
         

Årsberetning Lillehammer Næringsforening 2017 

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. 

2017 har vært et svært aktivt år for Lillehammer Næringsforening, med flere møter som var med på å 

sette agendaen for samfunnsdebatten og sentrale innspill i viktige saker som E6 og kommuneplanens 

arealdel. 

Stor medlemsmasse 
Lillehammer næringsforening hadde ved utgangen av 2017 123 medlemmer, noe som er 5 flere enn i 

2016. 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. 

Styret er glad for den store og brede medlemsmassen, men vil i 2018 jobbe målbevisst for å øke 

rekrutteringen av nye medlemmer. 

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

sosial karakter. I 2017 fortsatte LNF å være 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 2018. Følgende møter har blitt arrangert i 2017: 

16. februar 2017: LNF var medarrangør av et halvdagsseminar om næringsutvikling i Lillehammer-

regionen. Hovedarrangør var Lillehammer-regionenen Vekst, og også næringsforeningene i Øyer og 

Gausdal var med som medarrangører. Seminaret ble avholdt på Scandic Hotell Hafjell, og samlet 75 

deltakere.  

9. juni 2017: Medlemsmøte om byutvikling i Lillehammer, der Larkas presenterte sin mulighetsstudie 

om Barcode Lillehammer – området ved skysstasjonen. Møtet var godt besøkt, og det la grunnlaget 

for gode diskusjoner om byutvikling. 



         
23. august 2017: Politisk debatt med tema 

«Hva hemmer og hva fremmer 

næringsutvikling?». Et stort publikum i 

Lillehammer Litteraturhus fikk oppleve fem 

politikere og regionsjef Åge Skinstad debattere 

utvikling i næringslivet. Debatten ble ledet av 

Christian Marius Stryken, og var grunnlaget for 

flere avisoppslag.  

12. oktober 2017: LNF var for andre år på rad 

medarrangør av Gründermiddagen på 

Lillehammer hotell, et arrangement som studentorganisasjonen Start LHMR har hovedansvaret for. 

25 deltakere fra LNF fikk med seg en festaften med god mat, godt drikke, engasjerende foredrag og 

underholdning.  

 

10. november 2017: Debatt 

om muligheter ved E6 på 

vestsiden. LNF tok først 

standpunkt for en 

østsidetrasé, med bakgrunn i 

en klar oppfatning at en E6 

nær byens sentrum var å 

foretrekke for næringslivet. 

Basert på høringsinnspillene 

og øvrige signaler som kom 

inn i en tidlig fase, gjorde 

styret i foreningen en 

realitetsorientering i retning 

av at vest var det eneste 

realistiske utfallet. En slik 

vurdering la grunnlaget for 

styret satte mulighetene ved en vestsidetrasé på agendaen, og gjennomførte en debatt som fylte 

Holbøsalen i Kulturhuset Banken til randen. Nok en gang skapte debatten avisoppslag og bidro sterkt 

til samfunnsdebatten.  

1. desember 2017: World Cup Seminar på Maihaugen i samarbeid med World Cup Lillehammer. 

Rundt 100 deltakere fikk med seg Sarah Lewis fra FIS, IOC-medlem Kristin Kloster Aasen, 

administrerende direktør i Swix Tomas Holmestad og fire andre andre holde foredrag, kombinert 

med en hyggelig brunsj. Styret i LNF oppfatter samarbeidet med World Cup Lillehammer om dette 

arrangementet som veldig positivt, og satser på at samarbeidet fortsetter også i 2018.  

15. desember 2017: Julelunsj for medlemmer ble arrangert på Clarion Collection Hotel Hammer for 

andre år på rad. Det ble fort venteliste på dette arrangementet, og det var god stemning blant de 50 

deltagerne. Styret legger opp til at dette arrangementet avholdes for tredje gang i 2018. 



         
LNF er med på å sette agendaen 
LNF har igjennom 2017 vært aktive på mange viktige saker knyttet til næringsutvikling i Lillehammer 

Kommune. 

LNF har i flere saker samarbeidet med både Lillehammer Sentrum Drift(LSD) og Visit Lillehammer(VL). 

Det har spesielt vært knyttet til trasevalg ny E6 og avbøtende tiltak. Her har det vært inngitt felles 

høringssvar til Lillehammer Kommune. Videre har det vært tett dialog med de nevnte foreninger 

vedrørende arealplan og Byutvikling 2044. Dette arbeidet videreføres også i 2018, blant annet ved at 

LNF har gitt et innspill knyttet til konkrete nye arealer for forretningsformål (handel og næring). 

LNF har også gjennom året jobbet aktivt for at Lillehammer skal komme i posisjon for å søke et nytt 

OL. Dette har vært i samarbeid med deler av gruppen som jobbet fram Mulighetsstudie som ble 

fremlagt for kommunestyret i mars 2017. Det ser nå ut som om saken aktualiserer seg ytterligere og 

at arbeidet framover formaliseres og mandat gis til gruppen. 

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 2017 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 fjerde år på rad har et stort antall gasellebedrifter. Det 

viser at det gror godt i næringslivet. Antall nyetablerte aksjeselskaper er også på riktig vei. Styret 



         

Regnskap 2017 Budsjett 2017

Inngående beholdning 1.1.17 187 390                           187 390            

Medlemskontingent 147 700                           161 000            

Andre inntekter 10 250                             200                    

Sum inntekt 157 950                           161 200            

Arrangement -24 850                           -65 000             

Gaver -2 576                              -5 000               

Gebyrer -42                                   -300                   

Konsulenttjenester -26 490                           -65 000             

Markedsføring -                                   -10 000             

Mat/servering -16 770                           -15 000             

Sum utgifter -70 729                           -160 300           

Resultat 87 221                             900                    

Utgående beholdning 31.12 274 611                           188 290            

legger også merke til at antall sysselsatte i privat sektor er på vei oppover i Lillehammer, til tross for 

at landet totalt sett opplever en nedgang i privat sysselsetting. 

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 2017 over 274 000 

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. Resultatet i 2017 påvirkes positivt av at flere større 

fakturaer som gjaldt forhold i 2017, og som til sammen utgjør 52 000 kroner, ble betalt i januar 2018. 

Revisor har i sin rapport kommentert at regnskapsførselen bør endres slik at større påløpte 

kostnader mot slutten av året, bør inngå i resultatregnskapet og leverandørgjelden balanseføres. 

Styret vil følge opp denne bemerkningen i 2018. 

--- 

Lillehammer, 15. mars 2017  

Styret i Lillehammer Næringsforening 
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