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Vestre Toten kommune

• Kommune i Oppland på vestsiden av Mjøsa
• 250 kvadratkm. 13300 innbyggere
• Landbruk
• Offentlig og privat tjenesteyting som i de fleste 

kommuner, men
• Først og fremst en industrikommune, ca. 40% av 

sysselsettingen.
• Raufossklyngen, forsvar og bildel ca. 90% eksport



Omstillingsprogrammet i Vestre Toten

• Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland 
Fylkeskommune om omstillingsstatus på 
bakgrunn av:
– Bortfall av ca 550 arbeidsplasser i Raufoss 

Industripark, dvs omlag 17 % nedgang i perioden 
september 2008 til juli 2009

– I tillegg kommer bortfall av arbeidsplasser utenfor 
industriparken som en ringvirkning

-------



Svært positive erfaringer med 
Regional Omstilling

• Ga kommunen et hardt tiltrengt virkemiddel 
med tilhørende midler i en kritisk fase

• Oppnådde gode og målbare resultater
• Ga lærdom om hvordan vi kan møte 

framtidige bølgedaler i næringslivet
• Bygget en plattform for videreføring av 

omstillings- og utviklingsarbeidet etter at 
omstillingsperioden var over



OPPSUMMERING AV KONKRETE RESULTATER

• Gjennomført 63 prosjekter. Samlet prosjektstøtte ca 17,5 mill
kr. 2 runder med SMB Utvikling

• Mål om 300 nye og sikrede arbeidsplasser. Etter 7 års arbeid 
registrert vel 180 arbeidsplaser, de fleste nye. 

• Spørreundersøkelse til bedriftene. Forventer ca. 300 
arbeidsplasser som følge av prosjektene

• 6 nye bedrifter
• To nye nettverk
• Kompetanse og samarbeid
• Nærmere 60 bedrifter har enten enkeltvis eller i nettverk 

vært  involvert i prosjekter gjennom programmet



Svært positiv sluttevaluering



Viktige prioriteringer/suksessfaktorer

• Omstillingsmidlene ble i alt vesentlig nyttet til 
prosjektstøtte i bedrifter/nettverk (80%)

• Prioriterte industrien som hovednæring
• Samarbeid med kompetansemiljø (Sintef)
• Komplementært til andre virkemidler
• Proaktiv arbeidsform med bedriftsdialog og 

prosjektutvikling sammen med bedriftene



Fra kommunalt program til regional 
satsing

• Videreføring av omstillingsarbeidet
• Tidlig avklart mål å ta vare på innretning og 

arbeidssett fra Omstillingsprogrammet
• Gjøvikregionen, 5 kommuner med ca. 70 000 

innbyggere
• Gjøvikregionen et felles bo- og arbeidsmarked
• Byregionprogrammet, avklaring av regionens 

næringssatsing
• Politisk prosess, SMB-Utviklings rolle
• Vedtak i kommunestyrene i 2016/17. 



Gjøvikregionen



Nytt regionalt  
næringsutviklingsprogram

• Etablert 1.1.2017
• Finansiering fra deltakende kommuner med vel 5 

mill. kr/år
• Arbeidsform etter mønster fra 

Omstillingsprogrammet
• Sekretariat i Gjøvikregionen Utvikling, samarbeid 

med de kommunale næringsrådgiverne som 
jobber aktivt med å finne aktuelle prosjekter

• 90% av rammen skal ut til bedriftene
• Styre med 4 fra kommunene og 2 fra næringslivet



Regionalt næringsutviklingsprogram

• Prioriterte bransjer industri, Ikt-næring og 
bioøkonomi (mat og produkter av trevirke)

• Fokus på etablerte, små og mellomstore 
bedrifter, men også oppstartsbedrifter og 
bedrifter som flytter til regionen

• Prosjektstøtte til tidligfase prosjekter der 
behovet for risikoavlastning er stort (forstudier 
og forprosjekter)



Erfaringer så langt
• Litt treg start i 2017, men nå er tilgangen på prosjekter 

svært god.
• I alt innvilget støtte til 17 prosjekter med til sammen ca. 5,5 

mill. kr. God fordeling mellom de prioriterte bransjene
• Prognosen er at rammene for 2017-2018 vil bli nyttet fullt 

ut
• Ikke svært aktiv markedsføring men god proaktiv jobbing 

mot bedriftene. Næringsrådgiverne har en sentral rolle
• Programmet blir svært godt mottatt av næringslivet. Dekker 

behov som ikke blir fanget opp av det ordinære 
virkemiddelapparatet



Videre utvikling

• Lagt en god plattform for koordinert 
næringsutviklingsarbeid på kommune- og 
regionnivå

• Kommunene ser konkrete resultater
• Evaluering av næringsprogrammet i 2019. God 

tro på at dette vil bli videreført som et 
permanent program



Takk for oppmerksomheten!


