
Årsberetning 2009

Østlandsforskning

25 år

1984—2009



2

Østlandsforskning feiret i 2009 sitt 25-års jubileum for etableringen i
1984. Jubileet ble markert gjennom et jubileumsarrangement på Mai-
haugen 10.september og utgivelsen av Tor Selstads gjennomgang
av instituttets tilblivelse og utvikling de første 25 år.

Forskningsstiftelsen Østlandsforskning ble opprettet på interimbasis i
1983 og fast etablert fra 1. mai 1984 med eget styre, hovedkontor i
Gjøvik og avdelinger i Hamar og Kongsberg. Forskningssjef (Noralv
Veggeland) ble ansatt 1. juni 1984, forskningsleder Hamar (Bjørn
Faugli) 15. september 1984 og forskningsleder Kongsberg (Fred E.
Nilsen) 1. januar 1985. Kontorfullmektig (Inger Lise Andersen, senere
Hansen) ble ansatt 20. august 1984.

Stifterne var fylkeskommuner og høgskolestyrer i Buskerud, Oppland
og Hedmark og grunnfondskapitalen kom fra det daværende Kom-
munal- og arbeidsdepartementet.

Virksomheten skulle i stor grad være innrettet mot teknologi og be-
driftsrettet virksomhet i Innlandsfylkene. Allerede første året utviklet

det seg et samfunnsvitenskaplig forskermiljø på Lillehammer, styrt fra Gjøvik. Ved utgangen av
1985 var ”Lillehammeravdelingen” størst. ØFs virksomhet økte kraftig utover på 1980-tallet mot
en topp i 1989 både mht. omsetning og antall ansatte. Økonomisk tilbakegang og omlegging av
forskningspolitikken innhentet ØF i 1990 og fra 1991 ble avdelingen på Gjøvik nedlagt og hoved-
kontoret flyttet til Lillehammer. Gjennom 1991 ble også avdelingene på Kongsberg og Hamar
nedlagt og det ble satset på samfunnsvitenskapelig forskning for nasjonale oppdragsgivere.

I 1992 ble Miljø- og naturforvaltning etablert som eget forskningsområde og ytterligere styrket i
1993 ved at ØF ansatte fem forskere fra den tidligere friluftsforskningsgruppen til Norsk Institutt
for Naturforskning (NINA). Forskningsfeltet ekspanderte kraftig utover på 1990-tallet. I 1999 slut-
tet imidlertid 12 ansatte i Miljøgruppa for å etablere en ny Lillehammeravdeling av NINA, noe
som medførte bortfall av ca. 40 prosent av ØFs virksomhet, både regnet etter forskersårsverk,
faglig produksjon, inntjening og prosjektbeholdning.

Etter separasjonen i 1999 sto ØF ved et veiskille. Omlegginger av forskningspolitikken hadde
også gjort det gradvis vanskeligere for små regionale forskningsmiljø å vinne frem når Forsk-
ningsrådet fordelte de store forskningspottene. Tidligere kunne ”flinke forskere med gode søkna-
der” finansiere sin virksomhet gjennom ordinære programmidler i NFR, noe som bl.a. muliggjor-
de ØFs vekst gjennom nasjonalt orientert velferdsforskning på begynnelsen av 1990-tallet og
miljø-/naturforskning utover på 1990-tallet. Rundt tusenårsskiftet registrerte derimot ØF, i likhet
med andre små regionale miljø, at NFRs ordinære programmidler ble mer og mer konsentrert
rundt de allerede mest sentrale miljøene innenfor de enkelte felt. Samtidig kom de første signa-
ler om fremtidig desentralisering av flere programmer og finansieringsordninger i Norges Forsk-
ningsråd.

Østlandsforskning har dermed gradvis økt sin regionale orientering de seinere åra. Reetable-
ringen av virksomhet i Hamar i 2001 og arbeidet med å omdanne stiftelsen til et aksjeselskap
med regionens høgskoler, fylkeskommuner og næringsliv på eiersiden er elementer i denne
strategien. ØF skal dermed i dag, som et regionalt FoU-institutt, ivareta to roller:

 både være en aktør innenfor det nasjonale og internasjonale forskningssystemet og
må utvikle spisskompetanse på utvalgte områder for å hevde oss her,

 og i tillegg være en sentral og aktiv aktør i det regionale innovasjons- og kompetanse-
systemet og tilføre regionen relevant og nytting kunnskap innenfor et bredt spekter av
fagfelt og tema.

Denne dobbeltrollen er krevende, men også Østlandsforsknings styrke!

Østlandsforskning 25 år
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Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlan-
dets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal
og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsom-
råder.
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Dette er Østlandsforskning

Østlandsforskning skal være en sentral aktør i Innlandets innova-
sjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgi-
vere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kom-
petanse. Østlandsforskning skal også utvikle nasjonal og interna-
sjonal spisskompetanse innenfor sine forskningsområder og for-
midle ny kunnskap til både brukere og allmennhet.

Østlandsforskning ble etablert i 1984. Instituttet har hovedsete i
Lillehammer og kontorer i Hamar. Ved utgangen av 2009 var det
ansatt 32 forskere med høyere grads utdanning innenfor sam-
funnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. 6 ansatte
har professorkompetanse, ytterligere 12 forskere har doktorgrad,
mens 2 andre er i doktorgradsutdanning.

Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra
oppdragsforskning. Oppdragene spenner fra langsiktige forsk-
ningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og
rådgivning. Viktige oppdragsgivere er Norges forskningsråd,
statsforvaltningen, fylker, kommuner og næringsorganisasjoner.
ØF mottar basisbevilgning fra Norges Forskningsråd og kompe-
tanse- og utviklingstilskudd fra Oppland og Hedmark fylkeskom-
muner.

Den faglige virksomheten ved Østlandsforskning er organisert i
to hovedområder som ledes av hver sin forskningsleder. Disse
områdene er:

Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK)
Arbeid, sykefravær og helse
Oppvekst, velferd og opplæring
Kommunal økonomi, organisering og tjenesteproduksjon
Evaluering og følgeforskning

Næringslivs- og regionalforskning (RN)
Nyskaping og innovasjonssystemer
Næringsanalyser
Befolkning og bosetting

Satsingsområder
Østlandsforskning arbeider med å utvikle og videreutvikle tre
satsingsområder. Problemstillinger og forskning innenfor disse
satsingsområdene har regional forankring samtidig som de har
forskningsmessig og samfunnsmessig interesse både nasjonalt
og internasjonalt. Innenfor alle tre satsningsområdene fokuseres
det på kompetanseutvikling og utvikling av internasjonale nett-
verk slik at Østlandsforskning også kan bli med på internasjonale
satsninger innenfor disse områdene.

Satsingsområdet innenfor ”Velferd, organisasjon og kommunal”
er innovasjon og omstilling i offentlig sektor. Dette er et sentralt
tema både internasjonalt, nasjonalt og regionalt/lokalt. Innova-
sjon og omstilling i offentlig sektor skaper særlige utfordringer for
distriktskommuner med relativt lavt antall innbyggere og spredt
bosetting. Et viktig element i satsingen er et Strategisk institutt-
prosjekt 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
innovasjon i kommunal sektor. Det er inngått samarbeidsavtale i
tilknytning til SIPen med Høgskolen i Lillehammer ved Senter for
innovativ forvaltning (SIF).

Innenfor ”Næringsliv og regional utvikling” er satsingsområdet
naturbasert næringsutvikling og utmarksforskning. Innenfor den-
ne satsingen fokuseres det i dag spesielt på skogbruk, treindustri
og bioenergi og problemstillinger knyttet til ”second homes” og

rekreasjonssamfunnet. Næringsvirksomhet på disse områdene
er svært viktige for utviklingen av Innlandet. På bioenergiområdet
satser vi spesielt på FoU og utredningsarbeid innenfor råstoff-
markeder, verdikjeder og rammebetingelser for trebasert bio-
brensel.

I tillegg har Østlandsforskning et satsningsområde som går på
tvers av de to forskningsgruppene; kultur og opplevelsesnæring-
er og kultur- og opplevelsesbasert regional utvikling. Begge Inn-
landsfylkene satser i dag på ulike måter på utviklingen av kultur-
og opplevelsesnæringer og kultur- og opplevelsesbasert regional
utvikling. 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 utvikling der opplevelser står i sentrum. Kultur- og
opplevelsesnæringer spesielt og kulturbaserte utviklingsstrategi-
er generelt har også fått betydelig oppmerksomhet både nasjo-
nalt og internasjonalt de senere år.

Utover de tre angitte satsingsområder har ØF også en bred sat-
sing 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 pro-
sjekter som tilfører oppdragsgivere, beslutningstakere og all-
mennheten for øvrig relevant og nyttig kunnskap og kompetanse.
Her følger noen ”smakebiter” fra produksjonen i 2009.

Users' role in innovation processes in the sports equipment
industry - experiences and lessons
Hovedmålet med dette prosjektet har vært å bidra til økt kunn-
skap om brukerdrevet innovasjon, og foreslå hvordan kunnskap
om dette kan bli inkludert i innovasjonsarbeidet og innovasjons-

systemene både for sportsutstyrindustrien og for andre næringer.
Analysene er hovedsakelig basert på case-studier av hvordan
bedrifter i den nordiske sportsutstyr- og ”outdoor” industrien,
særlig utstyrsprodusenter for vinteridrett og friluftsliv, involverer
brukerne i sitt innovasjonsarbeid. Studien bygger på et stort an-
tall intervjuer i tillegg til omfattende analyser av tilgjengelig skrift-
lig materiale og forskningslitteratur. Resultatene fokuserer på
identifisering av viktige brukergrupper i produsentenes innova-
sjonssyklus: profesjonelle og sponsede brukere, entusiastiske
amatører, lidenskapelige innsidere, og kjeder og detaljister. Det
vurderes i hvilken grad disse brukerne påvirker eller deltar i inno-
vasjonsprosesser innen teknisk design, visuell design, merkeva-
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rebygging og utvikling av produktsystemer. Rapporten konklude-
rer med anbefalinger til bedriftene og til offentlige myndigheter
om hvordan anvendelsen og effekten av brukerdrevet innovasjon
kan styrkes. Her presenteres noen illustrerende eksempler på
hvordan bedrifter samspiller med ulike brukergrupper i innova-
sjonsprosesser, og hvordan offentlige virkemidler og tiltak kan
bidra for å styrke nyskapingsarbeidet. Prosjektet er gjennomført i
nært samarbeid med Uppsalas Universitet og det finske senteret
for forbruksforskning og er i hovedsak finansiert av Nordisk Inno-
vationsCenter.

Social Factors Contributing to Sickness Abscense (SOFAC),
SOFAC er et fireårig samarbeidsprosjekt innenfor NFRs sykefra-
værsprogram mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lille-
hammer, og det deltar også forskere ved Karlstads Universitet,
Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik. Prosjektets målsetting
er å studere hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og
eksklusjon i Norge og i Sverige. Arbeidet er strukturert rundt seks
arbeidsgrupper. Funn fra den første arbeidsgruppen er presen-
tert i en serie fagseminarer om sykdom og sykefravær ved UiO
og ved HiL, og det er blant annet utviklet et begrepsmessig ram-
meverk som kan brukes til å forstå og diskutere ”grå” tilfeller av
sykdom og sykefravær. I tillegg til å ha gjennomført en rekke
arbeidsmøter og forarbeid til kvalitative og kvantitative datainn-
samlinger, så har alle forskerne i SOFAC vært involvert i arbeidet
med en vitenskapelig antologi om sykefravær som utgis allerede
høsten 2010. Med denne viktige publikasjonen vil prosjektet få
en god start. ØF anser at SOFAC er et viktig bidrag til utviklingen
av samfunnsvitenskaplig forskning i Innlandet, og et godt eksem-
pel på hvordan regionens FoU-miljø kan hevde seg i den nasjo-
nale konkurransen når vi forener fagmiljø, ressurser og nettverk.

Kvinner i forsvaret
ØF har siden 2008 deltatt i et arbeid som har som overordnet
formål å fremskaffe kunnskap som kan understøtte Forsvarets
arbeid med å rekruttere og beholde personell - både kvinner og
menn. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarsdepartemen-
tet, Forsvarets forskningsinstitutt, Vernepliktsverket, Krigsskolen
Linderud og ØF. ØFs prosjekt retter seg mot soldater i første-
gangstjeneste av begge kjønn, samt et utvalg kvinner og menn
som fortsetter etter endt førstegangstjeneste. Mens arbeidet i
2008 gikk ut på å utarbeide et kunnskapsunderlag, presentere et

teoretisk kjønnsperspektiv og lage et opplegg for videre forsk-
ning, har vi i 2009 vært ute i tre avdelinger i Hæren for å se på
kvinners og menns motivasjon for å gå inn i Forsvaret, deres
opplevelser og erfaringer underveis, og hvilke konsekvenser
disse opplevelsene og erfaringene har for motivasjon og videre
karriere i Forsvaret. Funnene fra prosjektet i 2009 viser at det er
et sprik i Forsvarets uttalte målsetninger om at de ønsker flere
kvinner i Forsvaret og de praksiser og holdninger som dominerer
både blant menn og kvinner i Forsvaret. Dette gir seg utslag i

ekskluderingsmekanismer som gjør at kvinner over tid velger seg
bort fra Forsvaret. Eksempler finnes i språket, dvs. hva som for-
midles til jenter og gutter, praksiser når det gjelder jente- og gut-
terom, for eksempel hvor jenterommene er plassert i forhold til
gutterommene og hvilke regler som gjelder for gutter på jenterom
og omvendt. Andre forhold kan være arbeidsfordelingen mellom
kvinner og menn i tjenesten og normer og praksis som dominerer
i felt. Det handler ikke bare om hva som sies og gjøres, men om
hvordan og ikke minst hvorfor det sies og gjøres. Hva, hvordan
og hvorfor ting sies og gjøres har konsekvenser for rekruttering
av kvinner til Forsvaret og for å beholde dem der.
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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 store deler av 2008 preget av vans-
kelige driftsforhold. Selv om driften utover i 2008 gradvis nærmet
seg normalen i de nye midlertidige lokalene i Storgata 56, ble
prosjekt- og kompetanseutviklingen klart nedprioritert for å makte
å overholde inngåtte kontrakter og å reetablere drift.

Østlandsforskning gikk dermed inn i 2009 med lavere prosjekt-
dekning enn vanlig og det har vært nødvendig med en ekstraor-
dinær satsing på prosjektutvikling i 2009. Et tilsvarende etterslep
og behov for ekstraordinær satsing gjaldt i forhold til kompetan-
seutvikling og vitenskaplig publisering.

Den ekstraordinære satsingen på kompetanseutvikling og publi-
sering har vært svært vellykket. I løpet av 2009 har tre ansatte
i hovedstilling fått avsluttet sine doktorgradsarbeider og disputert.
I tillegg har de ansatte bidratt i 31 vitenskaplige artikler. Dette er
langt mer enn i noen tidligere år og et uvanlig bra resultat gitt
rammebetingelsene for slik virksomhet hos de regionale institut-
tene.

Det har i 2009 også vært sendt inn åtte store søknader til Norges
Forskingsråd og levert inn rekordmange store oppdragstilbud.
Uttellingen på tilbuds-/søknadsarbeidet har imidlertid vært noe
lavere enn ønsket, og kommer i mange tilfeller ikke før i 2010.
Det betyr at effekten på inntjeningen i 2009 ble svakere enn
forutsatt og budsjettert, men også at prosjektdekningen ved inn-
gangen til 2010 er bedre enn ved inngangen til 2009.

Faglig virksomhet
Ifølge strategisk plan skal ØF være en sentral aktør innenfor
Innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjo-
nal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine forsk-
ningsområder.

ØF kombinerer solid forskningskompetanse med god lokalkunn-
skap og kjennskap til lokale utfordringer. Instituttet bidrar til Inn-
landets innovasjons- og kompetansesystem på flere måter.
En vesentlig del av prosjektporteføljen i 2009 var enten finansiert
av ulike aktører i Innlandet eller gjennom nasjonale programmer
som retter seg mot regionen. Sentrale regionale oppdragsgivere
er fylkeskommunene, fylkesmannen, regionråd, kommuner, Inno-
vasjon 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 Innlan-
det, og at de bidrar til kompetanseoppbygging som regionale
oppdragsgivere kan nyttiggjøre seg direkte i senere prosjekter.

ØF deltar i ulike samarbeidsprosjekter med andre forskningsinsti-
tusjoner. I 2009 gjaldt dette Høgskolen i Hedmark, Høgskolen
i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik, Norsk Institutt for By- og Regi-
onalforskning (NIBR), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA),
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), SINTEF,
Cicero, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Havforskningsinstitut-
tet, NORUT samfunn, NORUT- Alta, Trøndelag forskning og
utvikling, Vestlandsforskning, Universitetet i Oslo, Norges teknisk
- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet for miljø-
og biovitenskap (UMB), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS), Høgskolen i Finnmark, Karlstads

Universitet, Uppsalas Universitet, Högskolan i Dalarna, Nordre-
gio, Copenhagen Business School, National Consumer Re-
search Centre, Helsinki, Universidade Lusòfona de Humanida-
des, Lisboa og University of Toronto.

Når det gjelder arbeidet med vitenskaplig publisering var som
nevnt aktiviteten i 2009 rekordhøy. Deler av dette arbeidet blir
imidlertid ikke publisert ført i 2010. Våre ansatte sto i 2009 bak
3 doktorgradsavhandlinger og 31 publiserte artikler i internasjo-
nale eller norske tidsskrifter med fagfellevurdering eller i antologi-
er utgitt på vitenskaplig forlag. Den vitenskaplige publiseringen
i 2009 var dermed like høy som i sum for de tre foregående
år.De ansatte bidro i tillegg i 17 andre typer fagartikler, bokkapit-
ler og bidrag i eksterne rapportserier, presenterte 15 vitenskape-
lige konferansepaper og holdt 91 populærvitenskapelige foredrag
både i og utenfor regionen. Våre ansatte skrev også kronikker i
både lokal og nasjonal presse og representerer og fremmer Inn-
landets interesser i nasjonale råd og utvalg. Det ble i våre skrift-
serier utgitt 24 rapporter og notater i 2009, mot 40 i 2008.

Økonomi
Det fremlagte regnskap viser en brutto omsetning i 2009 på kr.
20.440.852, en tilbakegang på 16 prosent fra 2008. Nettoinntek-
ter utenom finans (bruttoomsetning fratrukket direkte prosjekt-
kostnader) er kanskje et bedre mål på aktivitetsutviklingen og var
på kr. 18.564.880 som er 4,5 prosent lavere enn i 2008. Års-
resultatet i 2009 er på kr. 24.693.

Fallet i inntekter og resultat må ses i sammenheng med den
ekstraordinære satsingen på kompetanseutvikling, publisering og
prosjektutvikling i 2009. Denne satsingen har gått på bekostning
av prosjektarbeid og inntjening. Selv om denne satsingen har
vært planlagt og delvis blir kompensert gjennom inntektsføring av
brannpenger, svekkes omsetningen av at uttellingen på tilbuds-/
søknadsarbeidet i form av nye prosjekter har vært svakere enn
ønsket, og i mange tilfeller ikke kommer før i 2010.

I årsregnskapet for 2009 er det inntektsført kr. 1.850.000 av for-
sikringsoppgjøret etter brannen i ØFs lokaler i Lillehammer
21.november 2007. Dette knytter seg til avbruddsforsikringen
som kompenserer inntektsbortfall knyttet til de vanskelige drifts-
forhold i perioden etter brannen. For 2009 gjelder dette som
nevnt den ekstraordinære satsingen på kompetanseutvikling,
publisering og prosjektutvikling som skyldes det etterslep på dis-
se områdene som ble skapt i 2008 da hovedfokuset under de
daværende vanskelige driftsforhold var på å gjennomføre pågå-
ende prosjekter og oppfylle inngåtte kontrakter. I tillegg er brann-
relaterte merkostnader og gjenanskaffelser i 2009 for totalt kr.
450.000 dekket av forsikringsoppgjøret. Dette kommer i tillegg til
de kr. 3.770.869 av forsikringsoppgjøret som ble disponert i 2007
og 2008. Den resterende del av oppgjøret, som totalt beløp seg
til kr. 6.742.697, utgjør kr. 671.828 og avsettes til kommende
merkostnader ved tilbakeflyttingen til Storhove og til en videreført
ekstraordinær satsing på prosjektutvikling i 2010.

Grunnbevilgningen fra Norges Forskningsråd har også i 2009
vært viktig for å styrke kompetansen og utviklingsarbeidet. Til-
svarende har kompetanse- og utviklingstilskudd fra Hedmark og
Oppland fylkeskommuner vært av stor betydning for å videreut-
vikle en aktiv rolle i forhold 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 ste-
de.
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Personal og arbeidsmiljø
Ved utgangen av 2009 hadde instituttet 35 ansatte hvorav 32
forskere, èn mer enn ved inngangen til året. 6 av våre forskere
har professorkompetanse og ytterligere 12 har doktorgrad. I til-
legg er 2 av våre forskere i hovedstilling i doktorgradsprogram.
Den daglige ledelsen forestås av direktør Morten Ørbeck. Den
faglige ledelsen er delt mellom forskningslederne Svein Erik Ha-
gen (næringsliv og regional utvikling) og Torhild Andersen
(velferd, organisasjon og kommune). I tillegg er Tom Johnstad
forskningsleder ved ØF og koordinator for VRI Innlandet, 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 15 kvinner og 20 menn blant de ansatte, mens det
blant forskerne er 12 kvinner og 20 menn. I styret satt det i 2009
3 kvinner og 4 menn. ØF jobber aktivt med likestilling både faglig
og i egen organisasjon.

Det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er gjennomgående godt ved
ØF. Det egenmeldte og legemeldte sykefraværet var på 5,78 pro-
sent i 2009 som er identisk med 2008. Det relativt høye nivået
skyldes et fåtall tilfeller av langtidssykdom. Instituttet vil fortsette
arbeidet med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.

Østlandsforskning driver kontorvirksomhet og har liten påvirkning
av det ytre miljø. ØF sorterer søppel i det omfang som huseier har
tilrettelagt for og de ansatte og andre oppfordres til bruk av tog
i forbindelse med møter. Oppstart av møter/seminarer forsøkes
lagt til tidspunkt som passer med kollektivtransporten. ØFs lokaler
i Lillehammer har nattsenkning av temperatur og de ansatte
i både Lillehammer og Hamar slukker lyset på sine kontorer og
slår av PCen når de forlater jobben for dagen.

Utsiktene for 2009
ØFs ansatte i Lillehammer starter også året 2009 i midlertidige
lokaler i Storgata 56. Styret vil understreke ØFs ønske om fremti-
dig lokalisering på Storhove. Styret mener imidlertid at en midlerti-
dig lokalisering utenfor Storhove har vært nødvendig av driftsmes-
sige årsaker.

ØF går inn i 2010 med høyere prosjektdekning enn året før, noe
som kan ses i sammenheng med satsingen på prosjektutvikling
i 2009. Styret ønsker å videreføre denne ekstrainnsatsen på pro-
sjektutvikling i 2010 gjennom disponering av deler av gjenstående
forsikringsoppgjør etter brannen. Samtidig er det igangsatt interne
prosesser knyttet til evaluering av søknads-/ tilbudsarbeidet i
2009, til utvikling av strategiske satsinger og til vurdering av nye
måter å samarbeidet med høgskolene i regionen på.

Som omtalt i tidligere årsberetninger inviterte ØFs styre i 2007
Høgskolen i Lillehammer, Oppland fylkeskommune, Hedmark
fylkeskommune og Sparebanken Hedmark til å etablere et ordi-
nært AS sammen med stiftelsen. Det ble etablert en enighet om
dette på et aksjonærmøte 16.november 2007 og søknad om om-
danning ble oversendt Lotteri- og stiftelsestilsynet. Denne søkna-
den ble avslått i oktober 2009, men avslaget er anket inn for Jus-
tisdepartementet som ved avgivelse av denne beretning ikke had-
de ferdigbehandlet anken.

Bakgrunnen for ønsket om å organisere driften av Østlandsforsk-
ning i et nytt aksjeselskap er behov for, og ønske om, et tydelige-
re eierskap blant aktører som ønsker å bidra til å videreutvikle ØF
som et slagkraftig kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i regio-
nal 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 tilpas-
set den rolle de regionale 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 stiftelsesform vil ivareta
ØFs formål. Omdanningen er også i tråd med forskningspolitiske
signaler fra både Norges Forskningsråd og Kunnskapsdeparte-
mentet og tilsvarende omdanninger til aksjeselskaper er gjennom-
ført ved de aller fleste av de regionale instituttene.

Styret oppfatter at det har skjedd en regional mobilisering rundt
ØF gjennom den omdanningsprosessen som ble igangsatt, og ØF
har den senere tid fått sentrale roller og oppgaver som et opera-
tivt og koordinerende bindeledd mellom regionens høgskoler,
næringsliv og forvaltning. Denne mobiliseringen og eierskapsfor-
ankringen har også vært synlig gjennom instituttets resultatutvik-
ling siden 2005. Hvis Justisdepartementet opprettholder Lotteri-
og stiftelsestilsynets avslag på omdanningssøknaden vil styret
måtte vurdere alternative modeller for å videreføre denne mobili-
seringen og eierskapsforankringen.

ØF har et klart tyngdepunkt innenfor samfunnsvitenskapene. I det
videre arbeidet vil styret styrke ØF som et anvendt samfunnsvi-
tenskapelig forskningsinstitutt. Satsingen omfatter en fortsatt styr-
king av miljøene i Lillehammer og Hamar, faglig utvikling, videre-
utvikling av kvalitetssikringssystemer, fortsatt satsing på viten-
skaplig formidling og videreutvikling av forskningsområder og
markeder. ØF har etablert gode relasjoner til høgskolene i regio-
nen og de to fylkeskommunene. Instituttet har også samarbeids-
avtaler med høgskolene i Hedmark og Lillehammer. Det er et klart
mål å videreutvikle og formalisere samarbeidet med innlandshøg-
skolene og å støtte opp under arbeidet med å etablere Innlands-
universitetet.

Styret vil takke de ansatte og ledelsen for innsatsen i året som har
gått!

Lillehammer/Hamar 12. mars 2010

Njål Slettemark Føsker
Styreleder
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EIENDELER Note 2009 2008

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Inventar og utstyr 3 102 100 19 270

Sum varige driftsmidler 102 100 19 270

Investering i aksjer og andeler 6800 10 000

Sum finansielle anleggsmidler 6800 10 000

SUM ANLEGGSMIDLER 108 900 29 270

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 3 705 025 3 765 178

Andre fordringer 44 637 4 014 992

Sum fordringer 8 773 358 8 343 654

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner 8 0 955 000

Sum investeringer 0 955 000

Betalingsmidler

Bankinnskudd og kontanter 6 12 198 427 8 179 320

Sum betalingsmidler 12 198 427 8 179 320

SUM OMLØPSMIDLER 20 971 785 17 477 974

SUM EIENDELER 21 080 684 17 507 244

Netto ufakturerte tjenester 7 5 023 697 563 484

Note 2009 2008

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Driftsinntekter 16 719 413 20 682 575

Endringer ikke utfakturerte tjenester 3 721 439 3 664 590

Sum driftsinntekter 20 440 852 24 347 165

Direkte prosjektkostnader 1 875 972 4 903 362

Lønnskostnad 2 16 240 420 15 561 241

Avskrivning varige driftsmidler 3 21 720 88 765

Annen driftskostnad 2 2 641 387 2 667 854

Sum driftskostnader 20 779 499 23 221 221

DRIFTSRESULTAT -338 647 1 125 944

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 330 089 611 488

Annen finansinntekt 45 000 0

Annen rentekostnad 4 993 1 501

Resultat av finansposter 363 340 410 007

ORDINÆRT RESULTAT 24 693 1 535 951

ÅRSRESULTAT 24 693 1 535 951

OVERFØRINGER

Årsoverskudd overført til annen egenkapital 5 -24 693 -1 535 951

Årsunderskudd overført fra annen egenkapital

SUM OVERFØRINGER -24 693 -1 535 951

Annen finanskostnad 6 757 199 980

Resultatregnskap

Balanse
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Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2009 2008

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 2 944 180 2 919 487

Sum opptjent egenkapital 2 944 180 2 919 487

SUM EGENKAPITAL 8 944 180 8 919 487

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 533 102 820 056

Skyldige offentlige avgifter 2 075 784 2 218 730

Annen kortsiktig gjeld 6 9 527 619 5 548 971

Sum kortsiktig gjeld 12 136 505 8 587 757

SUM GJELD 12 136 505 8 587 757

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 080 684 17 507 244
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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 driftsmidler
balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes 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 vurderes til la-
veste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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 forpliktet til å ha tjenestepensjon etter lov om obliga-
torisk tjenestepensjon. Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller
kravene i denne lov. Stiftelsen har kollektiv pensjonsforsikring i
VITAL Forsikring ASA. Årets bokførte kostnad utgjør kr
1.242.615. Innestående beløp på premiefond utgjør kr 337.821 pr
31.12.2009. Stiftelsen plikter ikke å foreta beregning av nåverdien
av pensjonsmidler og forpliktelser eller bokføre disse. Stiftelsen
har tidligere hatt en pensjonsforsikring 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 regjeringsadvokaten. Mottatt krav er på kr 186.404.

Avtalefestet pensjon (AFP):
Bedriften er med i den tariffestede ordningen AFP som omfatter
alle de ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført, og selskapets
årlige pensjonspremie og egenandel anses som årets pensjons-

kostnad. Bokført kostnad i 2009 utgjør kr 122.250. 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 selskapet 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 selskapet som
egenandel, mens resten er finansiert av selskapets årlige premie-
innbetalinger og 40 % bidrag fra staten for aldersgruppene 64 til
fylte 67 år.

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr 69.370. I tillegg
kommer andre tjenester med kr 32.600.

NOTE 3 – VARIGE DRIFTSMIDLER

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 1.987.567.

I tillegg er kr 272.222 innbetaling fra Forskningsrådet. Pengene
skal viderebetales til stiftelsens samarbeidspartnere og balanse-
føres kun hos stiftelsen.

Noter til regnskapet

Lønnskostnader består av
følgende poster:

2009 2008

Lønninger 12.330.750 11.708.298

Folketrygdavgift 2.054.283 1.937.125

Pensjonskostnader 1.364.865 1.428.784

Andre lønnskostnader 490.522 487.034

SUM 16.240.420 15.561.241

Gjennomsnittlig antall årsverk 27 27

Godtgjørelser i 2008 til: Daglig
leder

Styret

Lønn 771.323 96.000

Kollektiv pensjonspremie 75.000

Annen godtgjørelse 32.492

Anskaffelseskost 01.01. 285.665

Tilgang 104.550

Anskaffelseskost 31.12. 390.215

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 288.115

Balanseført verdi pr 31.12. 102.100

Årets avskrivninger 21.720

Innkudds-
kapital

Annen
Egenkapital

Sum

Egenkapital pr 31.12.2008 6.000.000 2.919.487 8.919.487

Årets resultat 24.693 24.693

Egenkapital pr 31.12.2009 6.000.000 2.944.180 8.944.180
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NOTE 7—NETTO UFAKTURERTE TJENESTER
Posten netto ufakturere tjenester er slått sammen av:

NOTE 8-FORSIKRINGSOPPGJØR
Stiftelsens lokaler på Lillehammer brant ned i november 2007.
Det ble utbetalt et forskudd på forsikringsoppgjøret i 2007 og 2008 som
ble tatt inn i regnskapet samme år. Resterende forsikringsoppgjør er tatt
inn i regnskapet for 2009 og hensyntatt på følgende måte:

Av det resterende forsikringsoppgjøret, er det avsatt kr. 671.828 for frem-
tidige kostnader.

De fremtidige kostnadene består blant annet av neste flytting av lokaler.

Ikke utfakturerte tjenester 8.484.824

Nedskrivning for prosjektoverskridelser -121.360

Forskudd fra kunder -3.339.767

5.023.697
Inntekstført driftsavbrudd under driftsinntekter 1.850.000

Kostnadsreduksjon ”kostnader lokaler” 200.000

Kostnadsreduksjon ”fremmed tjeneste” 100,.000

Total inntektsføring i 2009 2.300.000

Kostnadsreduksjon ”kontorkostnad, trykksak mv” 150.000
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Inntektsprofil

Egenkapital og inntektsutvikling

Inntektsprofil 2008

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

20

30

40

50

60

70

80

198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

O
m

s
e
tn

in
g

(1
9
8
9

=
1
0
0
)

E
g

e
n
ka

p
it
a
li

%
a
v

to
ta

lk
a
p

it
a
l

Egenkapitalprosent Omsetning (1989 = 100%)

%

Forskningsrådet 11% Komm/fylker 23%

Statsforv. 28% Næringsliv etc. 25%

Grunnbev. 6% Tilskudd 4%

Finansinnt. 2%

Inntektsprofil 2009

Forskningsrådet 16% Komm/fylker 31%
Statsforv. 14% Næringsliv etc. 23%
Grunnbev.9% Tilskudd 5%
Finansinnt. 2%
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Økonomiske nøkkeltall

RESULTATREGNSKAP 2009 % 2008 % 2007 %

1) Netto prosjektinntekter 15 585 82 16 802 84 14 368 83

Grunnbevilgning fra NFR 1 807 10 1 600 8 1 550 9

Fylketilskudd 1 137 6 1 010 5 1 085 6

Andre inntekter 37 0 32 0 39 0

Finansinntekter 375 2 611 3 330 2

Nettoinntekter 18 941 100 20 055 100 17 372 100

Kostnader 18 916 100 18 519 92 16 227 93

Resultat 25 0 1 536 8 1 145 7

2) Brutto omsetning 20 441 100 24 347 100 21 668 100

Bevilgninger 2 944 15 2 610 11 2 645 12

BALANSE

Anleggsmidler 109 0 29 0 389 5

Kortsiktige fordringer 8 734 8 344 2 747

Investeringer 0 955 2 692

Betalingsmidler 12 198 8 179 9 957

Omløpsmidler 20 933 17 478 15 396

Egenkapital 8 944 100 8 919 100 7 384 100

- Kortsiktig gjeld 12 097 8 588 8 402

Driftskapital 8 836 99 8 890 95 6 995 95

INVESTERINGER

Økonomisystem 105 0 0

Instrumenter, maskiner 0 0 0

EDB-utstyr 0 827 450

2008

Brutto ekst. prosjektinntekter 17 461 Brutto ekst.prosjektinntekter 17 461

Direkte prosjektkostnader 1 876 Grunnbevilgning fra NFR 1 807

1) Netto prosjektinntekter 15 595 Fylkestilskudd 1 137

Andre inntekter 37

2) Brutto omsetning 20 441
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Revisjonsberetning for 2009
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Publikasjoner 2009

Rapporter

2009/01: Fra sykdom til vitalitet” - et utviklings- og dokumenta-
sjonsprosjekt. Batt-Rawden, K.B. og Skålholt, A.

2009/02: Prosjekt RAMSKOG - rammebetingelser for skogbruk
og skogindustri - Oppsummerings- og avslutningsrap-
port. Lein, K. og Løge, K.

2009/03: Skandinaviakrysset - Glåmdalsregionens infrastruktur i
skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. Alnes,
P.K., Lein, L. og Arnesen, A.

2009/04: Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov
hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet. Skålholt, A.

2009/05: "Snowball" - en klyngeanalyse. Hagen, SH., Overvåg,
K. og Arnesen, T.

2009/06: Elverums befolkning og attraktivitet. Alnes, P.K.,
Hagen, S.E. og Ørbeck, M.

2009/07: Fritidsboligene og utlendinger. Om transnasjonalt eier-
skap av fritidsboliger i fjellområder i Norge. Arnesen, T.
og Overvåg, K.

2009/08: Trivsel og fravær i videregående opplæring. Johansen,
V. og Schanke, T.

2009/09: Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar. Alnes;
P.K., Hagen, S.H., Vasaasen, A. og Ørbeck, M

2009/10: Energistatus i Innlandet. Lerfald, M., Vasaasen, A. og
Ørbeck, M.

2009/11: Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen: Rønning,
R., Schanke, T. og Johansen, V.

2009/12: Næringslivets erfaring med kommunal førstelinje-
tjeneste i Hedmark. Arnesen, T.

2009/13: Innlandets posisjon og rolle i norsk petroleumsvirksom-
het. Nilsen, T.

2009/14: Fritidsboliger i Oppland - bestand, utvikling og bruk.
Arnesen, T. og B. Ericsson

2009/15: Holiday houses in Oppland County - stock, develop-
ment and use. Arnesen, T. og Ericsson, B.

2009/16: Bulyst, kjønn og entreprenørskap – ein kvalitativ
analyse. Skålholt, A. og Guldvik, I.

Notater

2009/01: Skrøpelige eldre og sjuke hjelpere – Om sjukefravær
ved Lillehammer sjukehjem. Rønning, R., Bjerke Batt-
Rawden, K. og Solheim, L.

2009/02: Floridas teorier som grunnlag for attraksjon og bolyst –
Gammel vin på nye flasker eller nøkkelen til regional
utvikling? Hauge, A. og Skålholt, A.

2009/03: Det er ikke bare jeg som er sjuk. Hele familien er på en
måte sjuk”. En studie av yngre parkinsonpasienter
(under 55 år). Eide, TH.

2009/04: TaKT oppfølgingsundersøkelse. Andersen, T.

2009/05: Evaluering av prosjekt Kompetansemotor. Eide, T.H.

2009/06: Kartlegging av eksisterende informasjon om næringene
musikk, film, design og arkitektur. Hauge, A. og
Overvåg, K.

2009/07: Levekår i Oppland: Fordelinger for Dovre og Lesja.
Johansen, V. og Rønning, R.

2009/08: Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen.
Eide, T.H. og Lauritzen, T.

2009/09: "Vi er ikke sånne jente-jenter". Første underveisnotat
fra "Forskning på årskull" med resultater fra intervjuer
med vernepliktige, befal og vervede. Lauritzen, T.,
Leirvik, B., Schanke, T. og Ellingsen, A,

2009/10: Bistand til egenevaluering - for bransjeprogrammet
Trefylket. Eide, T.H. og Skålholt, A.

1. Vitenskaplig publisering

1a Vitenskapelig monografi/Doktorgradsavhandling

Bergum, S. (2009): Management of teleworkers - managerial
communication at a distance. Doctoral Thesis at Turku
School of Economics, Nr A -10:2009.

Johansen, V. (2009): Children and distributive justice between
generations: a comparison of 16 European countries.
Doctoral theses at NTNU (10). Trondheim: Faculty of
Social Science and Technology Development, NTNU

Overvåg, K. (2009): Second Homes in Eastern Norway. From
Marginal Land to Commodity. Doctoral thesis,
2009:238. Norwegian University of Science and Tech-
nology. Trondheim.

1b Vitenskapelig artikkel i periodika eller serier

Arnesen, T. and J. Å. Riseth (2009): «Protection and equity?:
Local and indigenous encounters with the grand
scheme of area protection in Norway» in Hall, C. Mi-
chael; Dieter Müller and Jarkko Saarinen (eds.) Nordic
Tourism, Issues and Cases, Channel View Publica-
tions, Aspects of Tourism Series no 36, Bristol (pp. 77-
80).

Baardsen, S., G. Lien & S. Størdal (2009): Profit Efficiency in
Timber Supply: Marginalization and Other Relevant
Influences. Forest Science, 55: 524-532.

Ericsson, B. og Overvåg, K. (2009): Second home tourism in
Norway’, in Hall, C. Michael; Dieter Müller and Jarkko
Saarinen (eds.) Nordic Tourism, Issues and Cases,
Channel View Publications, Aspects of Tourism Series
no 36, Bristol (pp. 183-185).
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Johansen, V. (2009): Teoriperspektiver på barndom og betydning-
en av sosiale strukturer. Barn 2009/1: 69-85.

Johansen, V. (2009): Children and distributive justice between
generations. I Qvortrup, J. (red.) Structural, Historical &
Comparative Perspectives. Sociological Studies of Chil-
dren and Youth 12: 55-79. Bingley (UK): Emerald Group
Publishing.

Hansen, G. S., T. Johnstad, J.E.. Klausen (2009): "Regional Fore-
sight, Modes of Governance and Democracy", Euro-
pean Planning Studies, Vol. 17, Issue 12.

Overvåg, K. (2009): “Second homes and urban growth in the Oslo
area, Norway”. Norwegian Journal of Geography, 63, pp
154-163

Power, D.. (2009): “Culture, Creativity and Experience in Nordic
and Scandinavian Cultural Policy”. International Journal
of Cultural Policy. Vol 15, no.4, 445-460. [nivå 2]

Power, D. 2009 "Book review: Cooke, P. and Lazzeretti, L.,
editors 2008: Creative cities, cultural clusters and local
economic development." Progress in Human Geogra-
phy. Vol.33, 866-868. [nivå 2]

Power, D. , Hauge, A. and Malmberg, A. (2009): “The Spaces and
Places of Swedish Fashion”. European Planning Stud-
ies, 17(4): 529 - 547. [nivå 2].

Power D. (2009): “Book Review: ‘The Warhol Economy: How
Fashion, Art, and Music Drive New York City, by Eliza-
beth Currid’”. Economic Geography, vol 85, no 1, p101.
[nivå 2].

1c Vitenskapelig artikkel i antologi

Batt-Rawden, K.B. (2009): Musikkens rolle og betydning for vår
helse og livsstil: I larsen Ø. & Nylenna, M: Medisines
randsoner, Micahel, 2009; 6:366-542

Ericsson Birgitta (2009): Måling av lokaløkonomiske virkninger av
festivaler og andre arrangementer, i Teigen, H., M.
Mehmetoglu og T. Haraldsen (reds): Innovasjon, opple-
velser og reiseliv, Fagbokforlaget: Bergen, (ss. 187-210)
ISBN 978-82-450-0925-5

Bergum, S. (2009): Informasjonssikkerhet i Innlandet: Fra dugnad
til Security Valley (s. 361-380). I; Johnstad, T. og
A. Hauge (red.) Samhandling og innovasjon. aktører,
systemer og initiativ i innlandet. Vallset: Oplandske Bok-
forlag

Bergum, S. (2009): Bioteknologi i Innlandet (s. 381-400). I;
Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og inno-
vasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet. Vallset:
Oplandske Bokforlag

Bergum, S. og Holtskog, H. (2009): Samarbeid mellom høgskole-
ne og næringsliv i Innlandet (s. 433-462). I; Johnstad, T.
og A. Hauge (red.) Samhandling og innovasjon. aktører,
systemer og initiativ i innlandet. Vallset: Oplandske Bok-
forlag

Bråtå, H.O., Lerfald, M. og Sæther, B. (2009): Innovasjon innen
landbruksbasert næringsmiddelproduksjon i Innlandet
(s. 273-300). I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Sam-
handling og innovasjon. aktører, systemer og initiativ
i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag

Guldvik, I. og Lauritzen, T. (2009): Kjønnsperspektiver på innova-
sjon (s. 463-482) I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.)
Samhandling og innovasjon. aktører, systemer og initia-
tiv i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag

Hagen, S.E. og Haraldsen, T. (2009): Kultur- og opplevelses-
næringene i Innlandet (s. 325-360). I; Johnstad, T. og
A. Hauge (red.) Samhandling og innovasjon. aktører,
systemer og initiativ i innlandet. Vallset: Oplandske Bok-
forlag

Hauge, A. og Johnstad, T. (2009): Innovasjon i Innlandet – en
introduksjon (s. 9-18), i; Johnstad, T. og A. Hauge (red.)
Samhandling og innovasjon. aktører, systemer og initia-
tiv i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag

Hauge, A., Johnstad, T. og Ørbeck, M. (2009): Innlandets innova-
sjonssystem og forskningsstrategi(s. 125-154) I;
Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og inno-
vasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet. Vallset:
Oplandske Bokforlag

Johansen, V., Schanke, T, og Hauge, A. (2009): Den skal tidlig
krøkes – entreprenørskap i skolen (s. 189-210) I;
Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og inno-
vasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet. Vallset:
Oplandske Bokforlag

Johnstad, T. (2009): Innovasjon og samhandling – perspektiver
på teorier. (s. 59-92) I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.)
Samhandling og innovasjon. aktører, systemer og initia-
tiv i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag

Johnstad, T. (2009): Raufoss – lettvektsmaterialklynga (s. 211-
240). I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og
innovasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet.
Vallset: Oplandske Bokforlag

Johnstad, T., Kristoffersen, J. og Ørbeck, M. (2009): Den trein-
dustrielle klynga i Innlandet(s. 241-272). I; Johnstad, T.
og A. Hauge (red.) Samhandling og innovasjon. aktører,
systemer og initiativ i innlandet. Vallset: Oplandske Bok-
forlag

Johnstad, T og Hauge, A. (2009): Regional innovasjon og dyna-
mikk – avsluttende kommentarer (s. 513-534). I;
Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og inno-
vasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet. Vallset:
Oplandske Bokforlag

Lerfald, M. og Vasaasen, A. (2009): Bioenergi i Innlandet (s. 401-
432). I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhandling og
innovasjon. aktører, systemer og initiativ i innlandet.
Vallset: Oplandske Bokforlag

Overvåg, K., Arnesen, T. og Hagen, S.E. (2009): Reiselivsnæring-
er i Lillehammer-området og Midt-Gudbrandsdalen(s.
301-324). I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.) Samhand-
ling og innovasjon. aktører, systemer og initiativ i innlan-
det. Vallset: Oplandske Bokforlag

Power, D. (2009): “Creativity and innovation in the Scandinavian
design industry”. In Paul Jeffcutt and Andy C Pratt
(eds.) Creativity and Innovation in the Cultural Econ-
omy. Routledge Studies in Global Competition. pp200-
216. Routledge, London. [nivå 2].

Selstad, T. og Skålholt, A. (2009): Innlandet gjennom førti år 1990
-2030 (s. 483-512). I; Johnstad, T. og A. Hauge (red.)
Samhandling og innovasjon. aktører, systemer og initia-
tiv i innlandet. Vallset: Oplandske Bokforlag

Selstad, T. (2009):”Myten om de lavinnovative servicenæringene”,
s. 77-95 i N. Berg, Jørgensen, S., Karlsen, A. og Aase,
A. (red.): Mennesker og steder i samspill, Tapir akade-
misk forlag.
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2. Bøker og bokartikler

Power, D., Nielsén, T. and Sigurdardottir, M. (2009): A Penny for
Your Thoughts - 10 lessons to help you invest in and
grow with a creative business. Norden, Oslo. ISBN: 978
-3-86560-507-8.

3. Vitenskapelige papers presentert på konferanser, symposi-
er og seminarer

Arnesen, T. (2009): "Recreational home agglomerations in rural
areas in Norway as emerging economic and political
space." pp 93 -102 in Moss, Laurence, A.G., Rosella S.
Glorioso and Amy Krause (eds) "Understanding and
Managing Amenity-led Migration in Mountain Regions."
Proceedings of the Mountain Culture aat the Banff Cen-
tre conference held May 15. - 19 2008 ISBN 978-1-
894773-36-2

Batt-Rawden, K.B., og Tellns, G (2009): Foredrag: Physical Activ-
ity and Outdoor Recreation as a Method in Promoting
Health. EUPHA-konferansen i Lodz.. European Public
Health Association:”Human Ecology and Health”
25-28.11. 2009

Bergum, S. (2009): A multidimensional perspective on manage-
ment distance in a distributed organisation. Neon-
konferansen 09, Kristiansand, 20. november 2009. Del
av seminar som ble organisert av ØF.

Bergum, S. og Holtskog H. (2009) Samarbeid mellom høgskole
og næringsliv i Innlandet: to case fra Høgskolen i Gjø-
vik, HSS 09, 23. september 2009.

Bergum, S. (2009): Is management at a distance always a
“second best solution?“ Paper presentert på Interna-
tional Telework Academy sin konferanse i Pori/Finland
27-28 august 2009 med tittel: The fragmented work-
place.

Bergum, S. (2009): Proximity and management of distributed in-
novation, XX ISPIM- conference 2009, Wien 21-24 juni
2009.

Bergum, S. (2009): Multiple dimensions of distance and manage-
ment of non-independent teleworkers, presentasjon på
internasjonalt seminar om ehelse (INFORTE seminar on
eHealth), Turku, 2. april 2009.

Ericsson, B, Arnesen, T. & Overvåg, K. (2009): Multiple dwelling
and municipal provision of care and health services in
Norway. Paper presented at the conference Mobility
and Successful Ageing, Umeå University, Sweden, 1-3
April 2009.

Johansen, V. og Clausen, T. (2009): Promoting the entrepreneurs
of tomorrow: entrepreneurship education and start-up
intentions among schoolchildren. Paper presentert på
RENT XXIII, Budapest, November.

Johansen, V. og Schanke, T. (2009): Skolefravær: omfang, årsa-
ker og tiltak. Paper presentert på Skolekonferansen
2009, Hamar, Oktober.

Olsvik, Vigdis Mathisen (2009): Multiple and repeat Victimization
of Women with physical disabilities. Paper presented at
the 11th European Conference on Traumatic Stress
(ECOTS), Oslo, 15.-18. Juni 2009.

Power, D. (2009): Keynote speaker “Why do cultural industries
like cities? Or why culture is drawn to difference?” at
the conference ‘Why do People like to live in Cities’
Netherlands Organization of Scientific Research
(NWO), The Hague, Netherlands, November 2009.

Power, D. (2009): “Nordic perspectives on creative industries”.
Invited keynote speaker, Urban-net kick-off, Amster-
dam, Netherlands, May 2009.

Power, D. (2009): “Creative Differences – The City and the Cul-
tural Industries”, Invited keynote speaker, Vegasympo-
sium – Cognition, Culture and Context in Economic Ge-
ography, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm,
April 2009.

Power, D. (2009): “Constructing Scandinavian design – cyclical
clusters in global circuits” Presented at the Association
of American Geographers Annual Conference, Las Ve-
gas, USA, March 2009.

4. Artikler i rapporter og tidsskrifter uten fagfellevurdering

Alnes, P.K. og Marstein, A (2009): Det glemte
”Skandinaviakrysset". Samferdsel 6/2009.

Arnesen, T. (2009): "Reven lyver, reven lyver. Om naturen, for-
valtningen og frykten for det lokale" Samfunnsviteren
2 - 2009 side 6-8.

Guldvik, I., Askheim, O. & Johansen, V. (2009) Funksjonshemme-
de – en ekskludert gruppe i politikken. Velferd (6):
26-28. Oslo: Stiftelsen Sosial Trygd.

Johansen, V. & Schanke, T. (2009) Trivsel, motivasjon og fravær.
Se mulighetene (2): 4-5. Oslo: Ungt Entreprenørskap
Akershus.

Overvåg, K. (2009): ”Fra landskaps- til samfunnsendring.” Utmark
– tidsskrift for utmarksforskning Nr. 1-2009.

Overvåg, K. & T. Skjeggedal (2009): Land use planning and man-
agement for second homes and tourism development in
a mountainous district: Ringebu, Norway. Moss, L.A.G.,
Glorioso, R.S., Ryall, A., Krause, A. (eds.) Understand-
ing and Managing Amenity-led Migration in Mountain
Regions (ALMMR): Conference Proceedings. Banff, AB:
Mountain Culture, The Banff Centre.

Selstad, T. (2009): ØFs historie. Særtrykk, Østlandsforskning,
Lillehammer.

Skjeggedal, T., Overvåg, K., Arnesen, T. og Ericsson, B. (2009):
Fra hytteområder til fjellandsbyer. Plan nr. 6, pp 42-49.

Skjeggedal, T., Overvåg, K, Arnesen t. og Ericsson, B. (2009):
“Hytter og planlegging”. Plan 6/2009 pp42-49.

5. Foredrag

Andersen, Torhild (2009): TaKT opplæringsprogram – erfaringer
fra gjennomføring og tiden etterpå. Innlegg på sluttkon-
feranse. Arr. Helsedirektoratet, Oslo 14. Desember
2009.

Andersen, T. (2009): Status og erfaringar etter TaKT og Individu-
ell plan og koordierande eining – status og erfaringar
Innlegg på erfaringskonferanse etter TaKT, Arr. Fylkes-
mannen i Sogn og Fjordane. Jølster 22. September
2009.

Bergum, Svein (2009) Fjernledelse, foredrag på konferanse for
ledere i helseforetak, Oslo, 12. mars 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Presentasjon av VRI-Innlandet. Bruk/vern
nettverket. 3. November 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Foredrag for FRAM-
nettverk for kulturbedrifter, Lillehammer 14. Oktober
2009.
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Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Foredrag for FRAM-
nettverk for matbedrifter, Simenstad 13. Oktober 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Brukerens rolle i innovasjonsprosessen. Fore-
drag på konferansen ”Brukerdrevet innovasjon i sports-
industrien”. Håkons Hall, Lillehammer, 18. September
2009. Arrangert av Nordic Innovation Centre, Innoco og
Østlandsforskning.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Foredrag på samling
i FRAM-nettverk, Øyer Gjestegård, 10. Juni 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Foredrag for Bioforsk
Øst, Apelsvoll 20. Mai 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Orientering for medlem-
mer av Visit Finnskogen, 13.mai 2009.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Foredrag på nettverks-
møte for næringsaktører i Skjåk. Pollfoss, 19. Mars
2009.

Bråtå; H.O. og Lerfald, M. (2009): Utvikle matkulturell kompetanse
og innovasjon i Gudbrandsdalen. Foredrag på nett-
verksmøte for Gudbrandsdalsmat, Lom 19.02.2009

Eide, T.H. og Lauritzen, T. (2009): Om følgeevalueringen av Fritt
valg-prosjektet på Agder, Rom for alle – nasjonal erfa-
ringskonferanse om regional likestillingspolitikk, Kristi-
ansand 20. og 21. oktober 2009.

Eide, T.H. (20009): Hva ble resultatet av Prosjekt Kompetanse-
motor? Presentasjon av evaluering, Sluttsamling, Våga
7.oktober 2009

Eide, T.H. og Lauritzen, T. (2009): Om følgeevalueringen av Fritt
valg-prosjektet på Agder, Dialogkonferansen, Arendal
8. og 9. september 2009.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Regionale
planer for villreinfjellene – midtveisseminar, arrangør:
Miljøverndept, Kongsberg 7.-8. Desember 2009.

Eriksson, B. (2009): Fritidsboligenes betydning for lokaløkonomi-
en, Konferansen var arrangert av Oppland fylkeskom-
mune og Buskerud fylkeskommune i samarbeid med
KS, Geilo 15. september 2008.

Eriksson, B. (2009): Kultur i landbruksmiljø: Kunder og vurdering-
er, konferanse på Rudi gard 18.-19. Juni 2009, Arr.
Oppland fylkeskommune og Rudi kultur.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Sel kommu-
ne 10. februar, arrangør Oppland fylkeskommune og
Sel kommune.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Rena
23.mars, arrangør Oppland fylkeskommune og Åmot
kommune.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Vinstra 14.
mai, arrangør Oppland fylkeskommune og Nord-Fron
kommune.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Moelv 15.
juni, arrangør Oppland fylkeskommune og Ringsaker
kommune.

Eriksson, B. (2009): Ringvirkninger av hyttebygging, Øyer 15. juni,
arrangør Oppland fylkeskommune og Øyer kommune.

Eriksson, B. og Arnesen, T. (2009): Fritidsboliger i Oppland –
bestand, utvikling og bruk, 17. nov, Ledergruppa i Opp-
land fylkeskommune.

Hagen, S.E. (2009): Kulturnæringer og lokal/regional utvikling.
Nettverkssamling for næringshagene i Norge. Tindved
kulturhage, Stjørdal,

Hagen, S.E. (2009): Kulturminner, verdiskaping og regional utvik-
ling. Riksantikvarens kommunekonferanse. Oslo.

Johansen, V. (2009): Levekår blant barn og ungdom. Ringsaker:
September 2009.

Johansen, V. (2009): Hvilke resultater gir UE-programmer?
Hamar: Juni 2009.

Johansen, V. (2009): Den må tidlig krøkes som god entreprenør
skal bli. Hønefoss: Mai2009.

Johansen, V. (2009): Skogeierkommunikasjon i Mjøsen og Viken.
Lillehammer: Februar 2009.

Johansen, V. (2009): Theoretical perspectives on childhood and
the significance of social structures. Trondheim: Januar
2009.

Johansen, V. & Rønning, R. (2009): Levekår i Dovre og Lesja.
Dombås: November 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Samhandling og innovasjon”, HFK-OFK
temadag, Lillehammer, 14. Desember 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Samvirke – perspektiver og muligheter”,
Samvirkesenteret, Oslo, 24. November 2009.

Johnstad, T. (2009): panelinnlegg, NEON-konferansen, Kristian-
sand 19.-20. November, 19. November 2009.

Johnstad, T. (2009): ”VRI-Innlandet”, fellesmøte ØF og NF, Lille-
hammer 12. November 2009.

Johnstad, T. (2009): “Samvirke og samarbeidsløsninger som ut-
viklingsmodell for framtida”, Det Kongelige Selskap for
Norges Vel, Jubileumskonferanse, Lillehammer 22. Ok-
tober 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Raufoss – the transformation and innovation
theory”, CIRD-visit, Raufoss 2. Oktober 2009.

Johnstad, T. (2009): ”The VRI-program and Regional R&D
Funds”, CIRD-visit, Hamar 30. September 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Samhandling og innovasjon – et bokpro-
sjekt”, ØFs jubileumsseminar, Lillehammer, 10. Septem-
ber 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Dialog og bred medvirkning – Erfaringer fra
Raufoss”, VRI-samling, Drammen, 26. Mai 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Regional innovasjon gjennom samhandling”,
Nettverksmøte OFK og IN-O, Lillehammer, 15. April
2009.

Johnstad, T. (2009): ”Regionalt framsyn i Hedmark – Hva er fram-
syn og hvordan brukes det? Regionrådgivermøte, Hed-
mark fylkeskommune, Hamar, 25. Mars 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Regionalt framsyn i Hedmark – Hva er fram-
syn og hvordan brukes det? Regionrådet for Hamarregi-
onen, Hamar, 10. Mars 2009.

Johnstad, T. (2009): ”VRI-Innlandet – Samhandling for forskning
og innovasjon”, Styremøte ØF, Lillehammer, 6. Mars
2009.

Johnstad, T. (2009): “Innovasjon i nettverk og klynger – Teori til
innovasjonskurs for innlandet 2008/9”, VRI-RegRep-
seminar, Voksenåsen, Oslo, 25. Februar 2009.
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Johnstad, T. (2009): ”Experiences from action research in Norway
– history and successes”, NFR, Oslo, 3. Februar 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Innovasjon i nettverk og klynger – hva vet
vi? Et sammendrag”, Innovasjonskurs for Innlandet,
Lillehammer, 27. Januar 2009.

Johnstad, T. (2009): ”Innlandet 2010 – Hva kan vi lære og veien
vider? Innlandet 2010 – 4 år etter, Staur, Stange, 20.
Januar 2009.

Lauritzen, T. (2009): Sjørøver eller prinsesse - et fritt valg? Fore-
drag på Barnehagekonferanse i Hedmark, Likestillings-
senteret 26. mai.

Olsvik, V.M. (2009): Overgrep mot kvinner med fysiske-
funksjonsnesettelser- en kunnskapsstatus. Foredrag
holdt på Bufdirs konferanse om "Vold og overgrep mot
mennesker med nedsatt funksjonsevne-kunnskap og
hjelpebehov" i Oslo 16. november 2009.

Olsvik, V.M. (2009): Interseksjonalitet og overgrep mot kvinner
med fysiske funksjonsnedsettelser. Foredrag holdt på
Bufdirs konferanse om "Vold og overgrep mot mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne-kunnskap og hjelpebe-
hov" i Oslo 16. november 2009.

Olsvik, V.M. (2009): Interseksjonalitet, maktrelasjoner og over-
grep mot kvinner med fysiske funksjonsvansker. Fore-
drag holdt på Sosiologforeningens Vinterseminar på
Spidsbergseter Hotell, 30-31 januar 2009.

Olsvik, V.M. (2009): Interseksjonalitet i analysen av overgrep mot
kvinner med nedsatt funksjonsevne. Foredrag holdt på
NFRs konferanse om ”Mangfold og marginalitet: Funk-
sjonshemming, etnisitet og kjønn” i Oslo 14.januar
2009.

Overvåg, K (2009): Klynger og reiseliv – samarbeid og rivalise-
ring. Foredrag på SAMPLAN-kurs, Lillehammer 17.
September 2009.

Dominic P. (2009): Keynote speaker “Invisible Products – Invisible
Industries?” MTC årliga seminarium, Marknadstekniskt
Centrum MTC, Stockholm, Desember 2009.

Selstad, T. (2009) Sentrumsutvikling i Moelv. Ringsaker kommu-
ne, Moelv 1.desember 2009.

Selstad, T. (2009): Framtidssamfunnet og framtidens regioner,
Regionrådet for Hamarregionen, Lillehammer 10. No-
vember 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Nesseby, Noradapt/
Nesseby kommune, Nesby 5. November 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Hammerfest, Noradapt/
Hammerfest 29. September 2009.

Selstad, T. (2009): Kunsten å overleve i Hallingdal, Forskningsda-
gene, Gol 24. September 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsutfordringer i Fredrikstad, Noradapt/
Fredrikstad, 3 September 2009.

Selstad, T. (2009): Tilstanden i Innlandet, Mjøskonferansen, Gjø-
vik 18. Juni 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Bergen, Noradapt/Bergen
kommune, Bergen 10. Juni 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Voss 2040, Noradapt/Voss
kommune, Florø 7. Mai 2009.

Selstad, T. (2009): Regional utvikling i Valdres, Regionrådet Vald-
res, Fagernes 29. April 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Stavanger, Noradapt/
Stavanger, 1. April 2009.

Selstad, T. (2009): Regional utvikling i Innlandet, Siviløkonomene
Oppland, Lillehammer 19. Mars 2009.

Selstad, T. (2009): FoU-strategi Østfold, Østfold fylkeskommune,
Sarpsborg 9. Mars 2009.

Selstad, T. (2009): Samfunnsscenario Fredrikstad, Noradapt/
Fredrikstad, 5. Mars 2009.

Selstad, T. (2009) Samfunnsscenario Voss, Noradapt Voss
3.mars 2009.

Skålholt, A. (2009): "Jenter mot strømmen", foredrag, Lom kom-
munestyre, Lom 29. April 2009.

Skålholt, A. (2009): "Jenter mot strømmen", innlegg, Lesja kom-
munestyre, Lesja 14. Mai 2009.

Skålholt, A. (2009): “Regionalkompetanse, om kompetansens
rolle i regional utvikling” Voksenopplæringsforbundets
konferanse, Hurum4. Juni 2009.

Skålholt, A. (2009): "Regional likestillin"', Konferansen "Rom for
allle" i regi av Barne- og likestillingsdepartementet, Kris-
tiansand 21. Oktober 2009.

Skålholt, A. (2009):”Kvifor flyttar folk frå fjellbygder utan arbeids-
løyse”: Tankesmie,Fagernes 3.november 2009.

Skålholt, A. (2009): "Jenter mot strømmen, Eit år etter: Oppsum-
mering og dei store tankar" foredrag, felles formann-
skapsmøte Bord-Gudbrandsdal, Toftemo 30. November
2009.

Ørbeck, M. (2009): Hamar og Hamarregionen siden 2000. Viktigs-
te utviklingstrekk i befolkning og sysselsetting og noen
utfordringer videre. Briskeby Arena, Hamar 24. novem-
ber 2009.

Ørbeck, M.(2009): Elverums rolle som regionsenter. Elverum
kommune 18. november 2009.

Ørbeck, M. og Möller, P. (2009): Befolkningen og dens sysselset-
ting før, nå og fremover. Sälens Högfjällshotell, Sälen
11.november 2009.

Ørbeck, M. og Berger, S. (2009): Kan kommunikasjoner bidra til
regionforstørrelse og vekst? Vinger hotell, Kongsvinger.
1.september 2009.

Ørbeck, M. (2009): Status for nærings-, bosettings- og sysselset-
tingsutvikling i Løten og i Hamar-regionen. Løten kom-
mune 27.august 2009.

Ørbeck, M. (2009): Indikatorer for regional utvikling i Innlan-
det. Mjøsen Skog, Lillehammer 20.august 2009.

Ørbeck, M. (2009): Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar
og Hamarregionen. Hamarregionen Utvikling, Gamle
rådhus, Hamar 23.juni 2009.

Ørbeck, M. (2009): Elverums befolkning og attraktivitet. Elverum
kommune 27.mai 2009.

Ørbeck, M. (2009): Regional utvikling med forbedrede forutset-
ninger. Staur gjestegård, Stange. 5. mai 2009.
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Ørbeck, M. (2009): Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar
og Hamarregionen. Diverse interne presentasjoner i
Hamar kommune gjennom 2009.

Ørbeck, M. (2009): FoU og FoU-aktører i Innlandet. Honne kurs-
og konferansesenter, 21. april 2009.

Ørbeck, M. (2009): Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar
og Hamarregionen. Vikingskipet, Hamar 1. april 2009.

Ørbeck, M. (2009): Elverums befolkning og attraktivitet. Skaslien,
Kirkenær 25. mars 2009.

Ørbeck, M. og Rostad O. (2009): Treklynga i Glåmdal – 5 år etter.
Breiseth hotell, Lillehammer 27. Januar 2009.

6. Undervisning, sensoroppdrag og annet (gjelder ikke 19%-
ere fra U&H-sektor)

Alnes, P.K. (2009): Undervisning og sensor vårsemesteret 2009
ved studiet Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig
metode ved høgskolen i Lillehammer.

Andersen, T. (2009): Høgskolen i Lillehammer/ASV: Emneansvar
for Praksisemne (15 sp) ved Bachelor i organisasjon og
ledelse 2008-2009.

Andersen, T. (2009): Høgskolen i Lillehammer/TVF Sensur ved
eksamen i kultur og organisering ved Bachelor i kultur-
prosjektledelse.

Bergum, Svein (2009) Høgskolen i Lillehammer, Bachelor i orga-
nisasjon og ledelse, Kreativitet og innovasjon: 4. No-
vember 2009.

Bergum, S. (2009): Bachelorstudie i organisasjon og ledelse, per-
sonalutvikling og ledelse. Høgskolen i Lillehammer.

Bergum, S. (2009): Servicestudiet, Høgskolen i Hedmark, Rena.

Bråtå, H.O. (2009): Kompetansemekling. Forelesning på HiL-kurs
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