
         

Årsberetning Lillehammer Næringsforening 2016 

En forening som gjør seg bemerket 
Lillehammer Næringsforening (LNF) ble opprettet 7.mai 2015 som en direkte videreføring av 

Lillehammer Næringsforum som ble opprettet i 1999.  

Av vedtektene i LNF fremgår følgende formål:  

LNF har som formål å skape et møte- og samarbeidsforum for å bedre vilkår og 

vekstmuligheter for næringslivet i Lillehammer. 

LNF skal arbeide for å avdekke medlemmenes ønsker og behov for 

kunnskap/utviklingsaktiviteter og søke disse oppfylt gjennom kunnskapsleverandører og 

utvikling av egne aktivitetsområder. Deltakerne skal gjennom felles opptreden være 

påvirker på myndighetenes næringspolitikk. Dette kan skje gjennom egne tiltak så vel 

som samarbeidstiltak med andre. 

LNF arbeider for at det skal bli enklere å starte og drive næringsvirksomhet i regionen, være en 

attraktiv møteplass og en pådriver i næringspolitikken. 

LNF har i 2016 gjort seg bemerket på flere områder, særlig knyttet til ny E6 og E6-trasé, Intercity og 

en mulig ny OL-søknad. 

Stor medlemsmasse 
Lillehammer næringsforening hadde ved utgangen av 2016 118 medlemmer, noe som er 5 flere enn i 

2015. Medlemmene kommer fra alle deler av næringslivet, og det er alt fra enkeltpersonforetak til 

kommunens største private bedrifter. Det har ikke vært foretatt noen aktiv medlemsverving i løpet 

av året, og med bakgrunn i det er styret fornøyd med medlemsveksten. 

For 2017 har styret som ambisjon at det settes større trykk på aktiv medlemsverving, siden styret 

mener foreningen har betydelig potensial for flere medlemmer. 

Viktige møteplasser 
LNF skal skape attraktive møteplasser for sine medlemmer. Møteplassene skal være av både faglig og 

sosial karakter. I 2016 gikk LNF i større grad enn tidligere inn som medarrangør av andre 

arrangementer, for å gjøre disse arrangementene bedre og gi et godt tilbud til medlemmene. Dette 

er en strategi som følges videre inn i 2017. Følgende møter har blitt arrangert i 2016: 

11.mars 2016: Åpent temamøte om delingsøkonomi som 

ble avholdt hos advokatkontoret Thallaug. Godt besøkt og 

svært dagsaktuelt temamøte der delingsøkonomi ble belyst 

av professor Atle Hauge, advokat Oddvar Møllerløkken og 

representanter for NHO og LO. Veldig gode 

tilbakemeldinger på møtet i etterkant. 

28. september 2016: Medlemsmøte om OL 2026. For få 

deltakere fikk med seg et møte om en fremtidig OL-søknad 



         
som skapte betydelig engasjement. Møtet var en viktig foranledning for at LNF i etterkant har 

engasjert seg i arbeidet med en fremtidig OL-søknad. 

20. oktober 2016: LNF var medarrangør av Gründermiddagen på Lillehammer hotell, et arrangement 

som studentorganisasjonen Start HiL har hovedansvaret for. 25 deltakere fra LNF fikk med seg en 

festaften med god mat, godt drikke, engasjerende foredrag og underholdning. Det hele toppet seg 

med at næringslivet holdt ut lenger i baren enn deltakerne på fylkeskulturkonferansen, som gikk av 

stabelen på Lillehammer hotell samme dagen. Samarbeidet med Start HiL om Gründermiddagen vil 

fortsette inn i 2017, så det er bare å sette av torsdag 12. oktober til en festaften. 

3. desember 2016: World Cup Seminar på Maihaugen i samarbeid med World Cup Lillehammer. 

Rundt 125 deltakere fikk med seg Oddvar Brå, Arthur Buchardt, Marit Lien, Inge Andersen og Åge 

Skinstad holde foredrag, og et 40-talls personer ble med videre på sprinten under World Cup. 

12. desember 2016: Julelunsj for medlemmer på Clarion Collection Hotel Hammer. Det ble fort 

venteliste på dette arrangementet, og det var god stemning blant de 50 deltagerne. Ordfører Espen 

Granberg Johnsen, styreleder Geir Bjørke og næringssjef Eirik Haagensen holdt hvert sitt korte 

innlegg underveis i lunsjen. Arrangementet vil gjentas i 2017. 

LNF er med på å sette agendaen 
LNF ønsker å være med og sette samfunnsagendaen. I 2016 ble det særlig jobbet med Intercity, E6 og 

OL 2026. I Intercity-debatten har Lillehammer Næringsforening støttet opp under initiativer fra NHO 

Innlandet. Når det gjelder E6 har det vært stort engasjement knyttet til trasevalget, som er under 

avklaring. Det er viktig for LNF å sørge for at valget av trase ivaretar næringslivets interesser, samtidig 

som LNF er tydelig på at det vesentligste målet er at det blir firefelts E6 hele veien forbi Lillehammer. 

I OL-debatten har LNF engasjert seg i saken fra flere akser. Både ved å skape engasjement i 

næringslivet for saken, ved å jobbe mot sentrale aktører som LO og NHO og gjennom engasjement i 

arbeidet med en mulighetsstudie. 

Alle disse sakene jobbes det videre med inn i 2017. 

Ekstern synlighet 
LNF ønsker å være synlig i samfunnet, både gjennom tilstedeværelse på møter og arrangementer, 

avisoppslag, kronikker og i sosiale medier. 

Styret mener at LNF i 2016 har lykkes med å nå frem i media med sitt budskap, og opplever at 

meningene til LNF er etterspurt hos politiske partier.  

Utvikling 
Styret i Lillehammer Næringsforening har definert noen måleparametere som følges over tid. Selv 

om ikke alle disse parameterne er direkte påvirkbare for foreningen, anses alle som sentrale for 

styret å følge med på. Styret følger følgende parametere: 



         

 

Styret synes det er hyggelig at Lillehammer for tredje år på rad har et stort antall gasellebedrifter. For 

sammenligningens skyld kan det nevnes at Ringsaker i 2016 hadde 14 gaseller, Hamar 13 og Gjøvik 

12. Det også positivt at den nedadgående trenden for antall nyetablerte AS ser ut til å ha snudd. LNF 

kommer til å fortsette å heie fram gründere i Lillehammer. 

Økonomi 
LNF har en sunn økonomi, men styret ønsker samtidig å presisere at foreningen har et begrenset 

økonomisk handlingsrom. Gjennom en god medlemsbase og et forsiktig forbruksnivå hadde 

foreningen mot slutten av 2016 over 

187 000 kroner på bankkonto. Styret 

er komfortabel med at foreningen har 

en viss kapital i bunn for sin 

virksomhet, men ønsker framover å 

se på ulike muligheter for å skaffe 

foreningen større økonomisk 

handlingsfrihet. Fremover er styrets 

intensjon at foreningen år for år skal 

balansere sine inntekter og utgifter 

rundt nullpunktet.  

Regnskapet vises i oppsettet til høyre.  

LNF fører sitt regnskap etter 

kontantprinsippet. 

--- 

2016 har vært et år preget av prosjekter som trasevalg ny E6, 2 spor til Lillehammer, Byutvikling 2044 

og mulighetsstudie for et fremtidig OL på Lillehammer. 

Regnskap Budsjett

Inngående beholdning 1.1.17 179 364                                   179 364                                 

Medlemskontingent 122 691                                   147 000                                 

Andre inntekter 285                                           -                                         

Sum inntekt 122 976                                   147 000                                 

Medlemsmøter -8 678                                      -25 000                                 

Arrangement -73 813                                   -50 000                                 

Prosjekter -23 750                                   -50 000                                 

Medlemsoppfølgingssystem -2 924                                      -4 500                                    

Annonsering/verving -4 757                                      -12 000                                 

Andre kostnader -995                                         -                                         

Sum utgifter -114 917                                 -141 500                               

Resultat 8 060                                       5 500                                     

Utgående beholdning 31.12 187 424                                   184 864                                 



         
LNF har nesten nådd sitt mål om 120 medlemmer innen utløpet av 2016, vi nådde 118. Dette er bare 

ca 10 % av samlede registrerte selskaper i Lillehammer regionen. LNF må sette seg vesentlig høyere 

mål for antall medlemsbedrifter, vi burde favne minst 50 % av regionens bedrifter. Dette vil styrke 

vår stemme inn mot de næringspolitiske arenaer både lokalt og regionalt. Samtidig vil det styrke vår 

økonomiske evne til ytterligere å sette inn kompetanse og kapasitet på viktige områder for at 

Lillehammer skal bli den kommunen i landet hvor der er enklest å etablere og drive næringsutvikling. 

Her har vi et godt stykke igjen for å nå våre mål innen 2020. 

Videre skal LNF være en pådriver i å strukturere opp det næringspolitiske arbeidet mellom de ulike 

foreninger og de kommunale og fylkeskommunale ytelser og tjenester. Dette gjelder både lokalt og 

regionalt. Dette er delvis beskrevet i foreningens måldokument, men kunne med fordel blitt 

ytterligere konkretisert. 

Lillehammer, 8. mars 2016  

Styret i Lillehammer Næringsforening 
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