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Søknad

Søknadsnr. 2021-0050 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2021

Prosjektnavn Søknad om midler til strategiprosess hos Skriverform AS

Kort beskrivelse

Skriverform har i dag 11 ansatte og en omsetning på 11 mil. 

Skriverform ble i 2020 ISO 9001 sertifisert. I den prosessen ble det bestemt at ny daglig leder skulle 

ansettes. Daglig leder er nå på plass og skal ta bedriften inn i en utviklingsfase.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Skriverform har i mange år hatt stabil omsetning og resultat. For å sikre en fremtidig trygg og god 

arbeidsplass for de ansatte, og forhåpentligvis kunne skape flere arbeidsplasser, må bedriften utvikle 

seg videre. Skriverform trenger en strategi for å nå de mål og krav som settes. Kundene stiller stadig 

nye krav til kvalitet, leveringstid og funksjoner. For å møte disse og kunne konkurrere med andre 

tilbydere må vi løfte oss. 

Vi har satt oss følgende prosjekt;

1. Produksjonsutvikling

2. Innovasjon; Utvikling av smarte verktøy

3. Strategi

Parallelt med en strategijobb vil vi gjennomføre en verdistrømsanalyse. Vi har som mål å øke vår 

inntjening og omsetning. For å klare det må vi kutte ned på gjennomstrømstiden på produksjonen. 

Vi vil søke Innovasjon Norge om midler til et forprosjekt for å kartlegge ulike faktor rundt 

produksjonsutvikling og innovasjon. 

Vi håper kommunens næringsfond vil støtte oss med midler til å gjennomføre en verdistrømsanalyse 

og en strategiprosess.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Skriverform
Org.nr:935395682

evy@skriverform.no

Lågenvegen 11
2635 TRETTEN

90776514

Antall årsverk (heltid/deltid): 11 / 

Kontakt Evy Sunde
evy@skriverform.no

-
    

90776514

Prosjektleder Evy Sunde
evy@skriverform.no

-
    

90776514

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Skriverform ble i 2020 ISO 9001 sertifisert. I den prosessen ble det bestemt at ny daglig leder skulle 

ansettes. Daglig leder er nå på plass og skal ta bedriften inn i en utviklingsfase. 

Skriverform har i mange år hatt stabil omsetning og resultat. For å sikre en fremtidig trygg og god 

arbeidsplass for de ansatte, og forhåpentligvis kunne skape flere arbeidsplasser, må bedriften utvikle 

seg videre. Skriverform trenger en strategi for å nå de mål og krav som settes. Kundene stiller stadig 

nye krav til kvalitet, leveringstid og funksjoner. For å møte disse og kunne konkurrere med andre 

tilbydere må vi løfte oss. 

Vi har satt oss følgende prosjekt;

1. Produksjonsutvikling

2. Innovasjon; Utvikling av smarte verktøy

3. Strategi

Parallelt med en strategijobb vil vi gjennomføre en verdistrømsanalyse. Vi har som mål å øke vår 

inntjening og omsetning. For å klare det må vi kutte ned på gjennomstrømstiden på produksjonen. 

Vi vil søke Innovasjon Norge om midler til et forprosjekt for å kartlegge ulike faktor rundt 

produksjonsutvikling og innovasjon. 

Vi håper kommunens næringsfond vil støtte oss med midler til å gjennomføre en verdistrømsanalyse 

og en strategiprosess.

Effektmål

Gi ansatte og styret en god strategi og jobbe ut i fra. Det har i mange år vært en stabil omsetning, 

målet nå er å øke omsetningen samt inntjeningen. For å kunne gjøre dette må driften rigges 

annerledes og vi må ha klare mål og verdier som hjelper oss i valgene. 
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Målet er å holde på, og utvikle, en stabil og god arbeidsplass på Tretten. Vi er kjent for god kvalitet, og

det er vår DNA i videre arbeid. 

Vi har vært med på et prosjekt med NAM og Sintef ang additiv manufacturing. Dette er et felt vi ser 

store muligheter innen, og har tro på at dette er noe vi skal jobbe mot. 

Vi vil fortsette å jobbe mot å være "verdens beste verktøymaker".

Resultatmål

Vi skal ha en synlig posisjon i Norge:

- Alle som driver med plaststøping vet hvem vi er, kvaliteten vi leverer og hva som skiller oss fra Asia

- Lønnsomhet fra 300.000 – til 300.000 (500.000 innen 2022)

- Omsetning fra 11 MNOK – 11 MNOK ( MNOK 13 innen 2022)

Måleindikatorer

Måleindikatorer vil være:

- omsetning

- lønnsomhet

- nye kunder

- økning på eksisterende kunder

Aktiviteter

Når strategien er på plass, og vi har gjennomført en verdistrømsanalyse skal dette være våre 

arbeidsverktøy. 

Ettersom vi er ISO sertifisert på ISO9001 er og dette et verktøy vi vil bruke aktivt. 

Nå som det ser ut som Covid restriksjonene slipper opp, vil det være viktig og komme ut i markedet. 

Vi vil delta på messer og besøke leverandører og kunder. Relasjonsbygging vil være viktig. 

Hjemmesiden er og noe vi jobber med. Og vi vil se på nettverksmedlemsskap der vi kan komme i 

kontakt med nye kunder. 

Vi ser i dag at vi taper anbud på leveringstid, ikke pris. Så gjennomføring av en verdistrømsanalyse er 

viktig.

Målgrupper

Målgruppene er bedriften Skriverform. 

Her skal ansatte involveres godt, og få eierskap til prosessene.

Forankring

Prosjektorganisering

Vi kommer til å hente inn eksterne til å kjøre prosessene. 
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Fossekall vil hjelpe oss med strategien og Sintef med Verdistrømsanalysen.

Samarbeidspartnere

Fossekall og Sintef

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.09.2021 Sluttdato: 28.01.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Vi starter strategiprosessen i høst så fort kapasiteten er der. Målet er å være ferdig til jul, og ha den 

godt innarbeidet. 

Verdistrømsanalysen vil bli kjørt mot slutten av året. Dette fordi vi skal være med på et Scale up 

program med bla Ålesund kunnskapspark som vil gi oss en starthjelp innen dette. Dette programmet 

går fra september til desember.

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Vi fikk støtte fra kommunalt næringsfond i 2020.

Vi fikk BIO midler i 2020 og har og fått dette i 2021.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Egne timer, 250   111 375   111 375

Strategiprosess   100 000   100 000

Verdistrømsanalyse   20 000   20 000

Sum kostnad 231 375 231 375

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

*Søknadsbeløp   100 000   100 000

Egen dekning   131 375   131 375

Sum finansiering 231 375 231 375

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


