværende midler på vel 1,1 mill. kr, står det vel 3,5 mill. kr til disposisjon for 

aktiviteter knyttet til prosjektarbeid i 2016, samt til avslutning og videreføring av 

omstillingsarbeidet. 
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Programleder gikk gjennom forslag til handlingsplan, med status i programmet, omtale av de 

ulike innsatsområder og kommunikasjon. Plan for avslutning av programmet og videreføring 

av arbeidet er behandlet i egne avsnitt. 

Styret mente planen var konkret og oversiktlig og gir en god ramme for arbeidet i 

avslutningsfasen. Rammebudsjettet gir en ramme på 3,5 mill. kr, og er fleksibel slik at 

ressursbruken kan dreies etter ønsket aktivitet i avslutningsfasen. 

Vedtak 

Handlingsplanen for 2016 godkjennes med de merknader som framkom i møtet. Styret 

forutsetter at rammebudsjettet er fleksibelt slik at fordeling mellom de ulike hovedposter 

kan endres etter behov. 

Sak 9/16 Prosjekt 201601 Tokvam støvsuger 

Tokvam AS har søkt midler til utvikling av en ny type maskin for rengjøring av gater, veger og 

plasser. Dette vil gi bedriften et bredere plattform enn dagens produktspekter, som i 

hovedsak er knyttet til vinterarbeid og vintervedlikehold. 

For å kunne gå videre med prosjektet ønsker Tokvam å konstruere og utvikle en fullskala 

funksjonsmodell som kan testes ut for bl.a å kartlegge uforutsette driftsproblemer og annen 

risiko knyttet til utstyret. 

Styret mente at dette var en ide som etter hvert kunne gi Tokvam et større 

markedspotensial og en jevnere produksjon uten de store sesongsvingninger. 

Omstillingsprogrammet er invitert til å medvirke i en fase som er helt avgjørende for å 

komme videre med produktet. 

Vedtak 

Tokvam AS innvilges inntil kr. 320 000 til utvikling av en prototype og testing av en suge-

blåse maskin for rengjøring av gater, veger og plasser. 

Sak 10/16 Prosjekt 201602 NAM Kompetanse 

Det forelå en søknad fra Norwegian Additive Manufacturing AS (NAM) om støtte til 

kompetanseheving og organisasjonsutvikling for å bygge opp selskapet. NAM er et 

forholdsvis nystartet selskap i Raufoss Industripark som satser på industriell produksjon 

gjennom såkalt additiv metode. Markedet vil i første omgang være leveranse til bedrifter 

som står bak selskapet, hvorav 4 er lokale, men framover ansees dette for å ha et meget 

betydelig vekstpotensial. 

Det arbeides med kapitalutvidelse og nødvendige investeringer i produksjonen, og de 

endelige beslutninger om dette vil bli tatt i nær framtid.  
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Styret mener at dette er et interessant prosjekt for de deltakende bedrifter og 

industriklyngen som helhet. Ved videre oppbygging og utvikling av selskapet vil riktig 

kompetanse og organisasjon være viktige suksessfaktorer. Styret mener samtidig at det 

omsøkte prosjektet ikke kan iverksettes før nødvendige beslutninger om investeringer er 

tatt, og at endelig tildeling avventes til dette er på plass. 

Vedtak 

Norwegian Additive Manufacturing AS innvilges kr. 200 000 til kompetanseheving og 

organisasjonsutvikling i bedriften. Styret forutsetter at endelig beslutning om investering er 

tatt før prosjektet tildeles midler. 

Sak 11/16 Prosjekt 201603 Smarte beholdere – industri 4.0 

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

skal kartlegge potensiale og muligheten for såkalt «smarte» produkter i framtidas 

industriutvikling (Industri 4.0). Dette er produkter som gjennom innebygd digitalisering kan 

kommunisere med produsent, ledd i distribusjonen og sluttbrukere. Forstudien skal 

gjennomføres i et samarbeid med Hexagon Ragasco og knyttes opp mot Ragascos 

produksjon og distribusjon av gassbeholdere. 

Prosjektleder Atle Jensen, SRM orienterte om forstudien i møtet. Han la vekt på at miljøet på 

Raufoss her var svært tidlig ute, og at god forståelse av mulighetene og framtidig anvendelse 

kunne gi klyngen et fortrinn og et grunnlag for framtidig vekst. 

Styret mente at dette var et nytt og svært spennende steg i industriutviklingen på Raufoss, 

og at det var viktig at Omstillingsprogrammet kunne bidra i en tidlig fase. Forstudien er 

beregnet avsluttet i løpet av 2016, og styret ønsket en tilbakemelding om resultater, 

fortrinnsvis på styremøte i desember. 

Vedtak 

Sintef Raufoss Manufacturing innvilges kr. 250 000 til forstudien Smarte beholdere – Industri 

4.0 

Sak 12/16 Prosjekt 201604 Sprøytestøping innfargede materialer 

Det forelå søknad fra Plastal Raufoss AS om støtte til en forstudie av Sprøytestøping med 

innfargede materialer. Prosjektet kommer på bakgrunn av en forespørsel fra det kanadiske 

selskapet Bombardier Recreational Products, som produserer snøscootere og andre 

fritidskjøretøyer. 

For å vinne erfaring med denne typen materialer og danne et sikkert grunnlag for innlevering 

av tilbud, må bedriften gjennomføre en forsøksserie i samarbeid med materialleverandør og 

verktøyprodusent. 
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Styret mener at Plastal er en viktig bedrift i industrimiljøet, og at det er riktig å støtte 

bedriftens nyutvikling. Det omsøkte prosjektet innebærer reell nyskaping gjennom nye 

markeder, nye produkter og tilpassing av produksjonsprosesser. Det vil også bidra til å sikre 

og utvikle sysselsettingen ved bedriften. 

Vedtak 

Plastal Raufoss AL innvilges kr. 150 000 til forstudien Sprøytestøping innfargede materialer. 

Sak 13/16 Prosjekt 201605 NCE 

NCE Raufoss vil bli avsluttet etter første halvår 2016. Omstillingsprogrammet har deltatt i en 

samfinansiering av den lokale bevilgningen til klyngeprogrammet, sammen med 

kommunene i regionen og Oppland Fylkeskommune. Det er tidligere fattet beslutninger i 

samsvar med dette, og det gjenstår nå en halvårs bevilgning på kr. 75 000 fra 

Omstillingsprogrammet. 

Vedtak 

Det bevilges kr. 75 000 til sluttfinansiering av NCE-programmet. 

Sak 14/16 Orienteringer 

Det ble orientert om følgende saker 

- SMB-utvikling 2 

- Videreføring av Omstillingsarbeidet 

- Andre prosjektideer 

SMB-utvikling 2 

Omstillingsprogrammet har iverksatt SMB-utvikling 2, med støtte fra Innovasjon Norge og 

egne programressurser. Forstudien nærmer seg nå sin avslutning, og styremedlem Emma 

Østerbø, som arbeider i prosjektledelsen sammen med prosjektleder Vigdis Myhre Næsseth, 

orienterte om de foreløpige resultater. 

Denne utgaven av SMBU skal ha en teknologivinkling der bedriftene tilbys rådgivning for å 

kunne løse særskilte teknologiske utfordringer i sin bedrift. Forstudien skal plukke ut ca. 10 

bedrifter til forprosjektet. Det legges vekt på at gruppen sammensettes med virksomheter 

fra flere kommuner, og ut fra de vedtatte satsinger innenfor Gjøvikregionens 

næringsstrategi. De bransjene som peker seg ut er tradisjonell industri, trebearbeidende 

virksomhet og næringsmiddelindustri. 

Intervjurunden nærmer seg slutten, og det vil ikke være problemer med å finne 10 

velegnede bedrifter. 
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Styret tok dette til orientering, og ønsket at den endelige listen over de bedrifter som skal gå 

videre til forprosjektet fastsettes av styret som prosjekteier. Dette vil skje gjennom 

saksbehandling på epost når forstudien er gjennomført. 

Videreføring av omstillingsarbeidet. 

Kai Glæserud og Bjørn Iversen orienterte om status i det næringspolitiske arbeid i 

Gjøvikregionen og om diskusjonen med Oppland Fylkeskommune om medvirkning i det 

regionale næringsutviklingsprogrammet, der 4 av 5 kommuner har forpliktet seg til å delta. 

Det er behov for å følge dette tett opp gjennom regionen og av de enkelte kommuner. Det 

er også behov for å klargjøre nærmere programmets mål, satsingsområder og 

arbeidsrutiner, spesielt opp mot Innovasjon Norge og i deltakende kommuner. Det arbeides 

helt konkret med dette, og det tas fortsatt sikte på en innfasing i løpet av høsten 2016, og 

full oppstart fra 1.1.2017. 

Andre prosjektideer 

Programleder orienterte kort om arbeidet med å innhente nye prosjektideer, men uten å gå 

inn på enkeltsaker som kan være aktuelle. Det vil fortsatt være rom for iverksettelse av nye 

prosjekter innenfor de rammer som står til rådighet. 

Vedtak 

Orienteringssaken tas til orientering. 

Sak 15/16 Eventuelt 

Det planlegges 2 styremøter i 2. halvår. Ved disse møtene er det aktuelt å gå tilbake til 

enkeltprosjekter og bedrifter for å se på effekten av gjennomførte prosjekter. Det avsettes 

derfor rikelig med tid på møtene. 

Følgende møtetidspunkter ble berammet: 

13.10 kl 10-15. 

14.12 Kl. 10-15 


