– Ja, omstillingsarbeidet har vært vellykket. Vi mener det, sier ordfører Leif Waarum
(Ap) i Vestre Toten og lederen for omstillingsprosjektet, Bjørn Iversen.
Prosjektet ble satt ut i livet i 2011 etter at virkningene av finanskrisen hadde slått inn
over Vestre Toten. I løpet av få måneder mistet kommunen 550 arbeidsplasser i
Raufoss-industrien. I tillegg kom de arbeidsplassene som var en ringvirkning av
nedgangen i industrien. Dessuten var kommunen i ferd med å komme på den
ubehagelige Robek-listen.
Noe måtte gjøres.

Fikk ny status
Ifølge en fersk rapport søkte Vestre Toten i 2009 fylkeskommunen om status som
omstillingskommune. Den ble innvilget, og dermed fikk kommunen 2,5 millioner kroner i
årlige omstillingsmidler i de første to årene. Etter sju års arbeid har prosjektet blitt tilført
til sammen 22 millioner kroner hvorav 3,6 kom fra kommunekassa.

HAR DREVET OMSTILLING: Ordfører Leif Waarum (tv.)
og prosjektleder Bjørn Iversen er svært godt fornøyd med
resultatene av det sju år lange omstillingsprosjektet i
Vestre Toten. Foto: TERJE NILSEN

Kommuneledelsen kunne gå i dialog med industrimiljøet i Raufoss Industripark, og
spesielt Sintef Raufoss Manufacturing AS. Waarum og Iversen trekker også fram

samarbeidet med Innovasjon Norge.
Målet var å skape konkrete resultater raskt. Det ble satt i gang en rekke prosjekter som
utviklet kunnskap og metoder for framtidens industri. Programmet ble rettet mot allerede
eksisterende bedrifter. Ifølge rapporten er det betydelig enklere å bidra til nyskaping og
vekst der det allerede er et solid grunnlag. Støtten ble gitt til både større og mindre
bedrifter.
Programmet støttet for eksempel et forskningsprosjekt ved Steffensrud
Rehabiliteringssenter, noe som resulterte i et nytt behandlingstilbud for slagpasienter.
Dette bidro til en god avtale med Helse Sør-Øst med mange nye arbeidsplasser.
– Pedersen Sveis AS på Bøverbru fikk også penger til kompetanseutvikling, og har hatt
en formidabel vekst etter dette, opplyser Bjørn Iversen.

Hemmelighet
Han mener at omstillingsprosjektet har bidratt til målet om vekst og økt sysselsetting.
– Det rette er å si at omstillingsprogrammet har vært en katalysator uten byråkrati. Det
har gitt drahjelp til utviklingsprosjekter og gitt støtte til mange nettverk som gir
muligheter til ny satsing, understreker Iversen.
Han skriver i rapporten at han som organisasjonsmenneske og blant annet tidligere
leder i Norges Bondelag i bare liten grad visste hva som skjedde i Raufoss-industrien.
– Selv for oss som hører til i Vestre Toten, er Raufoss-industriens virksomhet og
betydningen til dels godt bevart hemmelighet. Men nå vet jeg hvilken juvel vi sitter på,
skriver han blant annet i etterordet til rapporten.
– Hva skjer heretter?
– Det går veldig bra i Vestre Toten akkurat nå. Det er krevende med omstilling og
nyskaping, men omstillingen må fortsette. Det er viktig at vi er med. Vi er en
næringsvennlig kommune og vi lever spesielt av industrien. Kommunen må ha et aktivt
forhold til det, framholder Iversen.
Waarum innskyter at Vestre Toten er i stadig vekst. Det er blant annet bygd 150 hus de
siste tre årene.
– Det er en positiv drive over hele fjøla, poengterer han.

