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Østlandsforskning skal være en sentral aktør i Innlan-
dets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å 
tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig rele-
vant og nyttig kunnskap og kompetanse. Østlands-
forskning 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. Instituttet 
har hovedsete i Lillehammer og kontorer i Hamar. Ved 
utgangen av 2008 var det ansatt 31 forskere med høy-
ere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, hu-
maniora, landbruks- og ingeniørfag. 4 ansatte har pro-
fessorkompetanse, ytterligere 9 forskere har doktor-
grad, mens 6 andre er i ulike stadier av doktorgradsut-
danningen.  
 
Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang 
erfaring fra oppdragsforskning. Oppdragene spenner 
fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaser-
te utredninger, evalueringer og rådgivning. Viktige opp-
dragsgivere er Norges forskningsråd, statsforvaltning-
en, fylker, kommuner og næringsorganisasjoner. ØF 
mottar basisbevilgning fra Norges Forskningsråd og 
kompetanse- og utviklingstilskudd fra Oppland og Hed-
mark fylkeskommuner.  
 
Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er 
organisert i to hovedområder som ledes av hver sin 
forskningsleder. Disse områdene er: 
 
Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) 

Velferd og demokrati 

Organisasjon og kommunikasjon 

Forskning i skjæringsfeltet mellom utdanning og 

arbeidsliv 

Evalueringer 

 
Næringsliv og regional utvikling (RN) 

Nyskaping og innovasjonssystemer  

Næringsanalyser 

Befolkning og bosetting 

 
Satsingsområder 
Østlandsforskning arbeider med å utvikle og videreut-
vikle tre satsingsområder. Problemstillinger og forsk-
ning innenfor disse satsingsområdene har regional 
forankring samtidig som de har forskningsmessig og 
samfunnsmessig interesse både nasjonalt og interna-
sjonalt. Innenfor alle tre satsningsområdene fokuseres 
det på kompetanseutvikling og utvikling av internasjo-
nale nettverk slik at Østlandsforskning også kan bli 
med på internasjonale satsninger innenfor disse områ-
dene.  
 
Satsingsområdet innenfor ”Velferd, organisasjon og 
kommunikasjon” er innovasjon og omstilling i offentlig 
sektor. Dette er et sentralt tema både internasjonalt, 
nasjonalt og regionalt/lokalt. Innovasjon og omstilling i 
offentlig sektor skaper særlige utfordringer for distrikts-
kommuner med relativt lavt antall innbyggere og spredt 
bosetting. Et viktig element i satsingen er et Strategisk 

instituttprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd om 
”Nettverk - en modell for innovasjon i kommunene?”. 
Her utnytter vi erfaringene våre fra å bistå utviklings- 
og læringsnettverk i både offentlig og privat sektor med 
sikte på å etablere et kunnskapsgrunnlag for innova-
sjon i kommunal sektor. Prosjektet har ambisjoner om 
å avholde en seminarrekke for erfaringsutveksling 
samt publisere en rekke artikler for å 
”vitenskapliggjøre” vår erfaringsbaserte kompetanse. 
Det er inngått samarbeidsavtale i tilknytning til SIPen 
med Høgskolen i Lillehammer ved Senter for innovativ 
forvaltning (SIF). 
 
Innenfor ”Næringsliv og regional utvikling” er satsings-
området naturbasert næringsutvikling og utmarksforsk-
ning. Innenfor denne satsingen fokuseres det i dag 
spesielt på skogbruk, treindustri og bioenergi og prob-
lemstillinger knyttet til ”second homes” og rekreasjons-
samfunnet. Næringsvirksomhet på disse områdene er 
svært viktige for utviklingen av Innlandet. På bioenergi-
området satser vi spesielt på FoU og utredningsarbeid 
innenfor råstoffmarkeder, verdikjeder og rammebeting-
elser for trebasert biobrensel.  
 
I tillegg har Østlandsforskning et satsningsområde som 
går på tvers av de to forskningsgruppene; kultur og 
opplevelsesnæringer og kultur- og opplevelsesbasert 
regional utvikling. Begge Innlandsfylkene satser i dag 
på ulike måter på utviklingen av kultur- og opplevelses-
næringer og kultur- og opplevelsesbasert regional ut-
vikling. I mange tilfeller er dette også ofte knyttet til 
reiseliv og naturbasert næringsutvikling. Reiseliv og/
eller rekreasjon kan i denne sammenheng betraktes 
som bindeleddet mellom natur- og kulturbasert utvik-
ling der opplevelser står i sentrum. Kultur- og opplevel-
sesnæringer spesielt og kulturbaserte utviklingsstrate-
gier generelt har også fått betydelig oppmerksomhet 
både nasjonalt og internasjonalt de senere år.  
 
Utover de tre angitte satsingsområder har ØF også en 
bred satsing mot innovasjon i næringslivet gjennom 
VRI-Innlandet som også medfører et tett samarbeid 
med både næringsliv, regionale utviklingsaktører og 
høgskoler i Hedmark og Oppland foruten Norsk institutt 
for by- og regionforskning (NIIBR) og SINTEF.  
 
 
”Smakebiter”    
Forskerne ved Østlandsforskning utfører hvert år en 
rekke prosjekter som tilfører oppdragsgivere, beslut-
ningstakere og allmennheten for øvrig relevant og nyt-
tig kunnskap og kompetanse. Her følger noen 
”smakebiter” fra produksjonen i 2008. 
 
Recreational homes in the hinterland of urban regions - 
development and implications 
Det har foregått en betydelig utbygging av høystandard 
fritidsboliger i inntil tre til fire timers kjøring inn i natur-
skjønne fjellområder i baklandet til de store byregione-
ne. I prosjektet har vi utvikla og utprøvd tre begreper/
perspektiver som til sammen beskriver fritidsboligutvik-
linga: (1) rekreativ byspredning, (2) rekreativ pendling 
og (3) flerhushjem. Rekreativ byspredning innebærer 
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at hushold i byer investerer i bolig nr 2 for rekreasjons-
formål. Lokaliseringa av bolig nr 2 fører til det vi kan 
kalle for rekreativ pendling, mellom bolig nr 1 og rekre-
asjon knytta til bolig nr 2. Denne pendlinga er på 
mange måter like regulær for sitt formål, som en tradi-
sjonell arbeidspendling er for sitt formål. Dette fører til 
at mange hushold eier og bruker flere boliger. Disse 
boligene har for mange ikke nødvendigvis en rangord-
ning, men fyller uilke funksjoner. Det betyr at hjemmet 
består av flere boliger på ulike steder, som til sammen 
konstituerer hjemmet, et flerhushjem. Rekreativ 
byspredning, rekreativ pendling og flerhushjem knytter 
også sammen fritidsboligkommuner og boligkommu-
ner. Det gir utfordringer for forvaltning og planlegging 
som går på tvers av eksisterende forvaltningsregimer 
og oppfatninger av forhold mellom hjem og bolig 
 
Kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling  
ØF avsluttet i 2008 et strategisk instituttprogram som 
startet i 2005, Kulturnæringer og kulturbasert regional 
utvikling. Formålet med prosjektet var todelt. Det ene 
var å utvikle et begrepsapparat for analyse av kultur-
næringene. Bakgrunnen for dette var at det ble benyt-
tet flere – til dels upresise – begreper for å beskrive og 
analysere disse næringene. I prosjektet avgrenser vi 
kulturnæringene med utgangspunkt i kulturelle produk-
ter. Kulturelle produkter defineres som kommersialiser-
te kulturelle uttrykk med et sterkt innslag av estetikk og 
semiotikk, og der produktets primære egenskaper er 
knyttet til kommunikasjon med/til kundene/publikum. 
Det andre hovedformålet i prosjektet var å analysere 
kulturnæringenes rolle i regional utvikling med Innlan-
det som utgangspunkt. Generelt er det mye som tyder 
på at en rekke fylker og kommuner har til dels urealis-
tiske forventninger både i forhold til kulturnæringenes 
vekst- og utviklingspotensial og i forhold til kultur-
næringenes rolle som motor for lokal/regional utvikling. 
Dette har først og fremst sammenheng med kultur-
næringenes egenskaper og urbane lokaliseringsmøns-
ter. Kulturnæringenes potensial til å bidra til næringsut-
viklingen i mer spredtbygde regioner, er avhengig av at 
disse næringene sees i sammenheng med regionens 
øvrige næringsliv.  

Entreprenørskap i utdanningen 
Østlandsforskning er den norske hovedaktøren innen 
forskning på entreprenørskap i utdanningen. I perioden 
2005-2008 har vi levert 17 rapporter og notater om 
betydningen det har for ungdom å delta i entreprenør-
skapsopplæring. I 2008 gjennomførte vi 4 studier av 
ungdom og entreprenørskap både internasjonalt, na-
sjonalt og regionalt. Vårt internasjonale prosjekt ble 
gjort for Namibiske myndigheter og Namibiafore-
ningen. Vi vurderte innføringen av entreprenørskap 
som fag i namibiske ungdomsskoler og ga råd for det 
videre arbeidet med slik opplæring. I en nasjonal stu-
die for Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenør-
skap så vi på elevers læringsutbytte. Svarene fra 3000 
elever i ungdomsskolen og videregående skole viste 
bl.a. at opplæring til entreprenørskap bidrar positivt til 
elevers trivsel på skolen og holdninger til entreprenør-
skap. En annen nasjonal studie handlet om Ungt Ent-
reprenørskap og regional utvikling. Sentrale funn inklu-
derte det at Ungt Entreprenørskap fungerer som et 
bindeledd i samarbeid mellom skole og næringsliv, at 
deltakelse i Ungdomsbedrift og Studentbedrift øker 
sannsynligheten for å etablere egen bedrift som vok-
sen, og at slik deltakelse medvirker til at flere ønsker å 
etablere seg nær hjemplassen etter endt utdannelse. 
Akershus fylkeskommune var oppdragsgiver for den 
regionale studien. Målet med prosjektet var å svare for 
hvilke faktorer som spiller inn på elevers trivsel og fra-
vær. I tillegg til dette har vi vært aktive i å presentere 
forskningen på entreprenørskap, både i media 
(kronikker og intervjuer), ved seminarer og konferan-
ser, og forskningen vår har blitt referert bl.a. i den nye 
innovasjonsmeldinga (St.melding nr. 7) og den nye 
regionalmeldinga (St.melding nr. 25). 
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Styrets beretning 

Innledning 
Østlandsforskning (ØF) har hovedkontor i Lillehammer 
og i tillegg kontorer i Hamar. Etter at ØFs hovedkontor 
ble totalskadd av brann 21.november 2007 var starten 
på 2008 preget av vanskelige driftsforhold. De nye 
midlertidige lokalene i Storgata 56 ble imidlertid gradvis  
fylt opp med nykjøpte møbler og kontormaskiner, nye 
tidsskifter og bøker og nytt datautstyr og rekvisita, og 
driften nærmet seg gradvis normalen utover våren 
2008.  
 
Faglig virksomhet 
Ifølge strategisk plan skal ØF være en sentral aktør 
innenfor Innlandets innovasjons- og kompetansesys-
tem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompe-
tanse innenfor sine forskningsområder.  
 
ØF kombinerer solid forskningskompetanse med god 
lokalkunnskap og kjennskap til lokale utfordringer. Insti-
tuttet bidrar til Innlandets innovasjons- og kompetanse-
system på flere måter. En vesentlig del av prosjektpor-
teføljen i 2008 var enten finansiert av ulike aktører i 
Innlandet eller gjennom nasjonale programmer som 
retter seg mot regionen. Sentrale regionale oppdrags-
givere er fylkeskommunene, fylkesmannen, 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 opp-
dragsgivere som Norges Forskningsråd, ulike departe-
menter, direktorater og Innovasjon Norge. Slike pro-
sjekter kommer regionen til gode blant annet ved at 
studieområdene ofte legges til Innlandet, og at de bi-
drar til kompetanseoppbygging som regionale opp-
dragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere pro-
sjekter.  
 
ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter med andre 
forskningsinstitusjoner. I 2008 gjaldt dette Høgskolen i 
Hedmark, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjø-
vik, Norsk Institutt for By- og Regionalforskning (NIBR), 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), SINTEF, NO-
RUT samfunn, Trøndelag forskning og utvikling, Nord-
landsforskning, Vestlandsforskning, Norges teknisk- 
naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (UMB), Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress, Karlstads Univer-
sitet, Uppsala Universitet, University of Iceland, Copen-
hagen Business School, National Consumer Research 
Centre, Helsinki, Universidade Lusòfona de Humanida-
des, Lisboa og University of Toronto.  
 
Når det gjelder publisering var aktiviteten i 2008 høy 
selv om den på noen områder var noe svakere enn i 
toppåret 2007. Det ble i våre skriftserier utgitt 40 (37 i 
2007) rapporter og notater i 2008. Våre ansatte publi-
serte i alt 11 (20) artikler i internasjonale eller norske 
tidsskrifter med fagfellevurdering eller i antologier utgitt 
på vitenskaplig forlag, 16 (21) andre typer fagartikler, 
bokkapitler og bidrag i eksterne rapportserier, de pre-

senterte 26 (15) vitenskapelig konferansepaper og 
holdt 58 (90)  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 ut-
valg.  
 
Økonomi 
Det fremlagte regnskap viser en brutto omsetning i 
2008 på kr. 24.347.165, en økning på 12 prosent fra 
2007. Nettoinntekter utenom finans (bruttoomsetning 
fratrukket direkte prosjektkostnader) er kanskje et bed-
re mål på aktivitetsutviklingen og var på kr. 19.443.803 
som er 14 prosent høyere enn i 2007.   
 
Årsresultatet i 2008 er på kr. 1.535.951, en resultatfor-
bedring i forhold til 2007 hvor resultatet var 
kr.1.145.050, og det beste økonomiske resultatet ØF 
har hatt siden 1992. Høye overskudd er ikke noe mål i 
seg selv for Østlandsforskning. Etter flere vanskelig år 
økonomisk tilfører imidlertid de to siste års resultat 
virksomheten økt soliditet og bedret handlingsrom for 
kompetanseutvikling og strategiske satsinger fremover. 
  
I årsregnskapet for 2008 er det inntektsført kr. 
1.200.000 av forsikringsoppgjøret etter brannen i ØFs 
lokaler i Lillehammer 21.november 2007. Dette knytter 
seg til avbruddsforsikringen som kompenserer for inn-
tektsbortfallet knyttet til vanskelige driftsforhold i begyn-
nelsen av året. I tillegg er brannrelaterte merkostnader 
og gjenanskaffelser i 2008 for totalt kr. 1.570.869 dek-
ket av forsikringsoppgjøret. Dette kommer i tillegg til de 
kr. 1.000.000 av forsikringsoppgjøret som ble disponert 
i 2007. Resterende del av oppgjøret, som totalt beløp 
seg til kr. 6.742.697, er avsatt til gjenstående anskaffel-
ser, til kommende merkostnader ved tilbakeflyttingen til 
Storhove og til ekstraordinær prosjekt- og kompetanse-
utvikling i 2009/2010. Prosjekt- og kompetanseutvik-
lingen ble klart skadelidende i perioden etter brannen 
hvor hovedfokus var på å overholde inngåtte kontrakter 
og å reetablere drift. 
  
Grunnbevilgningen fra Norges Forskningsråd har også 
i år vært viktig for å styrke kompetansen og utviklings-
arbeidet. Tilsvarende har kompetanse- og utviklingstil-
skudd fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner vært 
av stor betydning for å videreutvikle en aktiv rolle i for-
hold til innovasjon og kunnskapsformidling i regionen. 
 
Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om 
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.  
 
Personal og arbeidsmiljø 
Ved utgangen av 2008 hadde instituttet 34 ansatte 
hvorav 31 forskere, det samme som ved inngangen til 
året. 4 av våre forskere har professorkompetanse og 
ytterligere 9 har doktorgrad. I tillegg er 6 av våre fors-
kere i hovedstilling i ulike stadier av doktorgradspro-
gram. Den daglige ledelsen forestås av direktør Morten 
Ørbeck. Den faglige ledelsen er delt mellom forsk-
ningslederne Svein Erik Hagen (næringsliv og regional 
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utvikling) og Torhild Andersen (velferd, organisasjon 
og kommunikasjon). Hagen overtok i 2008 sin stilling 
etter Kristian Lein. I tillegg er Tom Johnstad tilsatt som 
forskningsleder ved ØF og koordinator for VRI Innlan-
det, et stort samarbeidsprosjekt som illustrerer den 
rolle ØF ønsker å spille regionalt som et koordinerende 
og operativt bindeledd mellom regionens høgskoler, 
næringsliv og offentlige aktører. 
 
Totalt er det 14 kvinner og 20 menn blant de ansatte, 
mens det blant forskerne er 11 kvinner og 20 menn. I 
styret satt det i 2008 3 kvinner og 4 menn. ØF jobber 
aktivt med likestilling både faglig og i egen organisa-
sjon.    
 
Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er gjennomgåen-
de godt ved ØF. Det egenmeldte og legemeldte syke-
fraværet var på 5,78 prosent i 2008 som er mer enn en 
dobling i forhold til 2,15 prosent i 2007. Denne økning-
en knytter seg i hovedsak til ett tilfelle av langtidssyk-
dom. Instituttet vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge 
for et godt arbeidsmiljø. 
 
Selskapet påvirker ikke det ytre miljø.  
 
Utsiktene for 2009 
Østlandsforsknings ansatte i Lillehammer starter også 
året 2009 i midlertidige lokaler i Storgata 56. Styret vil 
understreke ØFs ønske om fremtidig lokalisering på 
Storhove. Styret  mener imidlertid at en midlertidig 
lokalisering utenfor Storhove har vært nødvendig av 
driftsmessige årsaker.  
 
Østlandsforskning går inn i 2009 med noe lavere pro-
sjektdekning enn vanlig. Dette kan delvis ses på som 
en ettervirkning av brannen. Som tidligere nevnt ble 
prosjekt- og kompetanseutviklingen klart skadelidende 
i perioden etter brannen hvor hovedfokus var på å 
overholde inngåtte kontrakter og å reetablere drift. Det 
vil derfor satses ekstra midler på prosjektutvikling i 
starten på 2009. Det samme gjelder den vitenskaplige 
publiseringen.    
 
Det er usikkert hvordan finanskrisen og den lavkon-
junkturen som preget inngangen til 2009 vil påvirke 
Østlandsforskning. På den ene siden har vi i stor grad 
offentlige oppdragsgivere som i utgangspunktet har fått 
både økte utfordringer på kunnskapsområdet og økte 
økonomiske rammer. På den annen side kan konkur-
ransen om de offentlige oppdragene og forskningsmid-
lene øke fra aktører som ellers opererer mot privat 
sektor.    
 
Styret inviterte i 2007 Høgskolen i Lillehammer, Opp-
land fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og 
Sparebanken Hedmark til å etablere et aksjeselskap 
sammen med stiftelsen. Siktemålet var å søke stiftel-
sestilsynet om anledning til å omdanne stiftelsen til en 
aksjeeiende stiftelse ved at virksomheten i ØF overfø-
res det nye ASet. Det ble etablert en enighet om dette 
på et aksjonærmøte 16.november 2007 og søknad om 
omdanning er oversendt tilsynet. Stiftelsen vil etter 
dette fortsette å bestå, men da alene som en 
aksjeeiende stiftelse med marginal aktivitet. Gjennom 
utarbeidet aksjonæravtale åpnes det for at også de 
ansatte, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik, 

Høgskolen i Buskerud, Buskerud Fylkeskommune og 
større regionale foretak kan komme inn på eiersiden i 
det nye selskapet.  
 
Bakgrunnen for vedtaket er behov for, og ønske om, et 
tydelig eierskap blant aktører som ønsker 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 gjen-
nom eierskap bidra til at ØF kan spille en sterkere rolle 
som regional utviklingsaktør tilpasset den rolle de regi-
onale instituttenes er tiltenkt fremover i det nasjonale 
forskningssystemet.  
 
Styret er av den klare oppfatning at en omdanning 
etter disse linjer i langt sterkere grad enn dagens stif-
telsesform vil ivareta Østlandsforsknings formål: ”… å 
organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og 
utviklingsarbeid. Stiftelsen skal i sin virksomhet drive 
forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper 
og med en kvalitet som normalt stilles til anvendt forsk-
ning.” 
 
Styret oppfatter at det har skjedd en regional mobilise-
ring rundt ØF gjennom den omdanningsprosessen 
som ble igangsatt, og ØF har den senere tid fått sent-
rale roller og oppgaver som et operativt og koordine-
rende bindeledd mellom regionens høgskoler, nær-
ingsliv og forvaltning. Denne mobiliseringen og eier-
skapsforankringen er også synlig gjennom instituttets 
resultatutvikling. Styret jobber fortsatt for å få Lotteri- 
og stiftelsestilsynet til å godta en omdanning av Øst-
landsforskning som både styre, ledelse og ansatte i ØF 
stiller seg bak og som er klart i tråd med forskningspo-
litiske signaler fra både Norges Forskningsråd og 
Kunnskapsdepartementet.  
 
ØF har et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsviten-
skapene. I det videre arbeidet vil styret styrke ØF som 
et anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. 
Satsingen omfatter en fortsatt styrking av miljøene i 
Lillehammer og Hamar, faglig utvikling, videreutvikling 
av kvalitetssikringssystemer, fortsatt satsing på viten-
skaplig formidling og videreutvikling av forskningsom-
råder og markeder. ØF har etablert gode relasjoner til 
høgskolene i regionen og de to fylkeskommunene. 
Instituttet har også samarbeidsavtaler med høgskolene 
i Hedmark og Lillehammer. Det er et klart mål å videre-
utvikle og formalisere samarbeidet med innlandshøg-
skolene og å støtte opp under arbeidet med å etablere 
Innlandsuniversitetet.  
  
Styret vil takke de ansatte og ledelsen for innsatsen i 
året som har gått! 
 
 
Lillehammer 12. juni 2009  
 
 
 
Njål Slettemark Føsker      
Styreleder       
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EIENDELER Note 2008 2007 

ANLEGGSMIDLER       

Varige driftsmidler       

Inventar og utstyr 3 19 270 379 035 

Sum varige driftsmidler   19 270 379 035 

Investering i aksjer og andeler   10 000 10 000 

Sum finansielle anleggsmidler   10 000 10 000 

SUM ANLEGGSMIDLER  29 270 389 035 

OMLØPSMIDLER      

Fordringer      

Kundefordringer  3 765 178 2 549 698 

Netto ufakturerte tjenester 7 563 484 0 

Andre fordringer   4 014 992 201 063 

Sum fordringer   8 343 654 2 750 761 

Investeringer      

Markedsbaserte obligasjoner 8 955 000 2 692 008 

Sum investeringer   955 000 2 692 008 

Betalingsmidler      

Bankinnskudd og kontanter 6 8 179 320 9 956 613 

Sum betalingsmidler   8 179 320 9 956 613 

SUM OMLØPSMIDLER   17 477 974 15 399 382 

SUM EIENDELER  17 507 244 15 788 417 

 Note 2008 2007 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER        

Driftsinntekter  20 682 575 20 986 351 

Endringer ikke utfakturerte tjenester  3 664 590 681 564 

Sum driftsinntekter  24 347 165 21 667 916 

Direkte prosjektkostnader  4 903 362 4 626 203 

Lønnskostnad 2 15 561 241 13 913 206 

Avskrivning varige driftsmidler 3 88 765 226 562 

Annen driftskostnad 2 2 667 854 2 081 024 

Sum driftskostnader  23 221 221 20 846 995 

DRIFTSRESULTAT  1 125 944 820 921 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER      

Annen renteinntekt  611 488 339 664 

Annen finansinntekt  1 501 0 

Annen rentekostnad  199 980 15 535 

Resultat av finansposter  410 007 324 129 

ORDINÆRT RESULTAT  1 535 951 1 145 050 

ÅRSRESULTAT  1 535 951 1 145 050 

OVERFØRINGER      

Årsoverskudd overført til annen egenkapital 5 -1 535 951 -1 145 050 

         Årsunderskudd overført fra annen egenkapital   0 

SUM OVERFØRINGER  -1 535 951 - 1 145 050  

Resultatregnskap 

Balanse 
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Balanse 

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2008 2007 

EGENKAPITAL       

Innskutt egenkapital       

Selskapskapital 4, 5 6 000 000 6 000 000 

Sum innskutt egenkapital   6 000 000 6 000 000 

Opptjent egenkapital      

Annen egenkapital 5 2 919 487 1 383 536 

Sum opptjent egenkapital   2 919 487 1 383 536 

SUM EGENKAPITAL   8 919 487 7 383 536 

GJELD      

Kortsiktig gjeld      

Leverandørgjeld   820 056 601 049 

Skyldige offentlige avgifter   2 218 730 1 394 106 

Netto ufakturerte tjenester 7 0 3 027 908 

Annen kortsiktig gjeld 6 5 548 971 3 381 817 

Sum kortsiktig gjeld   8 587 757 8 404 880 

SUM GJELD   8 587 757 8 404 880 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   17 507 244 15 788 417 
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NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.  
 
Driftsinntekter 
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmid-
ler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som for-
ventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres 
når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt 
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vur-
deres til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi. 
 
Finansielle eiendeler 
Finansielle eiendeler er vurdert til markedsverdi. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. 

 
NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. 

 
Kollektiv pensjonsforsikring: 
Stiftelsen er pliktet til å ha tjenestepensjon etter lov om obliga-
torisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstil-
ler kravene i denne lov. Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsik-
ring i VITAL Forsikring ASA. Årets bokførte kostnad utgjør kr 
1.343.989. Innestående beløp på premiefond utgjør kr 
694.559 pr 31.12.2008. Stiftelsen plikter ikke å foreta bereg-
ning av nåverdien av pensjonsmidler og forpliktelser eller 
bokføre disse. Stiftelsen har tidligere hatt en pensjonsforsik-
ring gjennom KLP. Det har i 2005 til 2007 kommet krav på 
reguleringspremie fra den tidligere ordningen. Stiftelsen har 
avvist kravet og saken er til behandling hos regjeringsadvoka-
ten. Kravet er på kr 186.404 pr 31.12.2008. 
 
Avtalefestet pensjon (AFP): 
Bedriften er med i den tariffestede ordningen AFP som omfatter 
alle de ansatte. Aldersfordeling er: 2 ansatte; under 30 år, 9 
ansatte; 30-40 år, 11 ansatte; 40-50 år og 14 ansatte er over 50 

år. Forpliktelsen er ikke balanseført, og selskapets årlige pen-
sjonspremie og egenandel anses som årets pensjonskostnad. 
Bokført kostnad i 2008 utgjør kr 84.795. Ordningen gjør det 
mulig for ansatte som oppfyller de individuelle vilkårene rett til å 
førtidspensjonere seg fra en alder på 62 år. Ordningen medfø-
rer for selskapets faste årlige premiekostnader, samt betaling 
av egenandel for hver ansatt mellom 62 år til fylte 67 år som 
benytter seg av ordningen. 25% av pensjonen betales av sel-
skapet som egenandel, mens resten er finansiert av selskapets 
årlige premieinnbetalinger og 40% bidrag fra staten for alders-
gruppene 64 til fylte 67 år. 
 
Godtgjørelse til revisor: 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr 40.740. I 
tillegg kommer andre tjenester med kr 13.270. 
 
 

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER 
 
Selskapets hovedkontor på Lillehammer brant ned i novem-
ber 2007 og det aller meste av driftsmidler gikk tapt i brannen. 
 
Årets tilgang av driftsmidler er nedskrevet i sin helhet mot 
mottatt forsikringsoppgjør etter brannen. I tillegg er tilgang i 
2007 på kr. 271.000 også nedskrevet til kr. 0 i 2008 da forsik-
ringsoppgjøret ble mottatt dette året. 
 
 

NOTE 4 – SELSKAPSKAPITAL, EIERE M.V. 
Stiftelses selskapskapital består av et innskuddsbeløp på kr 
6.000.000. Selskapet er en privat selveiet stiftelse 
 
 

NOTE 5 – EGENKAPITAL 
 
 

NOTE 6—BUNDNE MIDLER 
Av stiftelsens grunnkapital er kr 4.000.000 urørlig.  
 
Andel av bankinnskudd er bundet med 1.910.449.  
 
I tillegg er kr 425.222 innbetaling fra Forskningsrådet. Penge-
ne skal viderebetales til stiftelsens samarbeidspartnere og 
balanseføres kun hos stiftelsen. 
 

Noter til regnskapet 

Lønnskostnader består av  
følgende poster: 

2008 2007 

Lønninger 11.708.298 10.512.704 

Folketrygdavgift 1.937.125 1.743.970 

Pensjonskostnader 1.428.784 1.303.581 

Andre lønnskostnader 487.034 352.951 

SUM 15.561.241 13.913.206 

Gjennomsnittlig antall ansatte 27 25 

Godtgjørelser i 2008 til: Daglig 
leder 

Styret 

Lønn  726.069 94.000 

Kollektiv pensjonspremie  72.948  

Annen godtgjørelse  28.361  

Anskaffelseskost 01.01. 556.665 

Tilgang 826.560 

Avgang ved brann -1.097.560 

Anskaffelseskost 31.12. 285.665 

 
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 

 
266.395 

 
Balanseført verdi pr 31.12. 

 
19.270 

 
Årets avskrivninger 

 
88.765 

  Innkudds-
kapital 

Annen 
Egen-

kapital 

Sum 

Egenkapital pr  31.12.2007 6.000.000 1.383.536 7.383.536 

Årets resultat   1.535.951 1.535.951 

Egenkapital pr  31.12.2008 6.000.000 2.919.587 8.919.487 
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NOTE 7—NETTO UFAKTURERTE TJENESTER 
Posten netto ufakturere tjenester er slått sammen av:  

 
 

NOTE 8-MARKEDSBASERTE FINANSIELLE  
              OMLØPSMIDLER 

Markedsbaserte obligasjoner er bokført til virkelig verdi pr 
31.12.2008. 

NOTE 9-FORSIKRINGSOPPGJØR 
 
Stiftelsens lokaler på Lillehammer brant ned i november 2007. 
Det ble utbetalt et forskudd på forsikringsoppgjøret i 2007 
som ble tatt inn i regnskapet samme år. Resterende forsik-
ringsoppgjør er tatt inn i regnskapet for 2008 og hensyntatt på 
følgende måte: 

Av det resterende forsikringsoppgjøret, er det avsatt kr. 
2.971.828 for fremtidige kostnader. 
 
De fremtidige kostnadene betsåt av gjenstående anskaffelser, 
prosjektutvikling, kompetanseutvikling og neste flytting av 
lokaler. 

  Anskaffelses-
kost 

Virkelig  
verdi 

Årets  
resultatførte  
verdiendring 

Markedsbaserte 
obligasjoner 

1.145.000 955.000 190.000 

Ikke utfakturerte tjenester 3.001.620 

Nedskrivning for prosjektoverskridelser -119.198 

Forskudd fra kunder -2.318.938 

 563.484 

Nye kontormøbler, anskaffet 2007, jfr note 3 271.000 

Kostnadsført og aktivert utstyr som følge av brannen 1.299.869 

Inntektsført driftsavbrudd under driftsinntekter 1.200.000 

Total inntektsføring i 2008 2.770.869 
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Forskningsrådet  11% Komm/fylker  23%
Statsforv.  28% Næringsliv etc.  25%
Grunnbev.  6% Tilskudd  4%
Finansinnt. 2%

 

Inntektsprofil 

Egenkapital og inntektsutvikling 

Inntektsprofil 2008 

Forskningsrådet  16% Komm/fylker  18%

Statsforv.  32% Næringsliv etc.  21%

Grunnbev.  7% Tilskudd  5%

Finansinnt. 2%
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Økonomiske nøkkeltall 

RESULTATREGNSKAP 2008 % 2007 % 2006 % 

1) Netto prosjektinntekter 16 802 84 14 368 83 13 896 83 

Grunnbevilgning fra NFR 1 600 8 1 550 9 1 400 8 

Fylketilskudd 1 010 5 1 085 6 1 085 7 

Andre inntekter 32 0 39 0 83 0 

Finansinntekter 611 3 330 2 219 1 

Nettoinntekter 20 055 100 17 372 100 16 683 100 

Kostnader 18 519 92 16 227 93 16 513 99 

Resultat 1 536 8 1 145 7 170 1 

2) Brutto omsetning 24 347 100 21 668 100 19 785 100 

Bevilgninger 2 610 11 2 645 12 2 485 13 

BALANSE             

Anleggsmidler 29 0 389 5 435 7 

Kortsiktige fordringer 8 344   2 747   2 382   

Investeringer 955   2 692   3 185   

Betalingsmidler 8 179   9 957   7 891   

Omløpsmidler 17 478  15 396  13 458  

Egenkapital 8 919 100 7 384 100 6 238 100 

 - Kortsiktig gjeld 8 588   8 402   7 655   

Driftskapital 8 559 95 6 995 95 5 803 93 

INVESTERINGER             

Økonomisystem 0  0  159   

Instrumenter, maskiner 0  0  0   

EDB-utstyr/møbler 827  450  112   

2008       

Brutto ekst. prosjektinntekter 21 705  Brutto ekst.prosjektinntekter 21 705 

Direkte prosjektkostnader 4 903  Grunnbevilgning fra NFR 1 600 

1) Netto prosjektinntekter 16 802  Fylkestilskudd  1 010 

   Andre inntekter  32 

   2) Brutto omsetning  24 347 
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Revisjonsberetning for 2008 
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ØF-Rapporter 

 

2008/01  Boplikt - en analyse av erfaring i Hed-

 mark. Arnesen, T. (ØF) og Mønness, E.

 (HiHm). 

 

2008/02  Evaluering av 2-årskontakten i barnehage-

ne i Hamar kommune. Schanke, T. og 

Andersen, T. 

 

2008/03  Norge gjennom hundre år. 1960-2060. 

 Selstad, T.  

 

2008/04  Peer Gynt-stemnet 2007. Ericsson, B. 

 og Onshus , T.  

 

2008/05  External Evaluation. Evaluation, Consumer 

Citizenship Network (CCN). Skålholt, A. 

and Guldvik, I.  

 

2008/06  Helsefremmende arbeidsplasser i Gjøvik-

regionen. Sluttrapport fra følgeforsk-ningen 

2004 - 2007 Eide, TH. og Solhaug, T.  

 

2008/07  Berget som fødte en by. Om Kongs berg 

 og bruk av Gruveåsen. Arnesen, T.  

 

2008/08  Entreprenørskapsopplæring og elevenes 

læringsutbytte. Johansen, V., Skålholt, A. 

og Schanke, T.  

 

2008/09  Nytter det? Lauritzen, T. og Andersen, T.  

 

2008/10  Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk 

i næringsliv og befolkning. Selstad, T. og 

Alnes, P.K.  

 

2008/11  Evaluation of Pedagogical Entrepreneur-

ship. Evaluation of the Preparatory Work 

on Introducing Entrepreneurship in Namib-

ian Junior Secondary Schools. Johansen, 

V. and Schanke, T.  

 

2008/12 Kulturnæringene i Norge muligheter og 

utfordringer - en oppdatering av kartleg-

gingen fra 2004. Haraldsen, T., Hagen, 

S.E. og Alnes P.K. 

 

2008/13  Momarkedet - Konsept, innhold og organi-

sering. Ericsson, B.  

 

2008/14  Comparing Adamello Brenta Natural Park 

(Italy) and Jotunheimen National Park 

(Norway): innovations and best practises. 

Moranduzzo, M.  

 

2008/15  Utbygging av Brunstad Conference Cen-

ter, regionaløkonomiske virkninger Erics-

son, B., Arnesen, T. og Hagen S.E. 

 

2008/16  Treklynga i Glåmdal – 5 år etter - En reana-

lyse av skog- og trenæring-en i Glåmdals-

regionen. Karlsson, S., Kristoffersen, J., 

Leirvik, B. og Ørbeck, M.  

 

2008/17  Verktøy for Golfklubber. Alnes, P. K. og 

 Lerfald, M.  

 

2008/18  Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 

Johansen, V., Schanke, T. og Lauritzen, T.  

 

2008/19  Regionenes kamp? – om tilflyttingspro sjek

 ter. Skålholt, A. og Batt-Rawden, K.B.  

 

2008/20  Motstrøms – om bulyst, demografi og ar-

beidslyst. Skålholt, A.  

 

2008/21 Grensependling og regional utvikling. Ha-

gen, S.E. 

 

2008/22  Selvsagt – kvinner i politiske maktposisjo-

 ner. Guldvik, I. og van der Ros; J.  

 

2008/23 Lysgårdsbakkene hoppanlegg. Hagen, 

 S.E. Ericsson, B. og Onshus, T. 

 

 

ØF Notater 2008 

 

2008/01 Barn og unge i Østfold. Lauritzen, T., Alnes; 

P.K. og Andersen, T. 

 

2008/02 Kunnskapsstatus skolebygg: en kartlegging 

av forskning på sammenheng mellom sko-

lebyggs utforming og elevers læringsutbyt-

te. Schanke, T. og Skålholt, A. 

 

2008/03 TaKT opplæring. Sluttrapport. Andersen, T. 

 

2008/04 Bruk av hest i psykisk helsevern. En kart-

legging av virksomheter og aktiviteter på 

området. Olsvik, V.M. og Skålholt, A. 

 

2008/05 Kvinner i forsvaret. Kunnskapsunderlag 

med fokus på tre tema; ungdoms valg av 

utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeids-

Publikasjoner 2008 
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liv og mangfold i organisasjoner. Schanke, 

T., Lauritzen, T. og Leirvik , B. 

 

2008/06 Kjønn og kommunalpolitiske topposisjoner. 

Skålholt, A. og Johansen, V. 

 

2008/07 Menn og kvinner i lokalpolitiske lederposi-

sjoner. Johansen, V. 

 

2008/08 Med et kjønnsperspektiv på Forsvaret som 

arbeidsorganisasjon - et teorinotat.  

Lauritzen, T: og Leirvik, B. 

 

2008/09 Ung i Fet. Johansen, V. og Lauritzen, T. 

 

2008/10 Museene i Jølster og Sogn og Fjordane 

 kunstmuseum. Hagen, S.E. 

 

2008/11 Kulturhåndverkere - en kartlegging basert 

 på SSBs sysselsettingsstatistikk. Hagen; 

 S.E. 

 

2008/12 Omgivelser, status og utviklingstrekk.  

Størdal, S. 

 

2008/13 Rammevilkår for skog- og trebaserte 

næringer i Norge - Delprosjekt: Ressurs-

grunnlaget. Løge, K. 

 

2008/14 Rammevilkår for skog- og trebaserte 

næringer i Norge - Delprosjekt: Trefored-

lingsindustri. Lein, K. 

 

2008/15 Rammevilkår for skog- og trebaserte 

næringer i Norge - Delprosjekt: Bioenergi. 

Løge, K. 

 

2008/16 Kvinner i kulturnæringene. - en kartlegging 

basert på SSBs sysselsettingsstatistikk. 

Hagen, S.E. 

 

2008/17 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 

Hovedkonklusjoner. Johansen, V., Schan-

ke, T. og Lauritzen, T. 

 

 

1. Vitenskaplig publisering  

 

1a Artikler i tidsskrifter med referee eller antologier 

på godkjent vitenskaplig forlag eller monografier) 

 

Arnesen, T. och Riseth, J.Å. (2008): "Konfliktfylda  

 naturskyddsprosecesser i Norge" pp 83 - 

104 i Sandström, C, S. Hovik og E.A. Fal-

leth (red): "Omstridd natur. Trender & ut-

maninger i nordisk naturforvaltning" Umeå: 

Borea. 

Bråtå, H. O. (2008): County development plans as 

means for preserving wild reindeer habitats 

in Norway. Rangifer, 28 (1) p 89-102. 

 

Haraldsen, T. og Hagen, S.E. (2008): Kulturnæringene 

– sysselsetting, lokalisering og innovasjon. 

Kapittel i Isaksen, Karlsen og Sæther: Inno-

vasjoner i norske næringer. Fagbokforlaget. 

 

Power, D. & Jansson, J (2008): “Cyclical Clusters in 

Global Circuits: Overlapping Spaces and 

Furniture Industry Trade Fairs.” Economic 

Geography. Vol. 84, No. 4, pp423-448. 

 

Power, D. & Hauge, A, (2008): “No man’s brand - 

Brands, institutions, fashion and the econ-

omy”. Growth and Change. Volume 39, 

Issue 1, pp123–143.  

 

Power, D. & Malmberg, A. (2008): “The Contribution of 

Universities to Innovation and Economic 

Development: In What Sense a Regional 

Problem?” Paper for special issue (issue 

editors Susan Christopherson, Jonathan 

Michie and Michael Kitson) of the Cam-

bridge Journal on Regions, Economy and 

Society. Volume 1, Issue 2, pp233-245. 

 

Størdal, S., Lien, G. & Baardsen, S. (2008): Analyzing 

determinants of forest owners' decision-

making using a sample selection frame-

work. - Journal of Forest Economics 14: 

159-176. 

 

Isaksen, A, Karlsen, A og Sæther, B (2008): Innovasjo-

ner i norske næringer - et geografisk pers-

pektiv. Fagbokforlaget, Bergen. Redaktø-

rer. 

 

Sæther, B, Isaksen, A og Karlsen, A. (2008): Regional 

innovasjon, en introduksjon. I Isaksen, A, 

Karlsen, A og Sæther B. (red.): Innovasjo-

ner i norske næringer - et geografisk pers-

pektiv. Fagbokforlaget, Bergen. 4 sider. 

 

Sæther, B. (2008): Landbruksbasert næringsmiddelin-

dustri - en distriktsnæring under press.  

I Isaksen, A, Karlsen, A og Sæther B. 

(red.): Innovasjoner i norske næringer - et 

geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Ber-

gen. 16 sider. 

 

Sæther B, Isaksen A. og Karlsen, A. (2008): Oppsum-

mering: Innovasjoner i norsk kontekst.  

I Isaksen, A, Karlsen, A og Sæther B. 

(red.): Innovasjoner i norske næringer - et  

 

http://www.borea.nu/index.asp?page=1&mx=1&saCAT_1=-1
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 geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Ber-

gen. 22 sider. 

 

 

2. Bøker og bokartikler 

 

Johnstad, T. (2008): "Rural Co-operatives - Principles 

and Experiences from Norway" pp 447-456 

in CIRD (China Institute of Reform and De-

velopment)(eds): "Supporting and Strength-

ening Agriculture and Rural Development - 

Comprehensive Rural Reform in the New 

Stage in China". China Economic Publish-

ing House (på kinesisk) ISBN 978-7-5017-

8430-1. 

 

Power, D. (2008): “Re-making Northern places: Cul-

tural Industries and Place”. In Jørgen Ole 

Bærenholdt and Brynhild Granås.(eds.) 

Mobility and Place: Enacting European 

Peripheries. Ashgate, London. ISBN: 978-0

-7546-7141-1. 

 

Power, D. (2008): “L’accès au marché des produits 

culturels suédois: réflexions depuis la 

«périphérie»”. In Leriche F., Daviet S., 

Sibertin-Blanc M., Zuliani J-M. (dir.), 

L'économie culturelle et ses territoires, 

Presses Universitaires du Mirail, Toulouse. 

 

 

3. Vitenskapelige papers presentert på konferan-

ser, symposier og seminarer 

 

Arnesen, T. (2008): "Recreational home agglomera-

tions in rural areas in Norway - conseptual 

approach." Paper presented at "Research 

on recreation, amenity migration and sec-

ond homes. Exchange of experiences be-

tween Czech Republic, Switzerland and 

Norway". Lillehammer, Thursday 28. Febru-

ary 2008 Seminar arranged in conjunction 

with the AER (Assembly of European Re-

gions) Comitee 1 plenary meeting in Lille-

hammer 27-29 February 2008. 

 

Arnesen, T., Overvåg, K. and Skålholt; A. (2008): 

"There is a crack in everything – that is how 

the light gets in.” On an ongoing recrea-

tional reconfiguration of amenity rich rural 

societies in Norway." Paper presented at 

The Regional Science Association Interna-

tional (RSAI) Working group meeting: Pe-

ripherality, Marginality and Border Issues in 

Northern Europe, 9-10 October 2008 Rena, 

Norway. 

Arnesen, T. (2008): "Extreme makeover. On recrea-

tional re-configuration of amenity rich 

mountain rural landscapes in Norway.". 

Paper presented at The Permanent Euro-

pean Conference for the Study of the Rural 

Landscape - 23rd Session “LANDSCAPES, 

IDENTITIES AND DEVELOPMENT” Lisbon 

and Óbidos, Portugal, 1st – 5th September 

2008. 

 

Arnesen, T. (2008): 'Landscape' is a Sign Semiotics 

and Landscape Studies". Paper presented 

at The Permanent European Conference 

for the Study of the Rural Landscape - 23rd 

Session “LANDSCAPES, IDENTITIES AND 

DEVELOPMENT” Lisbon and Óbidos, Por-

tugal, 1st – 5th September 2008. 

 

Arnesen, T. (2008): "Recreational home agglomera-
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Johnstad, T. (2008): "Nordic Benchlearning. A Com-

munity of Practice between Six Clusters". 
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Olsvik, V.M. (2008): Intersectionality, Power Relations 

and Abuse of Women with Physical Dis-

abilities. Paper presented at the 13th Inter-
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Skjeggedal, T. and Overvåg, K. (2008): Extreme make-

over: Planning for recreation and second 

home development in a mountainous land-

scape in Norway. Paper presented at The 

Permanent European Conference for the 

Study of the Rural Landscape - 23rd Ses-

sion “Landscapes, identities and develop-
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re i administrasjonsavdelingene i region 

Sør og region Øst i Statens Vegvesen, Oslo 

18. november 2008. 
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sessen i ungdomsbedrift/studentbedrift. En 

gjennomgang av sentrale faktorer som sær-

preger en entreprenøriell tilnærming til læ-
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Oppland fylkeskommuner, Geilo 15.-16. 

September 2008.  

 

Hauge, A. (2008): Panellist at the conference Spotlight 

Music, Karlstad University, October 2008. 
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hammer. 
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misk klynge - Historien om Raufoss, TotAl 
og lettmaterialklynga”, Forelesning for mas-
terstudenter på HiL, Lillehammer, 28. febru-
ar 2008.  

 

Lauritzen; T. (2008): Ekstern sensor- skriftlig eksamen 

-  i Samfunnsvitenskaplig metode, årsstu-

dium i sosiologi ved HiL, januar 2008. 

 

Lauritzen; T. (2008): Ekstern sensor - muntlig eksamen 

- i Velferdsstaten, Samfunnsfag årsenhet 

ved Høgskolen i Hedmark. 
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Lauritzen; T. (2008): Undervist i Barne- og ungdomsso-

siologi, Samfunnsfag  årsenhet ved Høg-

skolen i Hedmark, 6 forelesninger a 2 timer 

og 2 seminarer a 3 timer. 

 

Lauritzen; T. (2008): Intern sensor - skriftlig eksamen - 

i Barne- og ungdomssosiologi, Samfunns-

fag årsenhet ved Høgskolen i Hedmark. 

 

Olsvik, V.M. (2008): Veiledning av to masterstudenter i 

spesialpedagogikk, høst 2008- vår 2009. 

Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. 

 

Olsvik, V.M. (2008): Veiledning ved oppgaveskriving av 

studenter ved TaKT- videreutdanning, vår 

og høst 2008.  Høgskolen i Lillehammer, 

Avdeling for helse- og sosialfag. 

 

Olsvik, V.M. (2008). Sensor på bachelorstudiet i barne-

vern, sosionom, vernepleie  

   våren 2008. Høgskolen i Lillehammer, Av-

deling for helse- og sosialfag. 

 

Olsvik, V.M. (2008). Interseksjonalitet, maktanalyser og 

overgrep mot kvinner med funksjonsnedset-

telser. Forelesning holdt på bachelorstudiet, 

Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen 

i Lillehammer. 10 mars 2008. 

 

Skålholt, A (2008): Ekstern sensor- skriftlig eksamen –i 

Samfunnsvitenskaplig metode, årsstudium i 

sosiologi ved HiL, januar 2008. 

 

 

7. Konferanser arrangert av forskere ved ØF 

 

Johnstad, T. og Bergum, S. (2008): "Innovasjonskurs 

for Innlandet - Om organisering og utvikling 

av klynger og innovasjonsmiljø (del 1)". 

Hamar, 14. oktober 

 

Lein, K. og Ørbeck, M. m.fl. (2008): Østlandsforsknings 

næringslivsseminar. Kallerud, Gjøvik. 28. 

november 2008. 

 

 

8. Kronikker og bokanmeldelser 

 

Arnesen, T., Overvåg; K. og Skjeggedal, T. (NIBR) 

(2008): "Hjemme" er mer enn ett sted". Kro-

nikk i Aftenposten Aften 23. desember 

2008. 

 

Arnesen, T., Overvåg, K. og Ericsson, B. (2008): "Om 

boliger i fritids-Oslo" Kronikk i Gudbrands-

dølen Dagningen, 25. September 2008. 

Arnesen, T. (2008): "Udemokratisk forvaltning" Natio-

nen 22. august 2008. 

 

Batt-Rawden, K.B. (2008): Kronikker: Gudbrandsdølen 

Dagningen.: 25.4.08: Musikk – aktivitet for 

helse og livskvalitet. OG “Helbredende to-

ner” 21.august 2008. 

 

Guldvik, Ingrid og Janneke van der Ros. "Hvem vegrer 

seg : kvinnene eller partiene?" Arbeidets 

Rett 22.september 2008. 

 

Guldvik, Ingrid og Janneke van der Ros. (2008). 

"Mannekupp kronet med hell." Gudbrands-

dølen Dagningen. 21.november 2008. 

 

Guldvik, I., Askheim, O. og Johansen, V. (2008): 

”Stemmerett for alle.” Kommunal rapport 

11/2008. 

 

Hauge, A. (2008): Du er hvor du bor, kronikk i 

Dagbladet onsdag 17. september 2008. 

 

Johansen, V. (2008): Entreprenørskapsopplæring og 

ungdoms læringsutbytte. Gudbrandsdølen 

Dagningen 27. september. 

 

Lein, K., og Ørbeck, M, Nørstegård, B (2008): Bygg 

dobbeltspor til Storhove. Gudbrandsdølen 

Dagningen 23. november 2008. 

 

 

9. Andre oppdrag 

 

Alnes, P.K. (2008): Medlem i Rådgivende utvalg for 

vegtransport i SSB. 

 

Batt-Rawden, K.B. (2008): Styremedlem i Nature-
Culture-Health International 
www.NACUHEAL.org. . 
 

Hagen , S.H, Lein, K., og Alnes, P.K. (2008): Innlands-
indeksen 2008. Utarbeidet på oppdrag fra 
Sparebanken Hedmark, Eidsiva Energi 
Vekst, Hedmark Fylkeskommune, Oppland. 

 
 Fylkeskommune, Innovasjon Norge Hed-

mark, Innovasjon Norge Oppland og NAV. 

 
Johansen, V. (2008): Andelseierundersøkelse i Mjøsen 

og Viken Skog. Upublisert rapport. Øst-

landsforskning. 

 

Johansen, V. (2008): Skogeierkommunikasjon i en ny 

tid. Upublisert rapport. Østlandsforskning. 

 

Lauritzen; T. (2008): Har også vært med å arrangere to 

http://www.NACUHEAL.org
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dialogkonferanser, men det er Likestillings-

senteret som står som hovedarrangør.  

 

Lein, K. (2008): Nasjonal konjunkturrapport. På opp-

drag for Norges Banks Regionale Nettverk. 

 

 

10. Rapporter/notater som ikke er utgitt av ØF 

 

Guldvik, I., Johansen, V. og Askheim, O. (2008): 

"Tilgjengelighet ved valg" Forskningsrapport 

134/2008. Lillehammer: Høgskolen i Lille-

hammer. 

 

Johannesen, N., Johansen, V. og Schanke, T. (2008): 

Rapport - Likestilling i Elverum kommune. 

Hamar: Kvinneuniversitetet. 

Lein, K. og Alnes, P.K (2008): Konjunkturrapporter fra 

Innlandet. På oppdrag for Norges Banks 

Regionale Nettverk. 

 

Lein, K. (2008): Nasjonal konjunkturrapport. På opp-

drag for Norges Banks Regionale Nettverk. 

 

Johnsen, S.I, Dervo, B.K og Lein, K (2008): Økonomis-

ke konsekvenser for edelkrepsfisket ved 

innførsel av signalkreps, krepsepest og 

vasspest. NINA Rapport 318. Lillehammer, 

februar 2008. 

 

Power, D. (2008): Leva på Kultur: Preliminära resultat 

från en studie av kulturella näringar. CIND 

2008:1, Uppsala. (with Johan Jansson). 

 

http://www.cind.uu.se/CIND%20Research%20Paper%20Series/CIND2008-1.pdf
http://www.cind.uu.se/CIND%20Research%20Paper%20Series/CIND2008-1.pdf
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