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Dette er Østlandsforskning

Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar
2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært
drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning.

Østlandsforskning AS eies av Stiftelsen
Østlandsforskning foruten Hedmark og Oppland
fylkeskommuner, Høgskolen i Lillehammer og
Sparebanken Hedmark. Selskapets formål er å
organisere, drive og formidle forskning, utrednings-
og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet
drive forskning med høy relevans for aktuelle
brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til
anvendt forskning. Selskapet formål omfatter også
eierskap i andre tilsvarende virksomheter og i øvrig
virksomhet hvor eierskapet bidrar til oppnåelse av
selskapets formål.

Bakgrunnen for ønsket om å organisere driften av
Østlandsforskning (ØF) i et nytt aksjeselskap er
behov for et tydeligere eierskap blant aktører med
ambisjoner om å bidra til å videreutvikle ØF som et
slagkraftig kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i
regional utvikling. En tettere kopling til høgskolene
gjennom eierskap vil bidra til å samle og utvikle
fagmiljøene i regionen med sikte på økt
gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-
programmer. Fylkeskommuner og næringsliv vil
gjennom eierskap bidra til at ØF kan spille en
sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset
de oppgaver de regionale instituttenes er tiltenkt
fremover i det nasjonale forskningssystemet.

Lokalisering og ansatte
Østlandsforskning har hovedsete i Lillehammer hvor
vi etter en brann i våre lokaler på Storhove i
november 2007 har hatt midlertidig tilhold i Storgata
56. Østlandsforskning har også virksomhet i Hamar
hvor vi i 2011 flyttet fra Torggata 32 til Skolegata 1
og dermed er samlokalisert med Høgskolen i
Hedmarks Campus Hamar.

Den daglige ledelsen forestås av direktør Morten
Ørbeck. Den faglige ledelsen er delt mellom
forskningslederne Svein Erik Hagen (næringsliv og
regional utvikling) og Trude Hella Eide (velferd,
organisasjon og kommune). I tillegg er Tom
Johnstad forskningsleder ved ØF og koordinator for
VRI Innlandets forskningsprosjekt

Ved utgangen av 2011 hadde ØF totalt 33 ansatte,
hvorav 29 forskere med høyere grads utdanning
innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks-
og ingeniørfag. Seks ansatte har professor-
kompetanse, ytterligere 10 forskere har doktorgrad,
mens to andre er i doktorgradsutdanning.
Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang
erfaring fra oppdragsforskning.

Forskningsområder
ØF mottar basisbevilgning fra Norges
Forskningsråd og kompetanse- og utviklingstilskudd
fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Den
faglige virksomheten ved Østlandsforskning er
organisert i to hovedområder som ledes av hver sin
forskningsleder. Disse områdene er:
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Virksomhetsområder innen Regional- og
næringsforskning (RN)
Reiselivs - kultur- og opplevelsesnæringer. Her

inngår analyser av kulturnæringer, festivaler,
klyngeanalyser, fritidsboliger og
rekreasjonssamfunnet, studier av fjellregionenes
utfordringer mm.

Naturressursbaserte næringer. Jordbruk, skogbruk
og disse næringenes foredlingsindustri er i fokus
her. Vi har prosjekter rettet mot bioenergi,
næringsmiddelindustri, treindustrien, skogbruk
mm. og en strategisk instituttsatsing innenfor
landbruk og fornybar energi.

Klassiske regionale analyser. Dette omfatter
analyser av befolkning, flytting, pendling,
sysselsetting, næring, klynger, innovasjon,
infrastruktur, med mer. Dette har alltid vært en
sentral del av Østlandsforsknings virksomhet.

Evaluering, planlegging og forvaltning.
Evalueringene er ofte nasjonale, mens vår
virksomhet på planlegging og forvaltning ofte
retter seg mot det lokale eller regionale nivået,
eller til forholdet mellom forvaltningsnivåene.

Virksomhetsområder innen Velferds-,
organisasjons- og kommunalforskning (VOK)
Helsetjenester i distriktene. Velferdsforskning har

siden etableringen vært en viktig forskningsfelt
ved ØF. Etableringen av distriktsmedisinske
sentre og samhandlingsreformen har gitt en god
anledning til kombinere flere av ØFs
forskningsinteresser og samarbeidsønsker.

Barn og unge, oppvekst og kompetanseutvikling.
Barn og unge i velferdsstaten (og skole og
arbeid) er det andre av VOKs to ”bein”. Det
arbeides her bl.a. med utvikle tettere samarbeid
med regionens høgskoler.

Entreprenørskap i opplæringen har vært et av våre
profilerte områder de senere årene. Her jobber vi
både med regionale, nasjonale og internasjonale
prosjekter (eksempelvis evalueringer av UE i
Europa samt prosjekter i Namibia og Uganda).

Mangfold i organisasjoner: Vi har flere prosjekter for
Forsvaret hvor vi undersøker hvordan
sosialisering og rekrutteringsrutiner bidrar til å
hemme, eventuelt fremme utviklingen av
mangfold i organisasjonen. Som et resultat av
blant annet studiene i Forsvaret, skal vi utarbeide
og analysere indikatorer for mangfold i
organisasjoner.

Evaluering, følgeevaluering og egenevaluering. Det
er stor etterspørsel etter bistand til små og store
evalueringer. I tillegg til at ØF påtar seg
evalueringer på vanlig måte har vi utviklet et eget
”egenevalueringsstøtte – konsept”.

Formidlingsformer
Vår forskning formidles på ulike måter. Det ble i
våre skriftserier utgitt i alt 42 rapporter og notater i
2011 og våre ansatte sto bak17 publiserte artikler i
internasjonale eller norske tidsskrifter med
fagfellevurdering eller i antologier utgitt på
vitenskaplig forlag. De ansatte bidro i tillegg i 14
andre typer fagartikler, bokkapitler og bidrag i
eksterne rapportserier, presenterte 11
vitenskapelige konferansepaper og holdt 55
populærvitenskapelige foredrag både i og utenfor
regionen. Våre ansatte skrev også kronikker i både
lokal og nasjonal presse og representerer og
fremmer Innlandets interesser i nasjonale råd og
utvalg.

Forskningssamarbeid nasjonalt
ØF har samarbeidsavtaler med Høgskolen i
Lillehammer og Høgskolen i Hedmark og deltar i
ulike samarbeidsprosjekter med en rekke
forskningsinstitusjoner. I 2011 gjaldt dette
Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer,
Høgskolen i Gjøvik, Norsk Institutt for By- og
Regionalforskning (NIBR), Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA), Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF), Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU), Bioforsk, SINTEF,
Havforskningsinstituttet, NORUT samfunn, NORUT-
Alta, Trøndelag forskning og utvikling,
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Vestlandsforskning, Universitetet i Oslo, Norges
teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU),
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS).

Internasjonalt samarbeid
ØF har samarbeidsavtale med Centrum for
forskning om regional utveckling ved Karlstads
Universitet og har de siste 10 år samarbeidet med
dem om flere EU-Interreg finansierte
regionalforskningsprosjekter. ØF har også de
senere årene hatt flere prosjekter finansiert av
Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation Centre
med nordiske samarbeidspartnere. I 2011 hadde vi i
tillegg et oppdrag knyttet til studier av

entreprenørskapsutdanning i Uganda for
NORAD/UE og igangsatte to EU-Interreg IVC-
finansierte prosjekter: BUTTON er et
grenseregionsamarbeid som ser på mulighetene for
å tiltrekke og beholde attraktiv og høyt utdannet
arbeidskraft. "Best Practice in Cluster
Management" komparerer strategier for
clusterorganisering og -ledelse mellom land. I tillegg
har vi internasjonale samarbeidspartnere på flere av
våre nasjonalt finansierte prosjekter, spesielt NFR-
prosjektene. I 2011 har vi hatt konkret
prosjektsamarbeid med Karlstads Universitet,
Uppsalas Universitet, Umeå Universitet , Högskolan
i Dalarna, Dalarnas Forskningsråd, Copenhagen
Business School, National Consumer Research
Centre, Helsinki, Radboud University Nijmegen,
Nederland,  Twente University, Nederland, The

Institute for Work and Technology, Tyskland,
Navarra de Suelo Residencial, S.A. Nasursa,
Spania, Regio Basiliensis, Sveits, MONTURBAN
Regionalforschung, Sveits, Perth College, Centre
for Mountain Studies, Scotland, International
Amenety Migration Centre, Canada, University of
North Carolina og University of Toronto.

Regional rolle
ØFs "slagord" Nasjonal ekspert og regional ressurs
oppsummerer vår virksomhetside:
"Østlandsforskning (ØF) er en sentral aktør i
innlandets innovasjons- og kompetansesystem og
utvikler nasjonal og internasjonal spisskompetanse
innenfor sine satsingsområder". En viktig oppgave
for ØF er derfor å ivareta regionale FoU-behov for
både næringsliv og offentlige institusjoner og slik
bidra til kunnskapsutvikling, innovasjon og
verdiskaping i Innlandet. ØF kombinerer solid
forskningskompetanse med god lokalkunnskap og
kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til
Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på
flere måter.  En vesentlig del av prosjektporteføljen
er enten finansiert av ulike aktører i Innlandet eller
gjennom nasjonale programmer som retter seg mot
regionen. Sentrale regionale oppdragsgivere er
fylkeskommuner, fylkesmenn, regionråd,
kommuner, Innovasjon Norge, NHO Innlandet og
noen større private bedrifter, mens Regionalt
nettverk/Norges Bank og VRI/NFR er eksempler på
regionalt rettede nasjonale
prosjekter/oppdragsgivere. ØF har også en rekke
prosjekter for nasjonale oppdragsgivere som
Norges Forskningsråd, ulike departementer og
direktorater og Innovasjon Norge sentralt. Slike
prosjekter kommer regionen til gode blant annet ved
at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de
bidrar til kompetanseoppbygging som regionale
oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere
prosjekter.

Vi prioriteter også populærvitenskapelige og
brukerrettede formidlingsformer. ØFs regionale rolle
kan oppsummeres i følgende punkter:
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 Setter Innlandet og Innlandets muligheter
og utfordringer på dagsorden

 Videreutvikler og formidler nasjonal og
internasjonal forskning til regionen

 Gir regionens næringsliv og forvaltning
tilgang til mye kunnskap om og for regionen

 Gir regionens næringsliv og forvaltning en
tilgjengelig og kompetent
kunnskapsleverandør

 Trekker kompetansepersoner til regionen
 Driver kompetanseutvikling for regionen

(dr.gradsutdanning mv.)
 Trekker nasjonale FoU-midler til regionen
 Bidrar til forskningsbasert undervisning i

Innlandet gjennom bistillinger i høgskolene
 Utgjør et operativt bindeledd mellom

utdannings- og mer
grunnforskningsfokuserte universiteter og
høgskoler, regionalt næringsliv, regional
forvaltning og nasjonale og internasjonale
FoU-finansieringskilder

Oppdragsgivere
ØF arbeider årlig på om lag 100 ulike prosjekter
som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til
forskningsbaserte utredninger, evalueringer og

rådgivning. Viktige oppdragsgivere og
finansieringskilder er Norges forskningsråd,
statsforvaltningen, fylker, kommuner og

næringsorganisasjoner. I 2011 hadde vi oppdrag for
i alt 12 ulike departementer og/eller deres
underliggende etater (Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet,
Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvars-
departementet, Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur-
departementet, Kunnskapsdepartementet,
Landbruks- og matdepartementet, Miljøvern-
departementet og Nærings- og handels-
departementet). Videre hadde vi prosjekter for ni
ulike fylkeskommuner (Hedmark, Oppland, Østfold,
Akershus, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane,
Aust-Agder, Vest-Agder) foruten en rekke
kommuner og organisasjoner.

Forskerne ved Østlandsforskning utfører dermed
hvert år en rekke prosjekter som tilfører
oppdragsgivere, beslutningstakere og allmennheten
for øvrig relevant og nyttig kunnskap og
kompetanse.
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Prosjekteksempler
Her følger noen eksempler på større prosjekter vi
jobbet med i 2011:

Rekruttering, sosialisering og militær
kjernekompetanse
Prosjektet ”Rekruttering, sosialisering og militær
kjernekompetanse” er ett av to prosjekter innenfor
forskningsprogrammet Militærsosiologi, som er
etablert av Forsvarsdepartementet.
Østlandsforskning fikk sommeren 2011 i oppdrag å
gjennomføre en forstudie som skal legge grunnlag
for en toårig hovedstudie i 2012 -2013.
Forprosjektet er gjennomført som en kvalitativ
studie basert på dokumentstudier, intervjuer og
observasjoner. Sentrale spørsmål som reises i
prosjektet er betydningen av uformelle nettverk i
rekrutteringsprosessene, hvordan uformelle
vurderingskriteriene spiller inn i prosessen og på
hvilken måte uutalte normer og regler dominerer
kulturen i Forsvaret. Det er også lagt vekt på å få
fram oppfatninger om hvordan begrepet militær
kjernekompetanse forstås og brukes i disse
prosessene.  Forstudien danner nå utgangspunkt
for et toårig hovedprosjekt hvor målet er å øke
kunnskapen om sammenhengen mellom
rekrutterings- og sosialiseringsprosessene i
Forsvaret og mulighetene for økt mangfold i
organisasjonen. Det skal i hovedprosjektet arbeides
med firedelprosjekter: 1) Krigsskolene som
sosialiseringsarena, 2) Veien til høyere militære
stillinger, 3) Yngre kvinnelige offiserers karriereløp
og 4) Sammenstilling og syntese – muligheter for
mangfold?

Ufordringer til en fjellpolitikk
Dette er et forskningsprosjekt finansiert over
DEMOSREG-programmet til Norges forskningsråd.
Prosjektet starta opp i 2011 og skal avsluttes i
2014. Det gjennomføres i samarbeid med
Høgskolen i Lillehammer; NTNU, Institutt for
eografi; Norut Tromsø; Umeå Universitet; University
of Higlands and Islands, Centre for Mountain
Studies, Skottland; Monturban, Sveits og
International Amenity Migration Centre,

Canada/USA. Fjellområdene i Norge står ovenfor
betydelige utfordringer når det gjelder befolknings-
og næringsutvikling, samtidig som fjellområdene
forvalter store verdier for ”storsamfunnet” i form av
naturressurser og rekreasjonsområder. Politikken
for å håndtere disse utfordringene er lite målretta og
koordinert og i liten grad rettet mot fjellområdene
som helhet/samfunn. Ennå er det i første rekke
vernepolitikken som dominerer. Prosjektet har
trehovedtemaer: (1) næringsutvikling innen
reiseliv/rekreasjon og landbruk, (2) planlegging og
forvaltning av verna områder og (3) deltakelse og
innflytelse. Hovedmålet for prosjektet er å
videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske
virkemidler innen og mellom disse temaene, som
kan bidra til å styrke den næringsøkonomiske
utviklinga i fjellområdene. Prosjektet har en
tverrfaglig tilnærming og en forskningsprosess i nær
kontakt og samarbeid med praksisfelt, det vil si de
som problemstillingene direkte angår. Vi
gjennomfører case studier i seks utvalgte
kommuner i fjellområdene Hardangervidda,
Jotunheimen/Breheimen/Reinheimen, Blåfjella-
Skjækerfjella og Nord-Troms. Prosjektet har ei
nasjonal brukergruppe som har representanter fra:
Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges
Fjellstyresamband, Fjellregionsamarbeidet, Rådet
for nasjonalparkkommuner, Direktoratet for
naturforvaltning, Statens Naturoppsyn og Statskog.

Attraktivitet, regionalisering og globalisering i Indre
Skandinavia
Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor
Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen
består på svensk side av Värmlands og Dalarnas
län med 31 kommunene og 550.000 innbyggere og
på norsk side av Hedmark fylke og deler av
Akershus og Østfold fylker med totalt 75 kommuner
og 475.000 innbyggere. Dette området har de siste
to årene vært i fokus i et forskningssamarbeid
mellom Østlandsforskning, Karlstads Universitet og
Högskolan i Dalarna foruten regionale myndigheter i
Indre Skandinavias fem fylker/län i tillegg til
Oppland. Formålet har vært å frambringe ny
forskningsbasert kunnskap om regionale utviklings-
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og omstillingsprosesser i grenseområdene med
fokus på attraktivitet, regionalisering og
globalisering. Slik kunnskap skal igjen bidra til å nå
overordnede mål om bedre utvikling i, og økt
integrasjon mellom, grenseområdene på begge
sider av den norsk svenske riksgrensen. Skal

forskningsbasert kunnskapsproduksjon kunne ha
slike virkninger er det nødvendig at forskningen har
høy relevans og at den formidles til, og forankres
hos, lokale, regionale og nasjonale
utviklingsaktører. Forskningsarbeidet er derfor
utviklet i nær dialog med brukerne og løpende blitt
formidlet gjennom mer enn 50 populærvitenskaplige
kronikker og foredrag i regionen, i tillegg til den
vitenskaplige formidlingen. Forskningen har bl.a.
påpekt at bosetting har fått økt betydning som kilde
til næringsutvikling, samtidig som det har skjedd en
betydelig regionforstørring i Indre Skandinavia.
Foruten de vanlige driverne for regionsforstørring
som bedre fysisk infrastruktur mv. har ulik
makroøkonomisk utvikling i Sverige og Norge gitt en
kraftig økning i svensker i det norske
arbeidsmarkedet de senere åra. Dette gjelder både
de nå mer enn 28.000 svenskene som pendler fast
til Norge, de nær 35.000 svenskene mellom 20 og
66 år som nå bor i Norge og de 27.000
"sesongarbeiderne" som årlig har periodisk
arbeidsinntekt i Norge.
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Publisering 2011

ØF-rapporer

2011/01: Ericsson, B., Skjeggedal,T., Arnesen, T. &
Overvåg, K. Second Homes i Norge - bidrag til en
nordisk utredning.

2011/02: Higdem, U., Klausen, J.E., Hanssen, G. S.
& Skålholt, A. Regionalt framsyn Hedmark –
gjennomgang og presentasjon av et regionalt
framsynsprosjekt i Hedmark.

2011/03: Batt-Rawden, K. B. & Solheim, L. Sosiale
årsaker til sykefravær. En kvalitativ studie av
sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-
skjelettlidelser i Norge.

2011/04: . Ede, L., Eriksson, U. B., Janson, S. &
Starrin, B. Sjukskrivning – sociala orsaker och
innebörder. Rapport om sjukskrivning i Sverige

2011/05: Johansen, V. & Schanke, T.
Entreprenørskap i grunnopplæringen. Status 2010.

2011/06: Guldvik, I. & Lesjø, J. H. Lutter velvilje,
men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant
mennesker med funksjonsnedsettelser.

2011/07: Stokke, M. & Mathisen, T. Karriere Sogn
og Fjordane – En evaluering av partnerskap for
karriereveiledning.

2011/08: Nyhus, L., Gløtvold-Solbu, K. & Stokke,
M., med bidrag fra Higdem, U. Partnerskap – eller
løse forbindelser? Vurderinger av fylkesvise
partnerskap for karriereveiledning.

2011/09: Arnesen, T & Nilsen, T. Politisk
organisering i Elverum kommune. Erfaringer og
justeringer.

2011/10: Arnesen, A. & Overvåg, K. Increasing the
Influx of Non-domestic Tourists to the Lillehammer-
region. Elements of strategic importance.

2011/11: Bråtå, H.O., Alnes, P. K. & Lerfald, M.
Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur
og funksjon.

2011/12: Vasaasen, A. & Ericsson, B. Verdiskaping
og lokaløkonomiske virkninger av turistforeningenes
virksomhet - en studie fra villreinfjellene i Setesdal
Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei.

2011/13: Stokke, M. & Mathisen, T. Form eller
innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i
strategiundervisningen ved Krigsskolen.

2011/14: Arnesen, T. Skogeierkommunikasjon
2011. - Mjøsen Skog BA.
2011/15: Arnesen, T. Skogeierkommunikasjon
2011. - Viken Skog BA.

2011/16: Ericsson, B. & Hagen, S.E. Næring og
fritidsbebyggelse i Savalenområdet.

2011/17: Tina Mathisen, Vegard Johansen & Silje
Mathisen. Evaluation of Entrepreneurship in
Education: A project between Junior Achievement
Uganda and Junior Achievement – Young
Enterprise Norway.

2011/18: Rønning, R. Frivillige og lønnede på
samme lag. Om styrking av den frivillige innsatsen i
omsorgsarbeidet – i samspill med offentlig sektor.

2011/19: Overvåg, K., Alnes, P. K. & Hagen, S.E.
Regional utvikling og trender i Hordaland i et
Florida-perspektiv.

2011/20: Arnesen, A. & Ericsson, B. "Full City og
reiselivet. Økonomiske virkninger på reiselivet av
oljeutslipp fra ”Full City”-ulykken. Sluttrapport."

2011/21: Lerfald, M. & Arnesen, T. Evaluering av
prosjekt Bioreg Hadeland. - prosjektperioden 2006-
2010.

2011/22: Arnesen, T. "Ringsaker
kommuneplanrullering - en gjennomgang og første
vurdering av grunneierinnspill fra allmenningene og
Pihl AS".

ØF-notater

2011/01: Mathisen, T. Vernepliktsundersøkelsen
2009 del III.

2011/02: Olsvik, V. M., Lauritzen, T. & Eide, T. H.
Fritt valg! Andre underveisnotat fra
følgeevalueringen.

2011/03: Hanssen, G. S., Higdem, U., Klausen, J.
E., & Skålholt, A. Fjellregionen - Regionalt framsyn
Hedmark.
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2011/04: Hanssen, G.S., Kittelsen, E. & Rovik, H.
Ungdommens regionale verksted – Regionalt
framsyn Hedmark.

2011/05: Hanssen, G. S., Hidgem, U., Klausen, J.
E. & Skålholt, A. Glåmdalsregionen - Regionalt
framsyn Hedmark.

2011/06: Hanssen, G.S., Higdem, U., Klausen,J.E.,
& Skålholt, A. Sør-Østerdalsregionen – Regionalt
framsyn Hedmark.

2011/07: Hanssen, G. S., Higdem, U., Klausen, J.E.
& Skålholt, A. Hamarregionen - Regionalt framsyn
Hedmark.

2011/08: Olsvik, V. M. Skogeierkommunikasjon i en
ny tid. Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen.

2011/09: Selstad. T. Lange linjer – langsomt ble
kommunene til.

2011/10: Nyhus, L., Stokke, M. & Solbu, K. B.
Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i
Østfold.

2011/11: Johansen, V. & Lofthus, A. Kommunenes
rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg.

2011/12: Batt-Rawden, K. B., Olsvik, V. M. &
Lauritzen, T. Evaluering av Barnas stasjon Blå
Kors.

2011/13: Skjeggedal, T., Bråtå, H. O., Higdem, U. &
Selstad, T. Regional planstrategi. Oppsummering
av erfaringer.

2011/14: Selstad, T. Demografien og kommunene –
det handler om forlk!

2011/15: Mathisen, T. & Lauritzen, T.
Sluttrapportering fra følgeevalueringen av
"Velkommen inn".

2011/16: Mathisen, T. & Eide, T. H. Kommunikasjon
og konflikthåndtering. Følgeevaluering av prosjektet
”Trygghet i uvissheten – fredsundervisning ved
norske asylmottak”.

2011/17: Johansen, V. Ungdomsbedrift og
entreprenørskap.

2011/18: Nilsen, T. Erfaringer fra Produksjonsløftet i
Glåmdalen. Evaluering av Produksjonsløftet I.

2011/19: Mathisen, T. & Harkman, L. Evaluering av
prosjektet ”Næringslivet som motor for inkludering”.

2011/20: Eide, T.E. & Lauritzen, T. Fritt valg! Tredje
underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-
årssatsningen for likestilling på Sørlandet.

Vitenskaplig publisering (artikler i tidsskrifter
med referee eller antologier på godkjent
vitenskaplig forlag eller monografier)

Arnesen, T. (2011). Landscape as a Sign.
Semiotics and Methodological Issues in Landscape
Studies. I Z. Roca, Claval, P., Agnew, J. (Red.),
Landscapes, Identities and development. Farnham:
Ashgate

Batt-Rawden, K. B. & Tellnes, G. (2011). The
benefits of nature and culture activities on health,
environment and wellbeing: A presentation of three
evaluation studies among persons with chronic
illnesses and sickness absence in Norway. I H.
Nordby, & Rønning, R.,  & Tellnes, G. (Red.), Social
aspects of illness, disease and sickness absence
(s. 199-222) Oslo: Unipub

Batt-Rawden, K. B. & Solheim, L. (2011). Helpers of
the fragile elderly and sick: Report from a nursing
home. I H. Nordby, Tellnes, G. & Rønning, R.
(Red.), Social aspects of illness, disease and
sickness absence (s. 223-242). Oslo: Oslo
Academic press.

Batt-Rawden, K. B. & Tellnes, G. (2011). How
music may promote healthy behaviors.
Scandinavian Journal of Public Health, 3,113-120.

Ede, L. (2011). Working part-time for the sake of
health. I H. Nordby, Tellnes, G. & Rønning, R.
(Red.), Social aspects of illness, disease and
sickness absence (s. 185-198). Oslo: Oslo
Academic press.

Engström, L. G. & Eriksson, U. B. (2011). The
impact of psycho-social work environment on
sickness absence: Results from the Swedish Life &
Health study. I H. Nordby, Tellnes, G. & Rønning,
R. (Red.), Social aspects of illness, disease and
sickness absence (s. 175-184). Oslo: Oslo
Academic press.

Eriksson, U. B., Starrin, B., Ede, L. & Janson, S.
(2011). Social bonds, emotional processes and
mental ill-health. I H. Nordby, Tellnes, G. &
Rønning, R. (Red.), Social aspects of illness,
disease and sickness absence (s. 131-154). Oslo:
Oslo Academic press.

Eriksson, U. B., Engström, L. G., Starrin, B. &
Janson, S. (2011). Influence of insecure social
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bonds at work and adverse life events: A
comparison between long-term sickness absentees
with mental diagnoses and a healthy population. I
H. Nordby, Tellnes, G. & Rønning, R. (Red.), Social
aspects of illness, disease and sickness absence
(s. 157-174). Oslo: Oslo Academic press.

Eriksson, U.B., Engström, L.G., Starrin, B. &
Jansson, S.. (2011). Insecure social relations at
work and long-term sickness absence due to
burnout and other mental diagnoses. Work : A
journal of Prevention, Assesment and rehabilitation
. Number 4/2011. 319-327.

Hanssen, G. S., Nergaard, E. R., Pierre, J. Skålholt,
A. (2011): Multi-level governance of regional
economic development in Norway and Sweden: too
much or too little top-down control?. Urban
Research and Practice, 4 (1), 38-57

Hauge, A. (2011). Sports equipment; mixing
performance with brands – the role of the
consumers. I A. J. Pike, (Red.) Brands and
branding geographies Cheltenham, Edward Elgar
publishing Ltd

Johansen, V. & Clausen, T. (2011). Promoting the
entrepreneurs of tomorrow: entrepreneurship
education and start-up intentions among
schoolchildren. International Journal of
Entrepreneurship & Small Business (13)2, 208-219.

Johansen, V., Schanke, T. & Solheim, L. (2011).
Absence & alternative learning: the Company
Programme and inclusive working life as a means
to reduce high school absence. I H. Nordby,
Tellnes, G. & Rønning, R. (Red.), Social aspects of
illness, disease and sickness absence: (s. 243-
264). Oslo: Oslo Academic press.

Johansen, V. & Rønning, R. (2011). Social factors
and long-term sickness absence: the need for a
broader approach. I H. Nordby, Tellnes, G. &
Rønning, R. (Red.), Social aspects of illness,
disease & sickness absence: 265-284. Oslo: Oslo
Academic press.

Nordby, H.,  Rønning, R. & Tellnes, G. (2011).
Research on long-term sickness absence: The
need for a wide methodological approach. I: Social
aspects of illness, disease and sickness absence
.9-18. Oslo: Oslo Academic press

Overvåg, K. (2011). Second homes: Migration or
circulation? Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian
Journal of Geography, (65), 154-164.

Overvåg, K. & Berg, N. G. (2011). Second Homes,
Rurality and Contested Space in Eastern Norway.
Tourism Geographies, 13(3), 417-442.

Rønning, R. (2011). Sickness absence as a social
construction: A theoretical perspective. I H. Nordby,
Tellnes, G. & Rønning, R. (Red.), Social aspects of
illness, disease and sickness absence (s. 63-83).
Oslo: Oslo Academic press.

Skjeggedal, T. & Overvåg, K. (2011): Tourist
destination and place development in Norwegian
mountain areas. I A. Borsdorf, Stötter J.  & E.
Veulliet (Red.) Managing Alpine Future II - Inspire
and drive sustainable mountain regions.
Proceedings of the Innsbruck Conference,
November 21-23, 2011. (s. 374-382).Wien: Verlag
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.

Bøker og bokartikler

Rønning, R. (red), Social aspects of illness, disease
and sickness absence. 199-222. Oslo: Oslo
Academic press.

Vitenskapelige papers presentert på
konferanser, symposier og seminarer

Clausen, T., Johansen, V. & Schanke, T. (2011,
november). Entrepreneurship education and pupils
attitudes towards entrepreneurs. Presentert på
RENT XXV, Bodø.

Ericsson, B. (2011, mars). Fritidsboliger og
fritidsboende: Utfordringer og muligheter - dagens
situasjon og framtidas bilde Presentasjon:
Fritidsboligenes betydning i lokaløkonomien -
Faktorer og kunnskapsstatus. Presentert på work
shop, Norsk senter for distriktsutvikling, Værnes.

Ericsson, B. (2011, mars). Mobile seasonal workers
in the tourism industry – vehicles for knowledge
transfer? Presentert på Innovation Processes and
Destination Development in Tourist Resorts Work
shop Regional Studies Association, Östersund.

Hauge, A. & Thulemark M. (2011, mars-april). The
Re- Creative Class - tourist resorts in the creative
age. Presentert på RSA conference: Innovation
Processes and Destination Development in Tourist
Resorts, Östersund, Sweden.

Hauge, A. (2011, juni-juli): Gatekeepers in the
Geography of Quality. Presentert på Third Global
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Conference on Economic Geography, Seoul, Sør-
Korea.

Johansen, V. & Schanke, T. (2011, november).
Entrepreneurship education in secondary education
and training: a study of the distribution in Norway.
Presentert på RENT XXV, Bodø.

Lauritzen, T. (2011, oktober): Children's
constructions of home between two households; the
significance of the journey in their everyday lives.
Paperpresentation, workshop: The Everyday Life of

Multi-local Families. Deutsches Jugendinstitut,
Munich.

Power, D. (2011, april): Trusty Places and Quality-
Based Competition: The Geographies of Cultural-
Product Origins and Outlets. Presented a paper at
the Association of American Geographers Annual
Conference, Seattle, USA.

Power, D. (2011, juli): Presented a paper and
participated in 2 panels at The Third Global
Economic Geography Conference, Seoul, South
Korea.

Power, D. (2011, august): Fashion and the virtual.
Invited Keynote Speaker Reykjavik Art Museum,
Iceland.

Power, D. (2011, oktober): Creative industries and
regional innovation policy. Invited Keynote Speaker
at The 6th International Seminar on Regional
Innovation Policies - Constructing Sustainable
Advantage for European Regions, Lund.

Artikler i rapporter og tidsskrifter uten
fagfellevurdering

Askheim, O., Andersen, J., Guldvik, I. & Johansen,
V. (2011). Brukerstyrt personlig assistanse har
stabilt fornøyde brukere. Velferd 3, 26-28. Oslo:
Stiftelsen Sosial Trygd.

Batt-Rawden, K. B. & Tellnes, G. T. (2011) The
salutogenic approach to Rehabilitation. In: Matreria
Socio Medica: Social Medicine-Public Health
Journal: Mat-Soc Med: 23 (1) 13-17. Avicena,
Sarajevo

Skjeggedal, T., Skår M. & Vistad O.I. (2011). Plan
og virkelighet i bebygd strandsone. Utmark (1-2).
www.utmark.org.

Skjeggedal, T., Overvåg K., Ericsson, B. & Arnsen,
T. (2011). Utfordringer til en fjellpolitikk. Utmark (1-
2). www.utmark.org

Skjeggedal, T. og Arnesen, T. (2011). Kyst, skog og
fjell. Leder. Utmark (1-2), www.utmark.org.

Foredrag

Arnesen, T. (2011, november): Looking at
Mountains from near and afar. Presentation at the
conference Alpine Futures II, Innsbruck, Austria.

Arnesen, T. (2011, september). Flerhushjemmet.
Presentation at SAMPLAN, Lillehammer.

Batt-Rawden, K. B. (2011, september): Musikk,
helse og livskvalitet. Folkehelseforeningen. Hamar.

Bråtå, H.O. (2011, november): Villreinen og
villreinfjellet som kilde til verdiskaping og
samfunnsutvikling. Foredrag på Naturviterforum,
Sundvollen.

Bråtå, H.O. (2011, juli): Food products in
Gudbrandsdalen – a historic overview. Foredrag i
Mindekirken, Minneapolis.

Bråtå, H.O. (2010, desember): Villreinen og
villreinfjellet som kilde til verdiskaping og
samfunnsutvikling. Arrangert av Norsk Villreinsenter
og Villreinrådet i Norge, Brimi fjellstue.

Eide, Trude Hella (2011, desember): Rekruttering,
sosialisering og militær kjernekompetanse.
Forskerseminar militærsosiologi,
Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo.

Eide, T.H. og Lauritzen, T. (2011, september): Store
oppgaver skal en begynne på, ikke tenke på (Julius
Cæsar) - Systematisk og målretta arbeid med
likestilling. Eksempelet Fritt valg: 10-årssatsing for
likestilling på Agder. Konferansen
”Fremtidsdrømmer? Universitetet i Agder,
Kristiansand.

Ericsson, B. (2011, januar): Sesongarbeidere på
vintersportssteder - motiver for valg av bosted.
Trysil-Knut Hotell.

Hauge, A. (2011, november): Byer, befolkning og
næringer i Richard Floridas perspektiv,
Gjesteforelesning HiL.

Hauge, A. (2011, juni): Eidskog – bosetting,
arbeidsliv og levekår. Folkemøte i Eidskog.

Hauge, A. (2011, juni): Florida på fjellet eller The
Re- Creative Class, TRUST møte på
Gammelgården, Sälen.

http://www.utmark.org/
http://www.utmark.org/
http://www.utmark.org/
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Hauge, A. (2011, februar): Hvem er vi, og hva lever
vi av i Hamar? Folkemøte Hamar.

Hauge, A. (2011, februar): Er symbolsk verdi den
nye oljen? Om motenes økonomiske geografi,
frokostseminar Universitet i Oslo.

Johansen, V. (2011, februar) Entreprenørskap i
grunnopplæringen. Høgskolen i Lillehammer,
Lillehammer

Johansen, V. (2011, september) Entreprenørskap -
forskerhjørnet. Utdanningsforbundet, Oslo.

Johansen, V. (2011, oktober) School-business
cooperation: the benefits of volunteering. Ministry of
Employment and the Economy, Helsinki.

Johnstad, T. (2011, desember). Research,
innovation and employment creation at regional
level. 7th Sino-Norwegian Social Policy Forum,
Haikou, China.

Johnstad, T. (2011, desember). Theoretical
framework for cluster analysis. Interreg 4C/BPCM
meeting, Hamar.

Johnstad, T. (2011, august). Samvirkesystem og
utvikling – Føderasjon eller konsern? Coop Norge
SA, lederseminar, Oslo.

Johnstad, T. (2011, juni ). Tretorget og treindustrien
– Perspektiver på utvikling og muligheter.
Tretorgets jubileumsseminar, Kirkenær.

Johnstad, T. (2011, april). Klynger i Innlandet -
innovasjon og vekst? Klyngeseminar, Hedmark
fylkeskommune.

Lerfald, M. (2011, november). Villreinnemndene –
en evaluering av deres struktur og funksjon.
Fagsamling norsk villreinsenter.

Lerfald, M. (2011, oktober). Status for bioenergi i
Oppland, nasjonale og lokale føringer Energirådslag
Oppland fylkeskommune.

Lerfald, M. (2011, oktober). Naturbruksutdanningen
i Oppland – hvor står vi? RULL-workshop, Oppland
fylkeskommune.

Lerfald, M. (2011, september). Bioenergi i
Innlandet. Seminaret: Innlandet som
energiprodusent.

Mathisen, T. (2011, september). Hva er forskning?
Foredrag under Forskningsdagene, Lillehammer.

Olsvik, V. M. (2011, januar). Hva vet vi om overgrep
mot kvinner med nedsatt funksjonsevne?
Forelesning for studenter ved masterstudiet i
psykososialt arbeid, Studieretning Vold og traumer
ved Nasjonalt kunnskapssenter i samarbeid med
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -
forebygging og Senter for rus- og
avhengighetsforskning, Oslo.

Overvåg, K. (2011, november): International
”amenity” migrasjon – en mulighet for Indre-
Skandinavia? Foredrag på Tenketank i prosjektet
TRUST Hedmark - Dalarna (Interreg IVA-prosjekt),
Sälen.

Overvåg, K. (2011, september): Klynger og reiseliv -
samarbeid og rivalisering. Foredrag på SAMPLAN-
kurs, Lillehammer.

Overvåg, K. (2011, august): Reiselivet i
Lillehammerregionen. Foredrag på NORPLAN-
samling. Østlandsforskning, Lillehammer, 12. 2011.

Overvåg, K. & Skjeggedal, T. (2011, april):
Reisemålsutvikling som stedsutvikling i
fjellkommuner. Foredrag på Nettverksseminar for
reiselivsforskning, Høgskolen i Lillehammer.

Overvåg, K (2011, februar): Destination monitoring
and management “The Blue Model”. How to
organize a cluster for a more innovative tourism
sector? Foredrag på I-SPEED PGS Meeting
(Intereg IVC-prosjekt), Powys, Wales.

Power, D. (2011, may). Creative industries and
entrepreneurship. Invited Keynote Speaker at the
International Economic Forum ‘The Open City’,
Kaunas, Lithuania.

Power, D. (2011, mars). Competing through culture
and quality. Invited Speaker Ministry of Culture,
Stockholm.

Selstad, T. (2011, august). Scenarioskriving.
Forelesning Nordplan.

Selstad, T. (2011, april). Innledning om regional
planstrategi med vekt på nasjonale forventninger.
Drammen.

Selstad, T. (2011, mars). Veileder regional
planstrategi. Planavdelingen i MD.

Selstad, T. & Higdem, U. (2011, februar). Veileder
regional planstrategi. Planavdelingen i MD.

Selstad, T. (2011, januar). Kommunesektorens
framtid. Presentasjon i KS.
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Selstad, T. (2011, januar). Gjøvik 150 år. Foredrag
om Gjøviks framtid i forbindelse med jubileet.

Selstad, T. (2011, januar). Kommunesektorens
framtid. Presentasjon for Ressursgruppa i KS.

Skjeggedal, T. (2011, desember). Regional
planstrategi - erfaringer og veileder.
Planstrategiforum. Oppland fylkeskommune,
Lillehammer.

Skjeggedal, T. (2011, november). Hvordan kan
nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?
Konferanse: Nasjonalparkkommune; hvem, hva,
hvorfor og hvordan? Rådet for
nasjonalparkkommuner, Hell.

Ørbeck, M. (2011, november). Bioenergi –
sysselsettingseffekter og næringsutvikling.
Konferansen: Fra skog til bioenergi, Radisson Blu,
Bodø.

Ørbeck, M. (2011, november). Bioenergisektorens
utvikling og samfunnsrolle. Bioenergidagene 2011.
Quality Hotel, Sarpsborg

Ørbeck, M. (2011, juni). Resultater fra kvantitative
studier i GRESS. Länsstyrelsen i Värmland,
Karlstad, Lokal Klarälven.

Ørbeck, M. (2011, juni). Regionforstørring og
regionale arbeidsmarkeder innenfor og rundt Indre
Skandinavia. Thon Hotel Charlottenberg.

Ørbeck, M. (2011, mai).
Mulighetsstudie/systemanalyse på norsk side som
grunnlag for et skandinavisk perspektiv - og
norsk/svensk E16-samarbeid. Jevnaker kommune.

Ørbeck, M. (2011, april). Fakta om den
demografiske situasjonen på tvers av den svensk-
norske grensen. Trysil Knut Hotell, Trysil.

Ørbeck, M. (2011, april). Den demografiske
utfordringen i Hedmark og forholdet til eldrebølge,
innvandrere og ungdom. Trysil Knut Hotell, Trysil.

Ørbeck, M. (2011, mars). Utviklingstrekk og
regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia.
Foredrag på UNISKA-konferansen, Gjøvik.

Ørbeck, M. (2011, mars). Utvikling og interaksjon i
og rundt Hamar og Hamarregionen. Foredrag på
felles kommunestyremøte for kommunene i
Hamarregionen. Høgskolen i Hedmark, Hamar.

Ørbeck, M. (2011, januar). Grensependling og
regionforstørring. Regionforstørring og

samferdselsinvesteringer som utviklingsstrategi.
Trysil-Knut Hotell.

Ørbeck, M. (2011, januar). Ringsakers rolle som
nærings- og bostedskommune i Mjøsregionen.
Næringslivsseminar i regi av Ringsaker kommune.
Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole.

Ørbeck, M. (2011, januar): Hamars utvikling og rolle
som regionsenter. Næringslivssamling i regi av
Hamar kommune. Hamar rådhus.

Undervisning, sensoroppdrag og annet (gjelder
ikke våre deltidsansatte fra U&H-sektor)

Alnes, P.K. (2011). Undervisning og sensor
vårsemesteret 2011 ved studiet Examen facultatum
Samfunnsvitenskapligmetode ved høgskolen i
Lillehammer.

Alnes, P.K. (2011). Sensor vårsemesteret 2011 ved
studiet Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskaplig metode ved høgskolen i
Lillehammer.

Batt-Rawden, K. (2011). Timelærer/sensor.
Høgskolen i Lillehammer

Ericsson, B. (2011). Timelærer/sensor. Høgskolen i
Lillehammer

Hagen S.E. (2011). Timelærer/sensor. Høgskolen i
Lillehammer

Hauge, A. (November 2011). Byer, befolkning og
næringer i Richard Floridas perspektiv. Guest
lecture Lillehammer University College.

Johansen, V. (2011). Foreleser/sensor for
2SOSAMF Samfunnsvitenskapelig metode,
Bachelor sosiologi, Høgskolen i Lillehammer.

Johansen, V. (2011). Foreleser/sensor for
1MAVITEN Vitenskapsteori, Master i helse &
sosialfag, Høgskolen i Lillehammer

Johnstad, T. (November 2011). Stipendiatvurdering
til Innovation in public and private sector services,
HIL.

Johnstad, T. (13. oktober 2011). Raufoss – Fra
industrielt håndverk via våpenkonsern til dynamisk
klynge”. Gjesteforelesning Master i innovasjon og
næringsutvikling, HiL.



23

Johnstad, T. (17. juni 2011). Sensor på
materoppgave i Master i innovasjon og
næringsutvikling ved HiL.

Johnstad, T. (8. mars 2011). Raufoss – Fra
industrielt distrikt, via konsern til dynamisk klynge.
Forelesning for geografistudenter ved UiO,
Lillehammer.

Lauritzen, T (2010). Klagesensor i
samfunnsvitenskaplig metode, høstsemesteret.
Sosiologi på Høgskolen i Lillehammer.

Lauritzen, T (2010). Eksternsensor,
mappevurdering og muntlig, vårsemesteret.
Bachelor i vernepleie, Høgskolen i Lillehammer.

Olsvik, Vigdis M.( 2011). Sensor på bachelorstudiet
i barnevern, sosionom, vernepleie vårsemesteret.
Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i
Lillehammer.

Overvåg, K. (2011). Emneansvarlig for kurset
”Utvikling og ledelse av reisemål” og veiledning på
bacheloroppgaver. Høgskolen i Lillehammer.

Skjeggedal, T. (2011) Timelærer/sensor, Høgskolen
i Lillehammer

Skjeggedal, T. (2011). Sensor Master i By- og
regionplanlegging og PhD kurs Planteori. Institutt
for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og
biovitenskap.

Ørbeck, M. (2011). Sensor på masteoppgave i
Innovasjon og næringsutvikling. Høgskolen i
Lillehammer

Konferanser arrangert av forskere ved ØF

Alnes, P.K., Linnerud A.I . m.fl. (2011).
Østlandsforsknings næringslivsseminar. Samarbeid
med Norges Bank og Hedmark Sparebank.
Hedmark Sparebank. 15. november 2011.

Bråtå, H.O. (2011): Lillehammer – 17 år etter de
olympiske leker i 1994. Hva har skjedd, hva
skyldtes de olympiske leker i 1994 og hvordan gikk
det med miljøet? Seminar for tidligere deltakere på
årskurset for videreutdanning i
samfunnsplanlegging ved NORDPLAN i Stockholm
i 1991. Lillehammer, Østlandsforskning, 12.-
13.8.2011.

Johansen, V. (2011). Utvikling og analyse av
spørreskjema. Fagseminar finansiert av Høgskolen
i Lillehammer. September.

Johansen, V. (2011). Kvantitativ analyse med
SPSS. Fagseminar finansiert Østlandsforskning.
Juni.

Power, D. (2011). Workshop on creative industries
and emerging issues held at Dipartimento di
Scienze Economiche M. Fanno, University of
Padova, Italy. Desember

Kronikker og bokanmeldelser

Bråtå, H.O. & Lerfald, M. (2011, 24. februar):
Brunosten – en europeisk spesialitet? Kronikk.
Norddalen.

Ericsson, B. & Overvåg, K. (2011, 19. august): Det
enkle hyttelivet lever fortsatt. Debatt. Aftenposten.

Ericsson, B. (2011, 23. september):
Tursitforeningene bidrar. Kronikk. Gudbrandsdølen
Dagningen.

Hauge, A. (2011, 23. september): Det er ikke hva
du har, men hva du deler som teller. Kronikk.
Gudbrandsdølen Dagningen.

Hauge, A. (2011, 9. mars) Stang ut. Kronikk. Hamar
Arbeiderblad

Hauge, A. (2011): Scott McQuire (2008) The Media
City: Media, Architecture and Urban Space, Growth
& Change, vol 42: 2, 2011

Andre oppdrag

Eide, Trude Hella og Tonje Lauritzen (2011,
november). Ledet evalueringssamling i Fritt valg-
prosjektet, Rica dyreparken hotell, Kristiansand.

Johansen V. (2011, november). Sesjonsleder
Entrepreneurship education. RENT XXV, Bodø.

Overvåg, K. (2010): Referee for en artikkel i
Tourism Geographies og for bokkapittel i den
kommende antologien: ”Innovasjon og
næringsutvikling i en reiselivskontekst”.

Power, D. (2011): Board Member of Swedish
Government Council for Creative and Cultural
Industries (Ledamot Rdet fr kulturella och kreativa
nringar).

Skjeggedal, T. (2011, oktober): Deltaker i
paneldebatt Hyttekonferansen 2011. Oppland
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fylkeskommune/Hedmark fylkeskommune/Buskerud
fylkeskommune, Lillehammer.

Ørbeck, M. (2011, desember): Bioenergiens rolle i
samfunnet. Notat utarbeidet for Norsk
Bioenergiforening.

Ørbeck, M. & Overvåg, K. (2011, september):
Befolkningsutvikling og Hamarpendling i Hamars
nærområder. Notat utarbeidet for Hamar kommune.

Ørbeck, M. (2011, august): Forskningens behov for
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