
Voksenopplæringsprisen 2016 – Juryens begrunnelse 

Vinneren av Voksenopplæringsprisen 2016 er tillitsvalgt Størk Hansen og personalsjef Tore Bergsveen 

ved Hunton Fiber a/s på Gjøvik. 

Forslagstiller: Karriere Oppland, Gjøvikregionen 

Juryen har bestått av: 

Kjærsti Gangsø – daglig leder Studieforbundet kultur og tradisjon 

Liv Kari Ringen – leder Karriere Oppland 

Rigmor Aasrud – Stortingsrepresentant Oppland 

Anne-Marte Kolbjørnshus – leder av komite for opplæring og kultur, Oppland fylkeskommune 

Viggo Sandvik – musikker, kulturarbeider, opplandsbeboer 

Juryens begrunnelse:  

Hunton Fiber a/s har over tid utviklet en kultur for kompetansefremmende tiltak i bedriften og 

utvikling av egne ansatte. Et forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i 

bedriften har medført at Hunton Fiber har satt tydelige mål for sine kompetansetiltak og arbeidet 

målrettet for å nå disse målene.  

Juryen legger vekt på at omstilling og kompetanse ikke bare er honnørord, men krever handling og 

tiltak i den enkelte bedrift. I så henseende er Hunton Fiber et godt eksempel på hvordan en bedrift 

kan arbeide for å møte tider med nye omstillings- og markedskrav.  

Det gjennomføres bedriftsintern opplæring slik at ansatte kan variere arbeidsoppgavene i 

produksjonen. Kompetansearbeidet omfatter alle grupper av ansatte, som f.eks medarbeidere i ulike 

deler av produksjonen, salg, mellomledere og ledelse. Formalisering av kompetanse til fagbrev og 

den bedriftsinterne opplæringen gjennom Hunton skolen har gitt mange ansatte en styrking av egen 

faglige utvikling og ett løft i det daglige arbeid. 

Tillitsvalgt Størk Hansen og personalsjef Tore Bergsveen har nedlagt et aktivt og kontinuerlig arbeid 

over mange år for å tilføre ny kompetanse til ansatte i voksen alder og har sammen med bedriftens 

ledelse skapt et grunnlag for å satse på bedriften i Gjøvik, og til å videreutvikle bedriften med nye 

produkter og produksjonsfasiliteter. 

 Samarbeidet og respekten for hverandres roller mellom Størk Hansen og Tore Bergsveen er tuftet på 

et oppriktig ønske om at kolleger og medarbeidere i bedriften skal lykkes med sin faglige utvikling og 

den bedriftsinterne opplæring. På denne måten har Hunton Fiber blitt en trygg og framtidsrettet 

arbeidsplass på Gjøvik.  

Juryen uttrykker at systematisk, målrettet og vellykket kompetanseoppbyggende arbeid som er 

drevet i Hunton Fiber a/s fortjener Voksenopplæringsprisen. Juryen ønsker derfor at Størk Hansen og 

Tore Bergsveen sitt arbeid og innsats blir fremhevet og satt pris på ved at de mottar 

Voksenopplæringsprisen 2016. 


