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My Fair lady er en amerikansk

musikal som ble filmatisert i
1964 med Audrey Hepburn i
hovedrollen. Musikalen handler dypest sett om en professor
som blir forelsket i en frodig
kvinneskulptur han selv hadde
skapt. «Solveigs sang» er hentet
fra Ibsens Peer Gynt, som forteller oss om kvinners tålmodighet
og styrke, som motvekt til Peers
påstand om at kvinner er av en
skrøpelig slekt.
Kvinnekraften tok skikkelig grep under starten på årets
Sillongenkonferanse. Sopranen
Gunda-Marie Bruce, som har
slått seg ned på Toten, tok industrinæringens folk med seg
inn i operaens verden. Ildfull og
uberegnelig herjet hun rundt i
en mannfolkdominert forsamling, som fikk en god smakebit
på at kultur stimulerer til innovasjon og nyskaping.
Sillongen-konferansen som i

går ble arrangert for tiende gang,
er Innlandets viktigste industrikonferanse. Det er ingen tvil om
at den har bidratt til å skape en
felles plattform for industriell
verdiskaping og næringsutvikling i regionen. Raufoss-miljøet
har de siste årene vært gjennom
nedturer og oppturer, men har
taklet ulike omstillinger på en
god måte. Og framstår i dag som
stadig sterkere motor for nyskaping i regionen.

Gladnyheten for innlandet i går
kom på tampen av konferansen,
da administrerende direktør
Sverre Narvesen kunne fortelle
om Norsk Titaniums planer om
en ny fabrikk i parken. Den endelige beslutning er etter det vi
forstår ikke tatt, men alt tyder på
at bygningen «Gamle kanonhylsen» om kort tid skal brukes til
produksjon av titantråder, noe
som vil gi regionen 120 nye arbeidsplasser. Materialet er sterkt
etterspurt blant annet til bruk på
plattformer i oljenæringen, til fly
og forsvarsindustrien. Men også
til en rekke andre produkter. Det
er ingen tvil om at dette er en bedrift med vekstpotensialer, som
vil gi både Raufoss-industrien og
regionen flere bein og stå på.
Både Vestoppland og Innlandet

ellers trenger sterke gründere
som vil investere, noe også statsråd Rigmor Aasrud poengterte
i sin innledning. De siste årene
er det skapt hele 230.000 nye arbeidsplasser her i landet, av disse
220 i privat sektor. Men en svært
liten del av disse er kommet i
Innlandet. «IKT er nå blitt den
tredje største bransje i Norge,
som har den sterkeste vekst av
denne tjenesten i Europa. Men
hele 50 prosent av disse arbeidsplassene kommer til Oslo», kunne hun fortelle. Det viser hvilke
utfordringer vår region, som også
har et sterkt IKT-fagmiljø, står
overfor. «Vi trenger et felles løft i
Innlandet for å skape innovasjon
og ny vekst», poengterte hun. Og
det er ingen tvil om forskningsmiljøet knyttet til Raufoss, Høgskolen i Gjøvik og Jørstadmoen
danner et godt grunnlag for å ta
en større del av denne veksten.

ildFull: Gunda-Marie Bruce tok industriens folk på Sillongen med seg inn i operaens verden. Ildfull

og uberegnelig herjet hun rundt blant mannfolkene.
Framtidig industriell vekst

handler om kunnskap, klynger
og nettverk. Og det handler om,
som Gunn Ovesen i Innovasjon
Norge poengterte, å komme
inn i globale verdikjeder. Også
her har Raufoss-industrien
god erfaring, og forutsetninger
for videre vekst. Ovesen karakteriserte Raufoss-klyngen
som et eventyr, men var også
klar på at norsk næringsliv står
overfor store utfordringer, ikke
minst i konkurranse med Kina
og India: mens produktiviteten
er høy er innovasjonskraften
for svak. Oppland er totalt sett
blant NHOs dårligste fylker på
næringsutvikling. Det er imidlertid oppmuntrende at fylket
ligger foran andre i forskning
og utvikling.
Men det er i de sterke industrimiljøene innovasjonskraften

er sterkest. Både NHO-direktør
Petter Brubakk og LOs utredningsleder Anthony Kallevig, var
opptatt av Norwegian Centres
of Expertises store betydning
industriell utvikling i regionen,
og ikke minst: utviklingen av
et globalt ekspertsenter, som
Raufoss løfter fram sammen
med industriklynger i Ålesund,
Kongsberg og Kristiansand.
Målet med et Globalt Centre of
Expertise er å skape mer slagkraftige kompetansemiljøer for
å møte de krav internasjonale
storkonsern stiller for å etablere
seg og satse i Norge. Det er viktig for hele Innlandet at dette
prosjektet vinner fram. Her kan
ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer på likeverdige premisser
spille hverandre gode. Men da
må også fagskoler og høgskoler
knyttet til de samme klyngene
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samarbeide tettere. Kanskje det
også i dette bildet ligger en vei
for utviklingen av nye nettverksbaserte universiteter?
For næringslivet i Innlandet

vil ny kompetanse som tilflyter
regionen fra andre forskningsog industrimiljøer være gull
verdt. Derfor er det viktig at
regjeringen støtter opp om et
globalt ekspertsenter, der flere
sterke industriklynger får nye
utviklingsmuligheter. Det styrker
muligheten for å få både nasjonale og internasjonale konsern
til å satse i vårt distrikt. Ikke
minst viktig er dette med tanke
på innpass i en fortsatt voksende
olje- og gassnæring. Dette er et
prosjekt der regjeringen må vise
både handlingsdyktighet. Og
kvinnekraft.

