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Jeg må erkjenne at fiskeripolitikk ikke er en kioskvelter.
Elisabeth Aspaker,
fiskeriminister, H

■ kvitter fra twitter
bjørn eidsvåg, artist
Til dere som irriterer dere over hatten min, - bare vent til jeg
begynner med hjelm...

pst fikk tips om terrorist
OslO: PST bekrefter at de
hadde bekymringssamtaler med nordmannen som
senere deltok i terrorangrepet mot kjøpesenteret
Westgate i Nairobi.

Sikkerhetstjenesten fikk tips
om norsksomalieren allerede i
2008 da han gikk på videregående skole i Larvik, melder
NRK. På denne tiden var han

svært aktiv på ulike nettsider,
blant annet tilknyttet terrororganisasjonene al-Shabaab og
al-Qaida.
Aftenposten har tidligere
skrevet at PST hadde mannen
inne til bekymringssamtaler.
Nå bekrefter PST dette. Blant
annet møtte de ham på Oslo
lufthavn i august 2010 da han
var på vei til Somalia.
– Vi sa at vi hadde bekymrin-
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ger til reisen han nå var på vei til
å ta, og at vi mistenkte at han
kanskje planla å knytte seg til
al-Shabaab og ikke ville returnere til Norge. Han ga uttrykk
for at han ikke hadde noen intensjoner om å knytte seg til alShabaab og forsikret om at han
hadde tenkt seg tilbake til Norge om en 14 dagers tid, sier avdelingsdirektør Knut Sveinungsen i PST til NRK. (©NTB)

Omstillingsarbeid gir resultater
Kommentar
leif waarum,

Ordfører

bjørn fauchald.

Rådmann

bjørn iversen,

Leder for
Omstillingsprogrammet

vestre tOten kommune ble
tildelt status som omstillingsområde fra og med 2010. Begrunnelsen var den sterke og
raske nedgangen i industriarbeidsplasser i kommunen i
kjølvannet av finanskrisa i
2008–09. Samlet forsvant det
opp mot 550 arbeidsplasser, de
fleste i den konjunkturutsatte
bildelindustrien.
OmstillingsprOgrammet
har hatt en økonomisk ramme
på 3 mill. kr pr. år, hvorav 2,5
mill. kr er bevilget via Oppland
fylkeskommune, og det resterende som egenandel fra kommunen. Etter at programarbeidet kom i gang i første halvår
2011 kan vi nå se tilbake på ca.
3,5 års drift. Da kan det være interessant å gjøre opp status så
langt.
hOvedmålet fOr Omstillingsprogrammet i Vestre Toten
har vært å bidra til å sikre og
skape nye arbeidsplasser i næringslivet i kommunen. Hovedaktiviteten har vært å gi finansiell støtte til utviklingsprosjekter i enkeltbedrifter og nettverk. Dette kan utløse ny aktivitet i bedriftene, og bidra til økt
verdiskaping.
Programmet
støtter fortrinnsvis prosjekter i
en tidlig fase for bedriftene, der
risikoen ofte er stor, og der det
er viktig for bedriftene å få hjelp
til å komme i gang.
når arbeidet for 2014 er
omme, vil programmet ha finansiert slike utviklingsprosjekter med til sammen vel 12
mill. kr. Godt under 3 mill. kr,
eller under 20 prosent av midlene har gått med til å administrere programmet. Det er en
svært låg andel i slike programmer. Alt i alt er det iverksatt ca.
40 ulike prosjekter, hvorav 32
nå er sluttført. Nærmere 50 bedrifter har enten enkeltvis eller
i nettverk vært involvert i pro-

illustrasjOnsfOtO fra første samling i OmstillingsprOgrammet

sjekter gjennom programmet.
Dette omfatter det meste av
små og store bedrifter i kommunen, og også noen utenom.
med den spennende floraen
av bedrifter spenner disse prosjektene vidt. Fra overføring av
aluminiumsvirksomhet til Raufoss og til satsing på oljeindustrien gjennom Raufoss Offshore. Fra utvikling av kraftmaster
i aluminium til avanserte våpensikringssystemer. Fra rene
hitech prosjekter som ultralydkameraer for flyindustrien til
utvikling av nye behandlingstilbud hos Steffensrud Rehabiliteringssenter.
sjøl Om prosjektene i seg sjøl
har vært spennende, er det
tross alt resultatene som teller.
Innenfor regional omstilling
måles dette først og fremst på
sysselsettingseffekten,
og

hvorvidt prosjektene er med på
å utløse midler fra andre kilder,
såkalt giring. Programarbeidet i
Vestre Toten har gode resultater for begge disse måleparametrene.
så langt kan det dokumenteres nærmere 120 arbeidsplasser, de fleste nye, men også
noen som er sikret, som direkte
følge av de prosjektene Omstillingsprogrammet har vært med
på å finansiere. Det er sjølsagt
ikke slik at dette er Omstillingsprogrammets fortjeneste alene.
Det er bedriftene sjøl som i stor
grad drar lasset, men programmets bidrag er viktig og ofte utløsende for at en idé blir satt ut i
livet. Samtidig er det slik at effektene ikke kommer umiddelbart etter at prosjektene er
gjennomført. Det er derfor
grunn til å tro at antall arbeidsplasser vil øke betraktelig etter

som bedriftenes nysatsinger videreutvikles.
når det gjelder giring, har vi i
Vestre Toten mange bedrifter
som har egne muskler å sette
inn. Totalt sett har disse og andre aktører bidratt med opp
mot 40 mill. kr i prosjektene.
Like interessant er kanskje giringen etter at prosjektene er
iverksatt og gjennomført. Dette
dreier seg pr. nå faktisk om ca.
60 mill. kr. Det forteller mer
enn noe annet at dette har vært
spennende og framtidsrettede
prosjekter som også andre har
hatt tro på.
vi skal i en senere kronikk
komme inn på hvorfor Vestre
Toten har lyktes i såpass stor
grad. Men at vi har lyktes ble
bekreftet på Innovasjon Norges
signalkonferanse den 3. juni i
år. Da ble Vestre Toten kommu-

ne sammen med Sintef Raufoss
tildelt prisen som «Årets Innovasjonsmiljø». Dette i skarp
konkurranse med andre dynamiske utviklingsmiljøer, bl.a. i
Ålesund og Tromsø. Sintef fikk
prisen for sitt arbeid med å utvikle NCE-klyngen i Raufossmiljøet, mens kommunen fikk
den for omstillingsprogrammets rolle og sin generelle holdning og tilrettelegging for næringslivet i kommunen. Og begrunnelsen var ikke minst den
gode samhandlingen som vi
har fått til mellom kommunen
og kompetansemiljøet i industriparken. Prisen var 250 000
blanke kroner på deling, men
det viktigste var nok den inspirasjonen dette gir til å utvikle
arbeidet og samhandlingen videre.

