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Bakgrunn for omstillingsarbeidet 

• 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 

– Omstillingsmidler fra 2010 – programmet i gang fra 2011 

------- 
• Ramme på 3,0 millioner kroner årlig inkludert 

kommunal egenandel på 20 % 
• Omstillingsstatus ut 2016 
 



Oppstarten 

• Organisert som et prosjekt i VTK med formannskap 
som prosjekteier 

• Fokus på nyskaping og arbeidsplasser 
• Industrien som hovedsatsing 
• Kontakt med kompetansemiljøet i industriparken 
• Innleid prosjektledelse fra SRM 
• Grensegang og synergier opp mot andre aktører i 

samme marked (NCE, Næringsrådet, Innovasjon Norge 
osv) 

• Finansiell støtte til utviklingsprosjekter i bedriftene, 
relativt store beløp pr. prosjekt 



ORGANISERING 



HOVEDMÅL OG INNSATSOMRÅDER 

HOVEDMÅLET for omstillingsprogrammet er å styrke 
og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten og å skape en 
varig plattform for å styrke og utvikle næringslivet i 
kommunen og regionen 

----- 

INNSATSOMRÅDER: 

1. «Nyskaping i næringslivet» 

2. «Attraktivitet for næringslivet» 

 



Omstillingsprogram 



Omstillingsprogrammets rolle 

• Bedriftsutvikling, dvs 
• Bedriftsspesifikke utfordringer hvor omstillingsmidler 

raskt kan avhjelpe situasjonen 
• Prosjekter som representerer reell nyskaping hos 

bedrifter 
• Utviklingsprosjekter i en tidlig fase (forstudier og 

forprosjekter) 
• Innebærer forholdsvis høg risikoprofil, behov for et 

visst omfang av støtte for å gjøre en forskjell 
• Omstillingsprogrammet skal ivareta behov som ikke 

dekkes av andre aktører/tiltak, og være 
komplementært til disse 
 



Arbeidsform 

• Dialog med bedriftene - ikke søknadskasse 

• Kartlegging av ideer og mulige prosjekter: 

        - Tidlig fase (forstudier og forprosjekter) 

        - Nyskapende for bedriften (spin-off fra  

           eksisterende virksomhet) 

        - Finansiell støtte til gjennomføring 

• Ubyråkratisk, men samtidig god kvalitetssikring 

• Utviklet et verktøy for porteføljestyring og 
prosjektvurdering 

 

 

 



OPPSUMMERING AV KONKRETE RESULTATER 
Januar 2011 – desember 2015 

• Iverksatt 52 prosjekter, 46 er avsluttet. Samlet prosjektstøtte 
ca. 15,5 mill. kr 

• Bidratt til ca 135 nye og sikrede  arbeidsplasser (indirekte 
effekter ikke tatt med).  

• Bidratt til etablering av fire nye bedrifter  

• Etablert prosjekter som har fått medfinansiering fra bedrifter 
og andre på nærmere 55 mill kr. Ytterligere ca. 50 mill kr i 
finansiering  fra andre kilder etter at prosjektene er 
gjennomført/videreført (IN, OFK, Forskningsmidler, 
Skattefunn) vel 30 mill. av dette knyttet til 
investeringsselskapet Komm-Inn 

• Ca 50 bedrifter har enten enkeltvis eller i nettverk vært  
involvert i prosjekter gjennom programmet 

• Dokumentert lean-effekt på nær 30 årsverk i kommunen 



Vestre Toten kommune/Omstillingsprogrammet ble 
tildelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» sammen med 

SINTEF/NCE 



Suksessfaktorer i 
omstillingsprogrammet 

 
• Motiverte og framoverlente bedrifter med vilje og evne til 

omstilling og nyskaping 
 

• God samhandlingsstruktur og dialog med andre utviklingsaktører 
i regionen, offentlige og private 

 
• Fanger opp et behov som ikke dekkes av andre virkemidler 

(idèutvikling, knoppskyting, risiko) 
 

• Arbeidsformen opp mot bedriftene 
 
• Tilstrekkelige finansielle bidrag  inn i prosjektene 

 
 

 
 



Videreføring 

• Arbeidet videreføres på regionalt nivå som 
regionens operative næringsutviklingsarbeid  
rettet mot bedriftene (SMB) 

• Vedtak i 4 kommunestyrer 

• Fra 1.1 2017 etableres det et felles program for 
næringsutvikling i Gjøvikregionen etter mønster 
fra Omstillingsprogrammet. Gradvis innfasing av 
samarbeidet gjennom 2016. 

• Finansiell støtte til utviklingsideer i tidlig fase for 
bedriftene 



Vedtak i 4 kommunestyrer 

• Felles næringsutviklingsprogram på regionnivå 

• Kommunene + evt. OFK 

• Hovedformål nyskaping i etablerte bedrifter 

• I samsvar med Omstillingsprogrammets mål 
for videreføring av omstillingsarbeidet 



Forutsetninger for det regionale 
programmet 

• Finansiering 
       - Bidrag fra kommunene 
       - OFKs medvirkning? 
• Organisering og drift 
      - Styre 
      - Programledelse 
      - Samspill kommuner- program 
• Bransjeinnretning (Byreg.programmet) 
     - Industri 
     - Bioøkonomi (mat og trebasert næring) 
     - IKT-næring 
      
 



Noen eksempler 

7 av vel 50 prosjekter 



Hydro Aluminium Profiler 

• HAP fikk første kvartal 2011 tildelt 450.000 i 
støtte til kompetansehevende tiltak i 
forbindelse med overflytting av 
produksjonskapasitet fra Karmøy til Raufoss.  
– 28 nye ansatte på Raufoss – hovedsakelig 

ufaglært ungdom (18-19 år) fra Gjøvik- og 
Totenområdet, der 23 stk har fått 
spesialopplæring. 

– 10.000 tonn ekstruderingsvolum overført 
til Raufoss. 

– 3.400 verktøy er overført – hvorav 600 
kjøpt nye fra verktøyprodusenter på 
Raufoss. 

– Utviklet kompetanse ift nye standarder og 
kundekrav – spesielt mot offshore og 
maritim sektor 

– Omstilling gjennomført på halvannet år.  
– Prosjektet er gjennomført i henhold til 

plan og eier er fornøyd. HAP ser likevel at 
man må agere stadig raskere i en bransje 
med overkapasitet og et usikkert marked.  

 

Forprosjekt 
– 450' 



Raufoss Ammunisjonsfabrikker 

• Målsettingen er å utnytte teknologi- og 
industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli 
en ledende internasjonal aktør innen avanserte 
våpensikringssystemer. 

• Produktene i Safehouse serien kjennetegnes av 
innovative funksjonsløsninger, kompakthet, 
nyskapende design, lav vekt, 
plasseringsvennlighet, lettbetjent og høy 
kvalitet. 

• Dårlig likviditet våren 2012, midt i en viktig 
utviklingsfase mot sentral kunde, førte til 
søknad til Omstillingsprogrammet – med 
potensial om: 
– Stor leveransekontrakt innen sommeren 

2012. 
– Leverandøravtale er inngått med 

Felleskjøpet Agri og vil øke årlig salg fra kr 
1,5 mill til ca kr 7-8 mill fra sommeren 
2012, men krever arbeidskapital for 
produksjonsoppstart. 

– En rettet emisjon planlegges innen 
sommeren 2012 og vil legge grunnlaget 
for en betydelig forretningsvekst.  

Hovedprosjekt – 
690' 

Safehouse 

Mål om 
20-25 
ansatte 
innen 
2015 

OFU-prosjekt 
400' 



Alumast (TotAl-Gruppen) 

• TotAl-gruppen ønsker å igangsette en 
forstudie for å kartlegge mulighetene for å 
igangsette utvikling og produksjon av 
kraftmaster i aluminiumprofiler. 

• Statnett ønsker tilgang til nye mastetyper 
til erstatning for tradisjonelle stålmaster i 
fagverkskonstruksjon.  Dette er begrunnet 
ut fra følgende: 
– Vekt 
– Utseende 
– Miljø 
– Vedlikehold og kilekostnad 

• Aktiviteter: 
– Erfaringer 
– Markedskartlegging 
– Aktører / produsenter 
– Søknader 

 

Forstudie – 280' 



Dolphi Tech 

 
• Utvikler håndholdt ultralydkamera 
    for materialundersøkelser i fly, biler etc. 
      

      Bidra til kompetanseheving og organisasjons- 
      utvikling for produksjon og markedsføring 
 

      Prosjektet kan på sikt gi 30-40 kompetansearbeids- 
      plasser lokalt. 

                                                                           
                                 Forprosjekt kr. 400´     
                                                



Tokvam AS 

• Utvikling av snøplogproduksjon 

• Vil gjøre Tokvam til totalleverandør til 
nordisk snøryddingsmarked 

• Stort vekstpotensial 

• Utvikling inkl. patentsøknad, 
prototyper og testing, 
kompetanseheving og prosessutvikling, 
lansering 

 

• Forprosjekt kr. 500´ 



Steffensrud Rehabiliteringssenter 

 

• Etablering av nevroklinikk 
• Intensivbehandling av slag- 
    pasienter. Nytt behandlings- 
    tilbud i Norge 
 
Styrker virksomhetens konkurranseevne 
Kan gi 10 - 15 nye arbeidsplasser 
 
 
 

 
Forprosjekt  440´  
´ 
 
                                                 
 
 
 
 



SMB Utvikling 

• Etablere et SMB-Utviklingsprosjekt i VTK. 

• Dette prosjektet har som formål å styrke 
eksisterende næringsliv gjennom fokus på 
eksempelvis marked, teknologi, ledelse, 
kompetanse, rekruttering etc. 

• Mål i forstudie og forprosjekt: 

– Identifisere 10 virksomheter i VTK og 
Gjøvikregionen, som har satsingsvilje, 
evne og potensial til utvikling. (11 
valgt ut) 

– Definere bedriftsspesifikke prosjekter 
med betydelig potensial - og som 
passer med omstillingsprogrammets 
strategi - som i neste runde skal 
videreføres som hovedprosjekt. 

• Ekstern prosjektledelse etter anbefaling fra 
Innovasjon Norge (Sintef Bedriftsutvikling). 

• Spleiselag med IN og Gjøvikregionen  

 

Finansiering forstudie og forprosjekt    

    

Innovasjon Norge 525.000 

Næringsrådet 307. 500 

Omstillingsprogrammet VTK 307. 500 

Bedriftene 110.000 

Totalt 1.250.000 


