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Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets 

innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine opp-

dragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap 

og kompetanse. ØF skal også utvikle nasjonal og internasjonal 

spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle ny 

kunnskap til både brukere og allmennhet. 
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Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets 

innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine opp-

dragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap 

og kompetanse. ØF skal også utvikle nasjonal og internasjonal 

spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og formidle 

ny kunnskap til både brukere og allmennhet. 

 

Østlandsforskning (ØF) ble etablert i 1984 og har hovedsete på 

Storhove ved Lillehammer og kontorer i Hamar. Ved utgangen 

av 2003 var det ansatt 26 forskere med høyere grads utdanning 

innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, utdanningsvitenskap, 

landbruks- og ingeniørfag. Til enhver tid er dessuten flere ansat-

te i ulike stadier av doktorgradsutdanning. 

 

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra 

oppdragsforskning. Oppdragene spenner fra langsiktige forsk-

ningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger og rådgivning. 

Viktige oppdragsgivere er Norges Forskningsråd, statsforvalt-

ningen, fylker, kommuner og  næringslivet. ØF mottar basisbe-

vilgning fra Norges Forskningsråd og kompetanse- og utvik-

lingstilskudd fra Oppland og Hedmark fylkeskommuner. 

 

Faglig virksomhet 

Den faglige virksomheten ved ØF er organisert i to hovedområ-

der som ledes av hver sin forskningsleder. Disse områdene er: 

 

Offentlig styring og forvaltning 

• Velferd 

• Organisasjons- og arbeidsliv 

• Kultur og kommunikasjon 

 

Næringsliv og regional utvikling 

• Befolkning og bosetting 

• Nyskapning og innovasjonssystemer 

• Næringsanalyser 

Nytt satsingsområde 

ØF har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til for-

holdet mellom kultur og næringsliv som ligger i skjæringspunk-

tet mellom de to hovedområder. I 2003 ble dette utpekt som et 

satsingsområde med fokus på kulturnæringer og kulturbasert 

næringsutvikling. Satsingsområdet er viktig både med tanke på 

utviklingen i Innlandet og med tanke på den stadig økende opp-

merksomheten som rettes mot samspillet mellom kultur- og 

næringsutvikling nasjonalt så vel som internasjonalt. Satsingen 

er også knyttet opp mot ØFs øvrige virksomhet gjennom prob-

lemstillinger relatert til befolknings- og bosettingsutvikling, vel-

ferd, innovasjon og næringsutvikling på ulike geografiske nivåer. 

 

”Smakebiter” 

Forskerne ved ØF utfører hvert år en rekke prosjekter som tilfø-

rer oppdragsgivere, beslutningstakere og allmennheten for øvrig 

relevant og nyttig kunnskap og kompetanse.  Her følger noen 

”smakebiter” fra produksjonen i 2003. 

 

Kriterier for kommuneinndeling 

Både nasjonalt, regionalt og lokalt pågår det debatter om hvor-

dan den fremtidige kommunestrukturen i Norge bør være. ØF 

har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 

gjennomgått og vurdert de kriteriene og prinsippene som Christi-

ansen-utvalget la til grunn  for sin utredning om kommuneinnde-

lingen (NOU 1992:15). Er disse kriteriene relevante og nødven-

dige i dag ? Er det behov for andre kriterier når kommuneinnde-

ling skal vurderes?  For å svare på disse spørsmålene har ØF gått 

gjennom relevant forskningslitteratur for å finne ut hvilke sam-

menhenger som kan påvises mellom kommuneinndeling og de 

ulike kriteriene. 

 

Utredningen munner ut i et forslag til et nytt sett av kriterier eller 

temaer som bør vurderes når kommuneinndelingen settes på 

dagsorden.  KRD har med utgangspunkt i ØFs rapport utarbeidet 
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en analyseveileder som er et av verktøyene som skal benyttes i 

forbindelse med det pågående samarbeidsprosjektet mellom KS 

og KRD vedrørende kommunestrukturen i Norge. 

 

Norges Bank - konjunkturovervåking 

I samarbeid med sju forsknings- og konsulentmiljøer har Norges 

Bank etablert et nettverk av kontaktpersoner i norsk næringsliv 

som skal gi opplysninger om den løpende økonomiske utvikling-

en. Opplysningene brukes av Norges Bank til å analysere kon-

junktursituasjonen, og supplerer således makroøkonomiske data. 

 

Østlandsforskning har ansvar for å holde kontakten med nettver-

ket i Region Innlandet. I dag består nettverket av ca 180 bedrifter, 

og er fortsatt økende. Nettverkskontaktene i regionen intervjues 

én til to ganger i året, og på basis av intervjuer med bedrifter i 

nettverket lager ØF 5 konjunkturrapporter for Innlandet pr år. 

Rapportene gir viktig innsikt i Innlandets næringsliv og bidrar til 

å utvikle kunnskapsgrunnlaget for nasjonale og regionale aktører 

i privat og offentlig sektor. 

 

”Bortafor Ånestadkryset”  

Østlandsforskning avsluttet i 2003 arbeidet med en av fem områ-

destudier innenfor NFRs regionalforskningsprogram REGUT. 

Studien som er gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Lille-

hammer og Høgskolen i Hedmark, handler om det vi har kalt 

Østerdalene, dvs. Hedmark fylke med unntak av kommunene i 

Hamarregionen. 

 

Utfordringene i Østerdalene er knyttet til flere forhold som for 

eksempel spredt bosetting, befolkningsuttynning og omstilling i 

næringer som har sin basis i jord og skog. I tillegg er de formene 

for kollektivt entreprenørskap som tidligere bidro til utvikling av 

området, betydelig svekket. Til tross for netto innflytting har 

Østerdalene de siste 10-15 årene hatt nedgang i folketallet som 

følge av at det fødes færre enn det dør. Området har også hatt 

nedgang i antall arbeidsplasser etter 1990, noe som dels skyldes 

en ugunstig næringsstruktur, men også svak utvikling innenfor 

mange enkeltnæringer. Velferdsutviklingen målt som gjennom-

snittsinntekt og personrettede tjenester, har likevel vært på linje 

med landet for øvrig. Dette har sammenheng med en stor og 

økende utpendling til Oslo-området samt at personrettede og 

kommunerettede overføringer sikrer området en tjenestesektor 

som i omfang og utvikling er på nivå med resten av landet. Even-

tuelle større omorganiseringer i ”den regionale stat”, endringer i 

kommunenes inntektssystem, økt privatisering, konkurranseutset-

ting og/eller endringer i trygdesystemet vil imidlertid kunne få 

betydelige konsekvenser for denne utviklingen fremover. 

 

Resultatene fra områdestudien er publisert gjennom flere bokka-

pitler, fagartikler og vitenskapelige foredrag og har også vært be-

nyttet i  Effektutvalgets arbeid (NOU 2004:2, spesielt kap. 4.2 og 

7.6 ). Mange av problemstillingene fra områdestudien er videre-

utviklet gjennom det EU-finansierte Interreg IIIA-prosjektet 

”Utvikling og omstilling i Indre Skandinavia” som utføres i sam-

arbeid med Karlstads Universitet.  

 

Studietrappa: Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling 

Studietrappa er et av flere delprosjekter innenfor VS2010 Innlan-

det. Studietrappa startet som et prosjekt under Kompetanseutvik-

lingsprogrammet (UP) og hadde som mål  å utvikle en modell (en 

Studietrapp) for kompetanseutvikling i små og mellomstore be-

drifter (SMB). Prosjektet ble igangsatt i 2001 som et samarbeid 

mellom et nettverk av bedrifter i Raufoss-miljøet (TotAl-

nettverket), Næringsrådet i Gjøvik-regionen,  Raufoss videregå-

ende skole, Gjøvik tekniske fagskole og Høgskolen i Gjøvik. Den 

bærende ideen har vært at en kan møte kompetanseutfordringene 

i SMB på en bedre måte gjennom nettverkssamarbeid. Høsten 

2002 ble VS2010 Innlandet/ØF koblet til prosjektet. 

 

Prosessen med å utvikle og prøve ut Studietrapp-modellen har 

gitt flere viktige resultater og erfaringer. Selve modellen er et 

konkret eksempel på hvordan kompetansehevingstilbud kan ut-

vikles i samspill slik at de blir både kvalitativt gode, tilgjengelige 

og relevante. Utprøvingen av modellen har gitt verdifulle erfa-

ringer når det gjelder barrierer og muligheter for arbeidet med 

kompetanseutvikling i SMB, erfaringer som blir tatt med i det 

videre arbeidet. I tillegg har prosjektet styrket nettverket mellom 

aktørene på flere måter og gjennom dette lagt et godt grunnlag 

for videre samarbeid på dette området. Vi er fortsatt aktivt med i 

arbeidet med kompetanseutvikling i nettverket. VS2010 Innlan-

det/ØFs rolle har vært å følge og bistå prosjektet og de ulike pro-

sessene. Dette har resultert i dokumentasjon av arbeidet som bi-

drar til å utvide kunnskapsgrunnlaget om denne typen kompetan-

seutviklingstiltak. Prosesstøtten som VS2010 Innlandet/ØF har 

bidratt med i samarbeidet har imidlertid også vært viktig.  
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Styrets beretning 

Ifølge strategisk plan 2002-2005 skal ØF være en sentral aktør 

innenfor Innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvik-

le nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor egne forsk-

ningsområder. 

 

ØF tilbyr solid forskningskompetanse kombinert med god lokal-

kunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til 

Innlandets innovasjons- og kompetansesystem på flere måter. 

 

ØF har god kontakt både med det lokalt næringslivet og med 

kommunal og fylkeskommunal forvaltning i Hedmark og Opp-

land. I 2003 arbeidet forskere ved ØF på rundt 30 prosjekter som 

var helt eller delvis finansiert av ulike aktører i Innlandet.  Av 

disse finansierte for eksempel Hedmark fylkeskommune 5, Opp-

land fylkeskommune 4, Lillehammer kommune 3,  Regionrådet 

for fjellregionen 1, NHO Hedmark og Oppland 1, Interactive 

Institute 1 og Pihlske Sameie og Brøttum Allmenning 1.   

 

ØF har også en rekke prosjekter for nasjonale oppdragsgivere 

som Norges Forskningsråd, ulike departementer, Innovasjon Nor-

ge og Norges Bank. Slike prosjekter kommer regionen til gode 

blant annet ved at studieområdene ofte legges til Innlandet, og at 

de bidrar til kompetanseoppbygging som regionale oppdragsgive-

re kan nyttiggjøre seg direkte i senere prosjekter. Et eksempel på 

dette er det strategiske instituttprosjektet ”Utmarksbasert 

næringsutvikling” , finansiert av Norges Forskningsråd, som 

blant annet bidrar til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for en 

næringsaktivitet som har stor betydning for Innlandet. 

 

ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter med andre forskningsinsti-

tusjoner som Universitetet i Karlstad, Høgskolen i Hedmark, 

Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Norsk Institutt 

for By- og Regionalforskning (NIBR), Norsk Institutt for forsk-

ning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Norsk Institutt for 

Naturforskning (NINA), NORUT samfunn og Nord-

Trøndelagsforskning. Et eksempel på et slikt prosjekt er VS 2010 

Innlandet. 

 

I tillegg holder forskere ved ØF om lag 30 foredrag årlig både i 

og utenfor regionen. De skriver kronikker i både lokal og nasjo-

nal presse og representerer og fremmer Innlandets interesser i na-

sjonale råd og utvalg. 

 

Styret er fornøyd med ØFs omfattende og brede formidling. Sty-

ret ser det også som positivt at den vitenskapelige publiseringen 

øker.  Samtidig er styret fornøyd med at oppdragsmengden fra 

næringslivet har økt i forhold til 2002. 

 

Økonomi 

Det økonomiske resultatet for 2003 er svakere enn både budsjet-

tert og resultatet de foregående år. Driftsinntektene beløp seg til 

kr. 15.315.244,- og resultat før overføringer viste et årsun-

derskudd på kr. – 729.967,-. Styret har vedtatt at årsunderskuddet 

tas fra annen egenkapital. Den negative resultatutviklingen fra 

2002 til 2003 skyldes i hovedsak lavere prosjektinntekter enn 

budsjettert. 

 

Grunnbevilgningen fra Norges Forskningsråd har vært viktig for 

å styrke kompetanse og utviklingsarbeidet. Tilsvarende har kom-

petanse- og utviklingstilskudd fra Hedmark og Oppland fylkes-

kommuner vært av stor betydning. I Hedmark har tilskuddet for 

2003 gjort det mulig å fortsette oppbyggingen av et lokalkontor i 

Hedmark, mens tilskuddet i Oppland har gjort det mulig å videre-

utvikle en aktiv rolle i forhold til innovasjon og kunnskapsfor-

midling. 

 

Personal og arbeidsmiljø 

Ved utgangen av 2003 hadde instituttet 29 ansatte hvorav 26 

forskere.  Av disse er 11 kvinner.  ØFs styre har 7 medlemmer 

hvorav 4 er kvinner. I lys av dette er det ikke utviklet  konkrete 
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likestillingstiltak, men det fokuseres på at alle ansatte skal få mu-

lighet til å kvalifisere seg for opprykk.  

 

5 forskere er i ulike stadier av doktorgradsprogram og 1 forsker 

disputerte i 2003. Per Hetland sluttet som direktør 1. februar 

2003. Forskningsleder Morten Ørbeck var konstituert som direk-

tør fram til 1. mai 2003 da Tone Haraldsen tiltrådte som ny direk-

tør. Den faglige ledelsen var i 2003 delt mellom forskningsleder-

ne Kristian Lein (næringsliv og regional utvikling) og Lene Ny-

hus (offentlig styring og forvaltning). I tillegg var Morten Ørbeck 

forskningsleder med stedsansvar for Hamar kontoret. 

 

 

Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet ved ØF er gjennomgående 

godt. Det er inngått avtale med Bedriftshelsetjenesten Lilleham-

mer, bl.a.  om regelmessig gjennomgang av ergonomiske forhold 

ved den enkelte arbeidsplass og om mer aktiv oppfølging av sy-

kemeldte. I 2003 ble også organisasjonen gjennomgått med sikte 

på ytterligere forbedringer av det organisatoriske arbeidsmiljøet. 

 

 

Utsiktene for 2004 

ØF har et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskapene. I 

det videre arbeidet vil styret styrke ØF som et anvendt sam-

funnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Satsingen omfatter en 

fortsatt styrking av miljøene i Lillehammer og Hamar, faglig 

utvikling, videreutvikling av kvalitetssikringssystemer, økt sat-

sing på vitenskapelig formidling og videreutvikling av forsk-

ningsområder og markeder. 

 

ØF har etablert gode relasjoner til Innlandshøgskolene og de to 

fylkeskommunne. Instituttet har også samarbeidsavtaler med 

høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Det er et klart mål å vi-

dereutvikle dette samarbeidet. 

 

Prosjektbeholdningen var ved inngangen av 2004 tilfredsstillende 

og ØF hadde dekket inn 62% av budsjettert timeverk for 2004. I 

den nåværende markedssituasjonen er det lite rom for økning av 

staben. De nåværende forskningsledernes funksjonstid utløper 1. 

juli. Det er utlyst to forskningslederstillinger med noe større le-

deransvar for å erstatte disse, noe som også er et ledd i organisa-

sjonsutviklingen. 

 

Styret ønsker å takke de ansatte i ØF for god innsats og godt sam-

arbeid. 

 

Lillehammer 31. mars 2004 
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Resultatregnskap 
 Note 2003 2002 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER        

    Driftsinntekter             15 315 244             15 358 512  
    Sum driftsinntekter           15 315 244           15 358 512  

    Endring ikke utfakturerte tjenester 1               -774 114                -732 280 
    Direkte prosjektkostnader               1 297 464               1 644 625  
    Lønnskostnad 2            13 161 634             12 705 840  
    Avskrivning varige driftsmidler 3                 384 154                  363 933  
    Annen driftskostnad 2              2 383 716               2 211 236  
    Sum driftskostnader           16 452 854           16 193 353  

DRIFTSRESULTAT          - 1 137 610             - 834 841 

    Finansinntekter og finanskostnader        
    Annen renteinntekt                  432 675                  275 622  
    Annen finansinntekt                     (9 469)                 325 776  
    Annen rentekostnad                    15 564                    15 263  

    Resultat av finansposter                407 642                586 135  

ORDINÆRT RESULTAT              -729 967             - 248 706 

ÅRSRESULTAT 1              -729 967             - 248 706 

OVERFØRINGER        
    Årsunderskudd overført fra annen egenkapital 5                 729 967                  248 706  

SUM OVERFØRINGER                729 967                248 706  

Balanse 
 Note 2003 2002 
EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER    

Varige driftsmidler    

Inventar og utstyr 3 708522 468000 
Sum varige driftsmidler  708522 468000 

Investering i aksjer og andeler  10000 10000 
Sum finansielle anleggsmidler  10000 10000 

SUM ANLEGGSMIDLER  718522 478000 

OMLØPSMIDLER    

Fordringer    

Kundefordringer  1675738 2606191 
Andre fordringer  245873 20343 

Sum fordringer  1921611 2626534 

Investeringer    

Markedsbaserte investeringer  0 1041770 
Sum investeringer  0 1041770 

Betalingsmidler    

Bankinnskudd og kontanter 6 8603324 8204670 

Sum betalingsmidler  8603324 8204670 

SUM OMLØPSMIDLER  10524935 11872974 

SUM EIENDELER 1 11243457 12350974 
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Balanse 
 Note 2003 2002 

EGENKAPITAL OG GJELD    

Innskutt egenkapital    
Selskapskapital 4 og 5 6000000 6000000 
Sum innskutt egenkapital  6000000 6000000 

Opptjent egenkapital    
Annen egenkapital 5 1250221 1980188 
Sum opptjent egenkapital  1250221 1980188 

SUM EGENKAPITAL  7250221 7980188 

GJELD    

Kortsiktig gjeld    
Leverandørgjeld  1030115 608389 
Skyldige offentlige avgifter  1478816 1564193 
Forskudd kunder, note 1 og 7 440167 1096781 
Annen kortsiktig gjeld  1044138 1101423 
Sum kortsiktig gjeld  3993236 4370786 

SUM GJELD  3993236 4370786 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  11243457 12350974 

EGENKAPITAL    
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Noter til regnskapet 

 
NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. 

 
Kollektiv pensjonsforsikring: 
Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsikring i VITAL Forsikring ASA.  
Årets bokførte kostnad utgjør kr 927.308. Innestående beløp på pre-
miefond utgjør kr 985.113 pr 31.12.2003. Stiftelsen plikter ikke å fore-
ta beregning av nåverdien av pensjonsmidler og forpliktelser eller bok-
føre disse.  
 
Godtgjørelse til revisor: 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2003 utgjør kr 18.500. I tillegg kom-
mer andre tjenester med kr 14.000. 
 
 
NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 4 – SELSKAPSKAPITAL, EIERE M.V. 
Stiftelsens selskapskapital består av et innskuddsbeløp på kr 
6.000.000.  Selskapet er en privat selveid stiftelse. 
 
 
NOTE 5 – EGENKAPITAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTE 6 – BUNDNE MIDLER 
Av stiftelsens grunnkapital er kr 4.000.000 urørlig. 
Andel av bankinnskudd er bundet med kr 1.812.364.  
 
 
NOTE 7 – FORSKUDD KUNDER 
Posten forskudd kunder er slått sammen av:  

 
 
 
 

Lønnskostnader består av følgende poster: 2003 2002 
Lønninger 10.070.836 9.701.633 
Folketrygdavgift 1.632.213 1.539.739 
Pensjonskostnader 927.308 936.456 
Andre lønnskostnader 531.277 528.012 
SUM 13.161.634 12.705.840 

Gjennomsnittlig antall ansatte 28 28 
  

Godtgjørelser i 2003 til: Daglig ledere Styret 
Lønn 124.242 87.500 
Lønn 138.000   
Lønn 379.066   
Kollektiv pensjonspremie 57.641   
Annen godtgjørelse 26.478   

Anskaffelseskost 01.01. 2.510.502 
Tilgang 624.676 
Avgang 0 
Anskaffelseskost 31.12. 3.135.178 
    
Oppskrevet før 01.01. 0 
Akkumulerte avskrivninger 31.12. -2.426.656 
Akk.nedskrivninger 31.12. 0 
Reverserte nedskrivninger 31.12. 0 

Balanseført verdi pr 31.12. 708.522 

Årets avskrivninger 384.154 

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  Følgende generelle vurderingsregler og regnskapsprinsipper 
er anvendt: Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

  Innskudds-
kapital 

Annen 
egenkapital 

Sum 

Egenkapital pr  31.12.2001 6.000.000 1.980.188 7.980.188 
Årets resultat   -729.967 -729.967 
Egenkapital pr  31.12.2002 6.000.000 1.250.221 7.250.221 

Ikke utfakturerte tjenester 1.110.267 
Nedskrivning for prosjektoverskridelser -200.000 
Forskudd kunder -1.320.740 
Tidsavgr. tilskudd Norges Forskningsråd -29.694 
  -440.167 
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inntektsprofil 

Inntektsprofil 2003 Inntektsprofil 2002 

Egenkapital og inntektsutvikling 
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Økonomiske nøkkeltall 

RESULTATREGNSKAP 2003 % 2002 % 2001 % 
1) Netto prosjektinntekter 11 701 77 11 213 75 10 440 75 
Grunnbevilgning fra NFR 1 450 10 1 600 11 1 700 12 
Fylketilskudd 1 250 8 1 250 8 1 062 8 
Andre inntekter 391 3 383 3 91 1 
Finansinntekter 423 3 601 4 620 4 
Nettoinntekter 15 215 100 15 047 100 13 913 100 
Kostnader 15 945 105 15 296 102 13 643 98 
Resultat -730 -5 -249 -2 270 2 
2) Brutto omsetning 16 089 100 16 091 100 18 107 100 
Bevilgninger 2 700 17 2 850 18 2 762 15 
BALANSE             
Anleggsmidler 719 10 478 6 545 7 
Kortsiktige fordringer 1 922   2 626   2 715   
Investeringer 0   1 042   5 123   
Betalingsmidler 8 603   8 205   5 458   
Omløpsmidler 10 525 0 11 873 0 13 296 0 
Egenkapital 7 250 100 7 980 100 8 229 100 
 - Kortsiktig gjeld 3 993   4 371   5 612   
Driftskapital 6 532 90 7 502 94 7 684 93 
INVESTERINGER             
Instrumenter, maskiner m.m. 191   136   0   
Inventar 27   0   0   
EDB-utstyr 407   161   279   
2003       
Brutto ekst. prosjektinntekter 12 998  Brutto ekst.prosjektinntekter 12 998 
Direkte prosjektkostnader (1.297)  Grunnbevilgning fra NFR 1 450 
1) Netto prosjektinntekter 11 701  Fylkestilskudd  1 250 

   Andre inntekter  391 
   2) Brutto omsetning 16 089 
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Revisjonsberetning for 2003 
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Publikasjoner 2003 

ØF-Rapporter 2003: 
2003/1: Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer - 

Rørosbanen og Solørbanen. Lein, K. og Gillebo, R. 
 
2003/2: Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål - utred-

ning friluftsliv. Vorkinn, M. og Flygind, S. 
 
2003/3: Selvstyrt og velstyrt? Brukernes erfaringer med brukerstyrt 

personlig assistanse. Guldvik, I. 
 
2003/4: Utmarksbaserte næringer - utviklingsmodeller og lokal 

økonomi. Av Hagen, S.E. 
 
2003/5: Regionsentrenes betydning og utvikling i spredtbygde 

strøk- en kartlegging av arbeidsplass og befolkningsutvik-
ling i Fjellregionene. Køhn, E. 

 
2003/6: Forskningsstudio i innlandet om interaktive spill og opple-

velser. Albinson, P. (Interactive Institute) og Bergum, S. 
(Østlandsforskning) 

 
2003/7: Fordeler og ulemper ved sammenslåing av Aure og Tustna. 

Engesæter, E., Ericsson, B. og og Grefsrud, R. 
 
2003/8: ”Etter endelige vedtak skal hele salgsprosessen evalueres.” 

En evaluering av de demokratiske aspekter ved beslut-
ningsprosessen som ledet til salg av Kristiansand kommune 
sin aksjepost i Agder Energi as. Arnesen, T. 

 
2003/9: Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn. 

Lønn, påskjønnelse eller avlat? Eriksen, J., Andersen, T. og 
Askheim, O.P. 

 
2003/10: ”Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betyd-

ning”. Gillebo, R. og Lein, K. 
 
2003/11: "Pendling, flytting og bolyst i Hedmark". Køhn, E., Enge-

sæter, P. og Grimsrud, G.M. 
 
2003/12: Konsekvenser av endringer i arbeidsgiveravgiften. Hagen, 

S.E. og Flygind, S. 
 
2003/13: Framtid for Østfold. Nye scenarier 2020. Selstad, T. 
 
2003/14: Kompetanse i partnerskap. Evaluering av Kompetansepro-

sjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO). Av Jorid 
Vaagland og Trude Hella Eide 

2003/15: Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland. 
Lein, K., Køhn, E. og Hagen, S.E. 

 
2003/16: "Utmark og samfunn. En innledning og sju opplsag om  
           ut marka". Arnesen, T. 
 
2003/17: Bygdeutviklingsprogrammet i Oppland 2000-2003, slutt-

rapport. Kaltenborn, O. 

 
2003/18: Bioenergi i Norge: Marked, potensial og barrierer. Stør 
  dal, S. 
 
2003/19: Evaluering av prosjektet ”Sammen den gode skole” i Bus-

kerud. Mathisen Olsvik, V., Norvoll, R. og Eide, T.H. 
 
2003/20: Turistinformasjon langs rv55 over Sognefjellet- en vurde-

ring av informasjonsmaterialet langs Nasjonal turistveg 
over Sognefjellet. Engesæter, P. 

 
2003/21: Kriterier for kommuneinndeling. Grefsrud, R. og Ha  
           gen,S.E. 
 
2003/22: Arbeidsmiljø, tidsbruk og inkontinenspleie. En undersøkel-

se blant ansatte i institusjonsbasert og hjemmebasert om-
sorg i to kommuner. Andersen, T. og Eide, T.H. 

 
2003/23: Når plikten kaller. Om fritak fra politiske verv. Andersen, 

T. og Guldvik, I. 
 
2003/24:  Tempus. En evaluering av Beredskapsprosjektetr gjennom-

ført i seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal. Arnesen, T. 
 
2003/25: "Universitet i Innlandet- en drivkraft for regional tvikling? 

- en kartlegging av arbeidsmarked, rekrutteringsgrunnlag 
og forventninger ". Køhn, E. 

 
 
ØF-Notater 2003: 
2003/01: Konsekvenser av verneplan Geiranger-Herdalen for reiseliv 

og miljøbasert næringsutvikling. Vorkinn, M. og Hagen, 
S.E. 

 
2003/02:  Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Nyhus, L. 
 
2003/03:  Effekter av statlig politikk. Grimsrud, G.M. 
 
2003/04:  Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus. Lit-

teraturstudie. Grefsrud, R. 
 
2003/05:  Effektive kommunale innkjøp med E-handel. Grefsrud, R. 
 
2003/06:  Lokaløkonomiske virkninger av kulturfestivaler - et medisk 

urent farvann. Ericsson, B. 
 
2003/07:  Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Evaluering av pilot-

prosjektet ”Erfaringslæring – Vesterålen”. Eide, T.H. 
 
2003/08: Endringer i arbeidsgiveravgiften. Beregninger for Møre 
 og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Hagen, 
 S.E. og Flygind, S. 
 
2003/09:  GAB og fritidsboliger. Datakvalitet og grunnlag for analy-

ser. Flygind, S.K. 
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2003/10:  Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all 
næringsvirksomhet. Størdal, S. 

 
2003/11:  Situasjons- og trendanalyse for Hedmark fylke. Selstad, T. 

og Overvåg, K. 
 
2003/12:  En klyngeanalyse for Innlandet –Forprosjektnotat. 

Johnstad, T. & Ørbeck, M. 
 
2003/13: Evaluering av fem ulike tiltak i norsk nettverk av opp-

verkskommuner. Underveisnotat. Mathisen Olsvik, V. 
 
 
Artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee): 
Guldvik, I. (2003): “Personal assistants – Ideals of social care work 

and consequences for the Personal Assistance scheme”. 
Scandinavian Journal of Disability Research, Volume 5, No. 2, 
pp 9-26. 

 
Størdal, S. og A.Q. Nyrud (2003): Testing roundwood market 

efficiency using a multivariate cointegrating estimator. Forest 
Policy and Economics 5: 57-68. 

 
Bråtå, H.O. (2003): The Norwegian system for wild reindeer 

management – Major development lines since the 19th century. 
Rangifer. Special Issue. No. 14. pp 51-58. 

 
 
Artikler i bøker 
Størdal, S og S. Baardsen (2003). An econometric analysis of 

differences in stumpage values using micro-level harvesting data. 
I: Helles, F., N. Strange og L. Wichmann (red.) Recent 
Accomplishments in Applied Forest Economics Research. 
Forestry Science Series 74: 63-72. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht. 

 
Nyhus, L. og Nordkvelle, Y.T. (2003): Erfaringer, forskning og prak-

tiske anvisninger. Om behovet for bedre kommunikasjon i nett-
baserte studier. I Fritze, Y., Haugsbakk, G. og Nordkvelle, Y.T.: 
Dialog og nærhet. IKT og undervisning. S.141-156. 

 
 
Vitenskaplige paper presentert på konferanser, symposi-
er og seminarer 
Arnesen, T. (2003): The way to go: to do it, to get it, to policy it. On 

theory of landscapes.  Paper presentert på konferansen 
“Landscape, law and justice”, Det norske Vitenskapsakademi, 
Oslo 15.-19. juni 2003. 

 
Eriksen, J. og Andersen, T. (2003) Public Payment for informal care of 

own disabled Children: Some dilemmas of the Norwegian 
welfare state. Presentation on the 7th Nordic Network on 
Disability Research Conference Jyväskylä, Finland, september 
18-20, 2003. 

 
Ericsson, B. (2003): Second homes in Norway: Factors motivating for 

ownership and usage, innlegg på 12th Nordic Symposium in 
Tourism and Hospitality Research, 2nd-5th October 2003, 
Stavanger. 

 
Grimsrud, G.M. (2003): New patterns of gendered migration. Paper 

presented at The European Society for Rural Sociology, 20th 
Biennial Conference 2003, Work, Leisure and Development in 
Rural Europe Today. Institute of Technology, Sligo, Ireland. 18-
22 August 2003. 

 
Guldvik, I. (2003): Gender quota regimes and ideas of social justice - 

The quota regime of the Norwegian Local Government Act. 
Paper presented at ECPR 2nd General Conference Marburg, 
Germany 18 - 21 September. 

 
Guldvik, I. (2003): Personal assistance – a means for social inclusion? 

Paper presented at The International Research Conference 

Marginalization and Social Exclusion, Ålesund, Norway May 21 
– 23, 2003. Abstract in Heggen, Kåre et al (eds.): 
Marginalization and Social Exclusion, Conference Report. 

 
Lein, K., Flagestad, S.A. og Hagen, S.E. (2003): Success of winter 

sports destinations – the influence of ownership. Paper presented 
at the12th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 
Research. Stavanger 1-4 oktober 2003. 

 
Størdal, S, Lein, K., Ørbeck, M. & Hagen, S.E. (2003): Regional 

differences and future prospects of forestry and forest industries 
and the implication on rural development in Norway. Paper 
presented at Forestry and Rural Development in Industrialised 
Countries Symposium, Rotorua, New Zealand (IUFRO Working 
Group 6.11.02), March 2003. 

 
Ørbeck, M. (2003): Regional impacts of fiscal policy in Norway  

(Finanspolitikk og regional utvikling i Norge). Paper presentert 
på Trondheim Research Seminar, Nordic Regional Development: 
policy, models and data, Trondheim 05. - 08. November 2003. 

 
 
Artikler i populærvitenskaplige tidsskrifter 
Arnesen, T. og Skjeggedal, T.(2003): Rekreasjonens materielle og so-

siale struktur i PLAN 2/2003. 
 
Arnesen, T.(2003): Redaktørskifte. Leder i Utmark – tidsskrift for ut-

marksforskning 2003-2, http://www.utmark.org. 
 
Arnesen, T.(2003): Er det godt nok. Leder i Utmark- tidsskrift for ut-

marksforskning 2003:2, http://www.utmark.org. 
 
Arnesen, T., Riseth, J.Å. og Skjeggedal, T.(2003):  Rettferdighet i ut-

mark. Refleksjoner ved starten av et forskningsprosjekt. I Ut-
mark- tidsskrift for utmarksforskning 2003:1, http://
www.utmark.org. 

 
Bråtå, H.O. (2003): Forvaltningen av villreinen og dens ressurssystem 

i Rondane. Utmark – tidsskrift for utmarksforskning. 2003:1, 
http://www.utmark.org. 

 
Guldvik, I., Andersen, J. og Askheim, O.P. (2003): Brukerstyrt person-

lig assistanse. Mer hjelp på flere arenaer. I EMBLA nr 7, 2003. 
 
 
Foredrag 
Andersen, T. (2003): Omsorgslønn – påskjønnelse, lønn eller avlat? 

Dagskonferanse om sosiale tjenester for familier med barn med 
funksjonshemminger. Bergen 10 november (NOVA, HIL, Øst-
landsforskning). 

 
Andersen, T. (2003): Omsorgslønn – påskjønnelse, lønn eller avlat? 

Dagskonferanse om sosiale tjenester for familier med barn med 
funksjonshemminger. Gardemoen 7. april (NOVA, HIL, Øst-
landsforskning). 

 
Arnesen, T.(2003): Om fritidsboliger. Innlegg på ideseminar for kom-

muneplanlegging i Kvam herad ”Vegval Kvamskogen”. 
 
Arnesen, T.(2003): Oppsummering og kommentarer. Innlegg på dags-

seminar for Innlandshøgskolene ”Etikk og IKT” på Honne 4. de-
sember 2003. 

 
Arnesen, T.(2003): Fritidsboliger – blir hyttefolket fastboende?. Inn-

legg på hyttekonferanse i Årdal 12. mars 2003 med tittel ” Det 
gode liv på hytta - ein konferanse om framtidsretta hyttebyg-
ging”. 

 
Arnesen, T.(2003): Oppsummering og kommentarer. Innlegg på 

”Seminar om Fjellbyen Tromsø. Flerbruk og forvaltning av ut-
mark og bynære utfartsområder og fjellandskap”, Tromsø 14. og 
15. november 2003. 
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Bergum, S.(2003): Forskningsstudio i innlandet om interaktive spill og 
opplevelser, foredrag for ”nettverk for dataspillutviklere” i innlan-
det, Hamar 3. april 2003. 

 
Bergum, S. og prosjektleder Svein Pettersen (Gjøvik kunnskapspark)

(2003): Presentasjon av ”nettverk for informasjonssikkerhet – 
Bluelight” for styret i VS 2010 under møte på Raufoss 12. juni 
2003. 

 
Bergum, S. og L. Nyhus(2003): Digital forvaltning: muligheter og ut-

fordringer, foredrag ved forskningsdagene, HiL 22. september 
2003. 

 
Bergum, S.(2003): Grenseløs service: nye typer tjenester for regional 

utvikling og mer avstandsuavhegige kunderelasjoner, innled-
ningsforedrag på Prokom fagseminar, Hamar, 7. november 2003. 

 
Eide, T.H. (2003): Seminar i flerkulturell forståelse for Gausdal kom-

mune, 19.02.03 og 23.03.03. 
 
Frydenlund, S. (2003): Om utfordringer og muligheter med å jobbe i 

kunnskapsnettverk. Foredrag i november 03 for Ungt entrepre-
nørskap Hedmark. 

 
Frydenlund, S. (2003): Kartlegging av internasjonalt samarbeid mel-

lom offentlige, nærings- og kulturaktører i Hedmark og partnere i 
utlandet. Presentasjon for Hedmark Fylkeskommune. 

 
Grefsrud, R. (2003): Innlegg på konferanse om kommunestruktur/

regionaltilhørighet for Hadelandskommunene. Gran, 17. februar 
2003. 

 
Guldvik, I.(2003): Likestilling mellom kjønn – fakta og myter. Fore-

drag i Vågå Kulturhus 15.03.2003. Arr. ”Kvinner i Oppland”, 
Oppland fylkeskommune, Aetat. 

 
Guldvik, I.(2003): Kjønnskvotering – kvinnekvotering. Foredrag på 

feiringen av Berit Ås’ 75 årsdag 10.04.2003. Arr. Senter for 
kvinneforskning, UiO, KILDEN. 

 
Haraldsen, T. (2003): Hvorfor er samfunnsforskning viktig? Foredrag 

på Stange bibliotek i forbindelse med forskningsdagene: 24 sep-
tember 2003. 

 
Køhn, E. (2003): Utvikling i Hamar- regionen- hvor går den ?5 des.  
         2003,  Aetat Hamar. 
 
Nyhus, L. (2003): Datakonferanser og kommunikativ kompetanse. Fo-

redrag på konferansen Didaktikk og Teknologi, HIL, Lilleham-
mer 13. og 14. februar 2003. 

 
Nyhus, L. (2003): Hvordan kommunisere på nett? Foredrag på Nasjo-

nal Paramedicutdanning, HIL, 28. mars 2003. 
 
Nyhus, L. (2003): Kommunikativ kompetanse. Om enveis og toveis 

kommunikasjon i fjernundervisning. Foredrag på Fagveilederse-
minar, BI Nettstudier, 26. mai 2003. 

 
Nyhus, L.(2003): Planlegging og gjennomføring av undervisning og 

opplæring. Halvdags seminar for fylkesnettverk for opplæringsle-
dere i Trygdeetaten. Klækken hotell,  18. mars 2003. 

 
Olsvik, V.M. (2003): Resultater fra evalueringen av Sammen om den 

gode skole. Foredrag for rådmannsutvalget i Buskerud  18-19 
februar 2003 i Drammen. 

 
Olsvik, V.M. (2003): Seksuelle overgrep mot kvinner med funksjons-

hemninger - foreløpige resultater. Foredrag på 1. nordiske nett-
verksmøte om "Seksuelle overgreb mod memensker  med handi-
cap" i København 27-28 november 2003. 

 
Størdal, S. (2003): The concepts of efficiency and competitiveness 

applied to Norwegian timber markets. Prøveforelesning for 
Doctor scientiarum-graden ved Norges landbrukshøgskole, 
7.mars 2003. 

Vaagland, J. (2003): Evalueringen av tilskuddsordningen til lokale og 
regionale kulturbygg. Foredrag på kontaktmøte mellom Kultur- 
og kirkedepartementet og fylkeskommunene, 11.02.03. 

 
Vaagland, J.(2003): Forberedt opponent-innlegg på Nordisk kulturpoli   
         tisk forskerkonferanse, Århus 3.-4.april 2003. 
 
Ørbeck, M. (2003): Vad betyder riksgränsen? Handelskammaren 

Värmland. Ahlmarkshuset, Karlstad 12. november 2003.    
 
Ørbeck, M. (2003): Befolknings- og næringsutvikling i Indre Skandi-

navia. ”Inspirasjonsmässa” i  Interreg IIIA Sverige/Norge, Quali-
ty Hotell Selma Lagerlöf  i Sunne, Sverige 02. oktober 2003. 

 
Ørbeck, M. og Vikesland, M. (2003) Skog- og trenæringen I Glåmda-

len – status og utfordringer for næringsmiljøet i regionen. Åpent 
møte på Gruetunet, Kirkenær. 27.08.2003.  

 
Ørbeck, M. (2003): Næringsutvikling i Innlandet.  Scandic hotell  
         Hamar, 25.08.2003. 
 
Ørbeck, M. (2003):Bosettingstrender og relatert næringsutvikling. Kul-

turhuset, Rena 30.04.2003.   
 
Ørbeck, M. (2003): Innovasjon i nettverk – eksempelet Tretorget. 

Forskersamling innenfor VS2010. Voksenåsen hotell 27.02.2003. 
 
Ørbeck, M. (2003): Status og indeks for Innlandet. Lillehammer kunn 
         skapspark 25.02.2003. 
 
Ørbeck, M. (2003): Indre Østlandet – Bortafor Ånestadkrysset. Pers-

pektiver og funn fra en områdestudie. Forsker- og brukersamling 
innenfor NFRs regionalforskningsprogram. SAS Radisson, Gar-
dermoen 13.02.03. 

 
Ørbeck, M. (2003): Utviklingstrekk og utfordringer i Innlandet og for-

holdet til vegsektoren. Seminar i Statens vegvesen, Region Øst. 
Gravberget gård, Våler 11.02.2003. 

 
Ørbeck, M. (2003): Hedmark i dag og i fremtiden – et regionalt pers-

pektiv. Sparebanken Hedmark. Hamar 30.01.2003. 
 
Ørbeck, M. (2003): Næringsstruktur og inntektsskaping i Innlandet. 

Management program i næringsutvikling, Bedriftsøkonomisk 
institutt, Gjøvik 16.01.2003. 

 
Ørbeck, M. (2003): Utfordringene i Hedmark. Hedmark fylkeskommu 
         nes RUP-seminar. Hotell Central, Elverum 07.01.2003. 
 
 
Undervisning og sensoroppdrag 
Bergum, S.(2003): Påbygningsstudie i personalutvikling og ledelse ved 

Høgskolen i Lillehammer. 
 
Bergum, S.(2003): Studiet i omstilling og forhandlinger ved Høgsko 
         len i Lillehammer. 
 
Bergum, S.(2003): Servicestudiet ved Høgskolen i Lillehammer. 
 
Bergum, S.(2003): Studiet i informasjon og samfunnskontakt ved Høg 
         skolen i Hedmark Temaområder: organisasjonsteori, personalle 
         delse, organisasjonspsykologi, IKT – ledelse og organisasjon,  
         organisasjon – kompetanse og endring. 
 
Lein, K. (2003): Offentlig Økonomi, BI Gjøvik. 
 
Lein, K. (2003): Sensor, samfunnsøkonomi Høgskolen i Lillehammer. 
 
Lein, K. (2003): Sensor, kanidatoppgave, Økonomi og administrasjon. 

Høgskolen i Lillehammer. 
 
Overvåg, K. (2003): Sensor i reiselivsfag, skriftlig og muntlig, Høg-

skolen i Lillehammer. 
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Størdal, S. (2003): Sensor i kurset RØP 240 Markeder for tømmer og 
skogprodukter ved Norges Landbrukshøgskole, høst 2003. 

 
Ørbeck, M. (2003): Innføring i samfunnsøkonomi. 14 undervisningsti-

mer (V2003) på bachelorstudiet i reiseliv. Høgskolen i Lilleham-
mer. 

 
Ørbeck, M. (2003): Diverse sensor-/klagekommisjonsoppdrag innenfor 

samfunnsøkonomiske fag. Høgskolen i Lillehammer. 
 
 
Konferanser arrangert av forskere ved ØF 
Andersen, T. (2003): Dagskonferanse om sosiale tjenester for familier 

med barn med funksjonshemminger. Bergen 10 november 2003 
(NOVA, HIL, Østlandsforskning). 

 
Andersen, T. (2003): Dagskonferanse om sosiale tjenester for familier 

med barn med funksjonshemminger. Gardemoen 7. april 
(NOVA, HIL, Østlandsforskning). 

 
Andre publikasjoner 
Frydenlund, S. (2003): En veileder for planlegging og gjennomføring  
         av  Innkjøpsanalyse og Gevinstanalyse i forbindelse med etable 
         ringen av e-handel i en kommune. 
 
Overvaag, K (2003): Utvikling av "Hjulet" - en Powerpoint-

presentasjon, prototype, av data, analyser etc knyttet til utvikling 
av næringlivet i Innlandet. 

 
Dirdal, T., Vikesland, M. & Ørbeck, M.(2003): Skog- og trenæringen i 

Glåmdalen – en analyse av status og utfordringer for nærings-
miljøet i regionen. Bokserien til Handelshøgskolen BI – Senter 
for verdiskaping. 

 
Ørbeck, M. (2003): Næringsstruktur og næringsutvikling i Innlandet. 

Publisert foredrag på Petroleumskonferansen på Hamar, Olrud 
hotell 24.04.2003. 

 
Kronikker og bokanmeldelser 
Bergum, S.(2003): ”Bluelight” – innlandets satsing på informasjons 
         sikkerhet, kronikk i avisa Gudbrandsdølen Dagningen 16. okto 
          ber 2003. 
 
Bergum, S.(2003): ”Bluelight” – en suksess, kronikk i Oppland Arbei-

derblad, 17 oktober 2003. 

Bergum, S.(2003): Samarbeid om informasjonssikkerhet i Innlandet, 
kronikk i Hamar Arbeiderblad, 17. oktober 2003. 

 
Bergum, S.(2003): Elektroniske kunderelasjoner: muligheter for flere 

tusen nye jobber i Innlandet, men dette krever kompetanseutvik-
ling og samarbeid, kronikk i Hamar arbeiderblad 24. november 
2004. 

 
Engesæter, P.(2003): Bærekraftig utvikling er krevende, kronikk i GD 
 16. desember 2003. 
 
Grimsrud, G.M. og Guldvik, I. (2003): Kvoterte kvinner, kompetente 

menn? Kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen. 2003-03-18. 
 
Guldvik, I., Andersen, J. og Askheim, O.P. (2003): Brukerstyrt person-

lig assistanse – en vellykket nyskaping i velferdsstaten. Kronikk i 
Gudbrandsdølen Dagningen 20.09.2003. 

 
Guldvik, I., Andersen, J. og Askheim, O.P.(2003): Brukerstyrt person-

lig assistanse. God ordning – kan bli bedre. Kronikk i fagtids-
skriftet Velferd – Sosial trygd, arbeid og helse, nr 8/2003. 

 
 
 
Uspesifisert formidling av FoU-resultater 
Eide, T.H. (2003): Intervju om dialog og forståelse i flerkulturelle 

boområder. Bolig og Miljø nr. 2/2003. 
 
Guldvik, I. (2003): Kvinner i lokalpolitikk – et ansvar for politiske par-

tier. Intervju i NRK Hedmark og Oppland, 04.09.2003. 
 
 
Andre oppdrag 
Ericsson, B. (2003): Medlem av ekspertutvalget om grensehandel og 

bidrag til NOU 2003:17 Særavgifter og grensehandel. 
 
Overvaag, K. Rådgivning/samarbeidspartner for Fylkesplan for Nord
 land 2004-07. 
 
Ørbeck, M. (2003): Medlem av referansegruppen for Landbruksdepar-

 tementets og Innovasjon Norges Program for økt verdiskaping 
 innen bioenergi fra landbruket. 
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Ansatte pr 31. desember 2003 

Vitenskapelig ansatte i Østlandsforskning 
 

Torhild Andersen, cand.polit. (samfunnsvitenskap)  
Tor Arnesen, siv.ing., mag.art. (filosofi)  

Svein Bergum, siv.øk., HAE, M.PS., Ek.Lic. 
Hans Olav Bråtå, dr.scient. 

Trude Hella Eide, cand.philol. (sosialantropologi) 
Pelle Johnstad Engesæter, cand.polit. (geografi)  

Birgitta Ericsson, diplomkandidat 
Simen Kristian Flygind, cand.agric. (naturforvalter) 

Svein Frydenlund, MA.MBA 
Reidun Grefsrud, cand.oecon. 

Gro Marit Grimsrud, cand.polit. (samfunnsgeografi)  
Ingrid Guldvik, cand.polit. (samfunnsvitenskap)  

Svein Erik Hagen, siv.ing. (økonomi) 
Espen Køhn, cand.polit. 

Kristian Lein, cand.oecon.  
Birgit Leirvik, cand.polit. (psykologi) 
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