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Velkommen til Vestre Toten og til årets Sillongen-konferanse. 

Rammen for årets konferanse er lokal kompetanse – global kraft. 

Og vi her i kommunen kjenner hver eneste dag på det globale 

perspektivet og behovet for å utvikle global konkurransekraft. 

Eksportindustrien med utgangspunkt i NCE-klyngen eksporterer 

85% av sin produksjon og til en verdi av mer enn 5 milliarder kroner  

i året. Det gjør Vestre Toten til en av landets mest eksportintensive 

kommuner, bare slått av noen få laksekommuner på kysten 

Globale markedstrender, valutakurser og industrikontrakter er 

daglige samtaleemner i vår kommune. Denne nærheten og 

avhengigheten gjør at vi legger stor vekt på dialog og samhandling 

med næringslivet. Kort sagt på å være en næringsvennlig kommune. 

Så har det seg også slik at aktiviteten hos oss har vært lite berørt av 

oljeeventyret. Noen har likt å kalle Innlandet for oljeskyggen, og 

definert det som et problem. Men nå er dette i ferd med å endre 

seg radikalt. Mange snakker om behov for omstilling i norsk 

økonomi, andre kaller det et grønt skifte. Poenget er at vi må finne 

en god overgang fra en oljebasert økonomi, og over til andre, 

bærekraftige næringer. 

Innlandsindustrien har potensiale til å være med på denne 

omstillingen. Ressursutnyttelse og bærekraft står sentralt allerede. 

Raufoss-klynga kan bli en motor for å utvikle framtidas 

industrikonsepter for vareproduksjon med bl.a. intelligente 

produkter. Innlandsutvalget avga sin rapport før jul, og peker på 

dette som et helt sentralt satsingsområde for Innlandets næringsliv 

framover.  



Innlandsutvalget peker også på et par andre områder som vil være 

med og løfte vår region. En omfattende satsing på bioøkonomi er 

ett slikt satsingsområde. Der har Innlandet og vår region et unikt 

ressursgrunnlag og flere sterke industriaktører. IKT og  

informasjonssikkerhet med utgangspunkt i miljøene på Gjøvik har 

også potensial til å bli et næringsmessig fyrtårn. Både gjennom IKT-

sikkerhet som vekstområde, og gjennom utvikling av muliggjørende 

teknologi i de nye industrikonseptene som vi skal være i front på. 

Jeg synes mulighetene er mange og store. På en tilsvarende 

konferanse for noen år siden beskrev jeg næringslivet i vår 

kommune som «Næringsliv som sprer lys i oljeskyggen». Offensivt 

og bra. Men nå er det grunn til å smøre litt tjukkere på. Nå kan vi 

faktisk se en hel region som ligger badet i lyset fra framtidas 

muligheter. 

Men dette vil ikke komme av seg sjøl. Vi må sjøl berede grunnen for 

at vi skal kunne ta ut potensialet. Dette er ikke minst industrien fullt 

ut klar over. I og med at Norge har et av verdens høyeste 

kostnadsnivåer, vil konkurransekraft for norsk industriproduksjon 

kreve at vi har de beste løsningene implementert tidligere og 

raskere enn konkurrerende internasjonal industri. Og da blir 

nettopp kompetanse er et viktig stikkord. Her ligger vårt 

komparative fortrinn.  

Så kan du av noen statistikker lese at Innlandet og kanskje også 

Gjøvikregionen ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder 

såkalte kompetansearbeidsplasser. Det er en statistikk som 

tilslører, fordi vi har et forholdsvis lite innslag av høgt utdannede 

arbeidstakere i offentlig sektor. I næringslivet stiller vi derimot 

nokså sterkt. 



Raufoss-industrien er mer enn noe annet et eneste stort 

kompetansemiljø. Her forskes det for 300 millioner kroner pr. år, og 

det bidrar sterkt til at Gjøvikregionen står for mer enn halvparten 

av all FoU-innsats i hele Innlandet.  

Eksemplene på kompetanse og industriell smartness er mange. 

NAMMOs rakettmotorfabrikk oppe i skogen på Raufoss er ett 

eksempel. Hexagon Ragasco som fjorårets smarteste bedrift et 

annet. Gjøvik som universitetsby vil bidra til å øke attraktiviteten og 

tiltrekke enda bedre kompetanse til vår region. 

I tillegg har vi mye kompetanse av det slaget som ikke 

dokumenteres gjennom akademiske grader og vitenskapelige 

publikasjoner. Jeg tenker sjølsagt på fagkompetansen. Dette har 

hele tida vært en basis i industriutviklingen, og vil være det også 

ved utviklingen av framtidas industri. Yrkesstolthet og 

fagkompetanse som sitter i ryggmargen og fingerspissene – og i 

vegga - vil aldri gå av moten, tvert i mot. Vi jubler for universitetet 

og støtter opp om det, men for oss er det like viktig å utvikle 

fagkompetansen gjennom yrkesopplæring og praksis. 

Jeg føler at vi er på riktig og god veg. I Vestre Toten har 

sysselsettingen økt kraftig de siste par åra, ikke minst i industrien. 

Dette til tross for at industrien jobber under langsiktige 

leveranseavtaler som isolert sett krever effektivisering og lågere 

bemanning hvert eneste år. Nyskaping og innovasjon er helt 

nødvendig for å holde tritt, og det gir altså synlige resultater. Jeg vil 

derfor slå an en optimistisk tone for denne konferansen. Vi har en 

spennende dag framfor oss som helt sikkert vil gi ny kunnskap om 

våre muligheter og forutsetninger. Nok en gang hjertelig 

velkommen til Sillongen-konferansen 2016. 

 


