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Stiftelsen Østfoldforskning (STØ)

Et år preget av en snuoperasjon
med positiv tendens.
STØ - Stiftelsen Østfoldforskning er et
uavhengig oppdragsbasert
forskningsinstitutt, lokalisert med
kontor i Fredrikstad. Våre
hovedområder er anvendt forskning og
utvikling innenfor områdene
forebyggende miljøvern,
virksomhetsutvikling og
næringsutvikling.
Vår viktigste oppgave er å bidra til økt
verdiskaping og konkurranseevne for
næringsliv og offentlig forvaltning.
Målene nås ved å kombinere
oppdragsgiverens kunnskap og innsikt
i egen situasjon, organisasjon og
teknologi, med STØs kompetanse og
kjennskap til nye metoder og
teknikker.
STØs overordnede mål
STØ skal arbeide med anvendt FoU
som skal bidra til en bærekraftig
utvikling innenfor både privat og
offentlig sektor med særlig fokus på
verdiskaping og effektiv utnyttelse av
tilgjengelige ressurser.
STØ skal som en regional
forskningsstiftelse sette særlig fokus
på regionale problemstillinger knyttet
til stifternes behov, men også arbeide
med nasjonale og internasjonale
oppdrag og oppdragsgivere.
Som forskningsstiftelse skal STØ
gjennom sin FoU-virksomhet bidra til
utvikling av kunnskaper og metoder
innenfor de fagområder STØ skal
arbeide på.
STØ bistår næringsliv og offentlig
forvaltning ved å:

Rådsforsamling
Alle stifterne, 80

Styret, 9 medlemmer

Administrasjon

Institutt for forbyggende miljøvern
(IFM)

•

Bidra til forskning, utvikling og
praktisk anvendelse av ny
kunnskap, ny teknologi og nye
løsninger.

•

Klargjøre og definere forskningsog utviklingsbehov.

•

Bidra til å gjøre virksomheter mer
utviklingsorienterte og
konkurransedyktige.

•

Bidra til kommersialisering av
forskningsresultater.

•

Være totalleverandør av FOU- og
rådgivningstjenester innenfor våre
områder.

•

Være premissleverandør til
politikk- og strategiutvikling i
privat og offentlig sektor.

Styrets aktiviteter i 2004
Styrets hovedoppgaver i 2004 har vært
knyttet til følgende hovedutfordringer:

Institutt for virksomhets- og
næringsutvikling (IVN)

STØs økonomi kortsiktig så vel som
langsiktig:
Kortsiktig var det nødvendig å
iverksette rasktvirkende
innsparingstiltak. Dette ble igangsatt
tidlig i 2004 med full effekt i 2.halvår.
Dette innebar også
bemanningsreduksjon.
Langsiktig startet styret en prosess
innrettet mot de største eierne og
mulige nye eiere.
Den langsiktige prosessen har fått
betegnelsen ”Nye STØ” og dreier seg
om å legge grunnlaget for et nytt ,
revitalisert forskningsselskap tilpasset
de ytre rammer, den økonomiske
virkelighet, de markedsmessige
muligheter og hensynet til minste
kritisk masse.
Å finne fram til den fremtidige faglige
plattform for Nye STØ er gjort
gjennom en omfattende revisjon av
Strategisk plan som gjøres operativ fra
2005.

Styret vil i 2005 arbeide videre med å
finne fram til en organisatorisk
plattform for Nye STØ Her dreier det
seg også om å dimensjonere
institusjonen etter markedene og
behovet for å komme opp i en minste
kritisk masse.
Økonomioppfølging: Styret har deltatt
i økonomisk oppfølging av stiftelsen:
• Oppfølging av daglig drift
• Veiledning og råd til
administrasjonen i en vanskelig
økonomisk situasjon
Styret består av 9 faste medlemmer.
Av disse er 33% kvinner.
Økonomi
Årsresultatet må sees på bakgrunn av
følgende forhold:
• Dårlig første halvår
• Lav prosjekttilgang
• Reduksjon i bemanning
• Bedret annet halvår
• Stort fokus på fremtidige
satsninger og
prosjektutvikling
På grunn av den svært anstrengte
økonomien gjennom året har styret
måttet forholde seg til likviditet og
handlingsplikt mer eller mindre
fortløpende gjennom året. Når en
finner et grunnlag for å anbefale
videre drift i selskapet har det sin
bakgrunn i to forhold:
• De bedringer som er oppnådd
fra første til andre halvår
2004.
• De muligheter for å forbedre
situasjonen vesentlig
gjennom de grep som ligger i
etableringen av ”Nye STØ ”
dvs ny selskapsform, styrket
egenkapital og nye
markedsmuligheter.
Underskuddet på kr 1.607.167 har ført
til at egenkapitalen ved årets slutt var
på kr 879.821 mot kr 2.486.988 ved
utgangen av 2003.
Arbeidet med å etablere en ny
selskapsform for stiftelsen må sees i
sammenheng med arbeidet med å
styrke egenkapitalen.

Likviditeten var anstrengt ved årets
utgang som følge av den reduserte
egenkapitalen.
Utsikter for 2005:
Ved årets slutt var 71% av
prosjektbehovet for 2005 dekket inn
på kontrakt (mot 51% ved utgangen av
2003).
Stab og likestilling
I 2004 er staben ved STØ redusert
med 8 personer. Dette var to
seniorforskere og en rådgiver fra
virksomhets- og
næringsutviklingsfagene (IVN) og to
seniorforskere samt to forskere innen
forebyggende miljøvern (IFM) samt
en deltids bibliotekar. Begge
seniorforskerne fra IFM avgikk ifølge
oppnådd pensjonsalder og er fortsatt
tilknyttet STØ som
enkeltmannsforetak. Ny direktør trådte
inn i stillingen ved årsskiftet
2003/2004.
Ansatte
Faglig
ansatte
Adm
ansatte
Kv/menn

2004
17
(15,8 årsv.)
4
(3,4 årsv.)
11/10

2003
28
(23,1 årsv.)
5
(3,6 årsv.)
17/16

STØ arbeider for å fremme
likestilling.
Faglig utvikling
Arbeidet med å utvikle og fokusere på
de faglige satsningsområdene innenfor
STØs hovedarbeidsområder er
videreført i 2004. I 2002 ble det
igangsatt en 3-årig SIP om
nettverksbaserte teknologiske
innovasjonsprosesser i Østfold. Denne
har vært videreført og avsluttet i 2004.
Av de faglig ansatte ved årsskiftet var
det 2 med dr.gradskompetanse. I
tillegg er ytterligere 3 ansatte i gang
med gjennomføring av
doktorgradsprogram og 1 ekstern
arbeider med dr.grad i våre lokaler.
Det har vært fortsatt fokus på faglig
publisering blant deler av
forskermassen, men som tidligere år er
det fortsatt en utfordring å øke
bredden av personer som publiserer.

Arbeidsmiljø/Ytre miljø
STØ har - til tross for en radikal
nedbemanning i 2004 - hatt et godt
arbeidsmiljø med samarbeidspreget
klima mellom styret, ledelsen og de
ansatte.
Sykefraværet i 2004 var på 3,34%.
Langtidssykemeldingene synes ikke å
være direkte eller indirekte knyttet til
det interne arbeidsmiljøet. Det har
ikke vært skader eller ulykker av
alvorlig art på arbeidsplassen.
STØ ble i 2004 en IA-virksomhet - en
virksomhet som har tegnet en
samarbeidsavtale med trygdeetaten.
Stiftelsen Østfoldforskning har skrevet
en slik avtale og er dermed forpliktet
til å følge denne intensjonsavtalen.
STØs virksomhet bidrar ikke til
forurensning av det ytre miljø bortsett
fra utslipp i forbindelse med bil- og
flytransport.
Utsikter for 2005
Med bakgrunn i hvordan
prosjektporteføljen nå er sammensatt,
de interne drøftinger i STØ og et
generelt behov for å gjøre
organisasjonen mer robust, vil STØ
samle seg i følgende team relatert til
markedet:
- Mat (landbruk/fisk), næringsmiddel
og emballasje
- Avfalls- og energiressurser
- Offentlig sektor og
tjenesteproduksjon
Innen disse markedsområdene er det
tilgang på prosjekter tilsvarende vel
70 % av totalbehovet for 2005 med
dagens bemanning. Dette er meget bra
i forhold til situasjonen i tidligere år.
Imidlertid er behovet for full
fakturering (67 %) for samtlige
fagmedarbeidere til full timepris
større enn tidligere. Dette skyldes
fellesutgiftene som ikke lar seg
redusere i nevneverdig grad og fordi
det nå er færre årsverk å dele disse
på.
Noen av de større prosjektene STØ nå
er engasjert i, er flerårige og kan
dermed være med på å åpne for

mulighetene til å øke bemanningen.
Der er man imidlertid ikke ennå.
Styret imøteser følgelig et anstrengt år
der arbeidsinnsatsen må konsentreres
om igangværende prosjekter med full
finansiering, samtidig som det må

arbeides svært aktivt med utviklingen
av ”Nye STØ”, noe som i seg selv vil
bli en krevende oppgave.

Fredrikstad 15.03.05
Styret i Stiftelsen Østfoldforskning

Institutt for Forebyggende Miljøvern (IFM)
Virksomhetsidè
STØ skal være en pådriver for
langsiktige, nyskapende og
kostnadseffektive løsninger for økt
miljø- og ressurseffektivitet i
samfunnet gjennom FoU-prosjekter i
nært samarbeid med oppdragsgivere
og andre FoU-miljøer. Prosjektene
skal ha et helhetlig fokus, både i et
verdikjedeperspektiv, og på miljø,
økonomi og sosiale forhold.
STØs hovedvirksomhet er knyttet til
anvendt forskning,
forskningsformidling, utviklingsarbeid
og undervisning, og oppdragsgivere er
både private og offentlige
virksomheter i Norge og utlandet.
1. Stab og organisering
IFM hadde ved årsskiftet 2004
9 fast ansatte.
De ansatte representerer et
tverrfaglig miljø med hovedvekt
på universitets- og
høgskoleutdannet personell innen
kjemi og kjemiteknikk, maskinog energifag, økologi og biologi.
En av de ansatte har dr.grad
innenfor området systemanalyser
og miljøanalyser, og har frem til
30.6 2004 hatt en professor II
stilling i Industriell Økologi ved
NTNU.
Virksomheten har i 2004 vært
organisert i tre team, med vekt på
følgende markedsrelaterte
områder:
1. Bygg og
byggematerialer/tjenesteproduksjon
2. Emballasje og næringsmidler
3. Avfall- og energiressurser/
prosessindustri
2.

Faglige satsingsområder og
forskningsmetoder
STØ har sitt hovedfokus
knyttet til analyse og
dokumentasjon av miljø- og

ressurseffektivitet i ulike
typer systemer, fra
prosessøkologi (fokus på
enkeltvirksomheter),
produktøkologi (fokus på
hele verdikjeder) og over til
industriell økologi (fokus på
nettverk av virksomheter og
verdikjeder).
Analyse- og dokumentasjon av
miljø- og ressurseffektivitet
benyttes av STØs oppdragsgivere
både innenfor
utviklingsprosjekter, til
strategiutvikling,
leverandørutvikling,
omsetning/salg av produkter og i
utvikling av policy og virkemidler
for offentlig virksomhet.
Innenfor forebyggende miljøvern
er STØ et av de ledende FoUmiljøene i Norden, med fokus på
analyse- og dokumentasjon av
miljø- og ressurseffektive
systemløsninger.
Virksomheten i 2004 har
representert en videreføring av de
viktigste faglige
satsingsområdene for STØ
innenfor forebyggende miljøvern:
- Utvikling av metoder og
verktøy for optimalisering av
emballasje- og
distribusjonsløsninger for
ulike typer produkter, men
med hovedfokus på
næringsmidler
- Utvikling av grunnlag for
Faktor 10 løsninger innenfor
kontorvirksomhet og
tjenesteproduksjon
- Ressurseffektive løsninger for
behandling/utnyttelse av
avfallsressurser
- Utvikling av systemer og
løsninger for
miljødokumentasjon av
produkter og tjenester.

3.

Hovedaktiviteter i 2004

Aktivitetene innenfor
Forebyggende miljøvern har i
2004 vært preget av arbeid
innenfor et antall større
prosjekter, der to større
emballasjeprosjekter ble avsluttet
i 2004. Videre har arbeidet vært
fokusert rundt videreutvikling av
samarbeidet mot andre FoUmiljøer, bla. Matforsk,
Norconserv og Telenor FoU. Det
er fortsatt sterk fokus på
prosjektutvikling for å sikre godt
belegg, og det ble sendt inn
søknader om flere større
forskningsprosjekter. Den
økonomiske situasjonen har ført
til at aktiviteter knyttet til
deltagelse i internasjonale
seminar/konferanser og –nettverk
har vært noe redusert i 2004
sammenliknet med tidligere.
Det har blitt benyttet mye
ressurser knyttet til
- Videreutvikling av nettverk
med andre FoU-miljøer
nasjonalt, bla. Matforsk,
Norconserv, NTNU Institutt
for Produktdesign, SINTEF
Teknologi og Samfunn og
Telenor R&D i 2004, og
skriving av felles søknader
om forskningsprosjekter
sammen med disse miljøene.
- Videreutvikling av
kompetanse og datagrunnlag
knyttet til analyseverktøy
som benyttes av STØ i
prosjekter innenfor
miljødokumentasjon (Life
Cycle Assessment) og
verdikjedeanalyser (integrerer
miljø, økonomi og
ressurseffektivitet).

4. Noen viktige prosjekter i 2004
Nasjonale prosjekter innenfor
optimal emballering/distribusjon
STØ har i løpet av 2004 sluttført to
store nasjonale og nordiske prosjekter
innenfor området Optimal
Emballering/distribusjon; Marinepackprosjektet og Opti-Pack. Disse
prosjektene er utviklet i samarbeid
med Emballasjeforsk, der STØ har
vært en aktiv part i 2004. Samtidig er
prosjektene knyttet til Næringslivets
Emballasjeoptimeringskomite (NOK)
videreført gjennom Indikatorprosjektet og Handlekurvprosjektet.
Fokus i disse prosjektene har blitt
utvidet til også å omfatte
problemstillinger knyttet til
fyllingsgrad/transportintensitet og
svinn av produkt i verdikjedene. STØ
har i samarbeid med Teknisk
Universitet i Delft gjennomført et
studentprosjekt i 2004, der et utvalg
familier/husholdninger i Østfold er
blitt intervjuet i forhold til matavfall
og emballasjens betydning i den
sammenheng. Undersøkelsen fikk
mye oppmerksomhet i media, både
lokalt og nasjonalt.
I prosjektet Optimal Barriere i et
verdikjede-perspektiv (Opti-Barr)
samarbeider Matforsk og STØ om å
utvikle metoder for og analysere
hvorvidt emballasjeløsninger er
optimale i forhold til bevaring av
produktkvalitet og
distribusjonseffektivitet. Prosjektet
gjennomføres sammen med Gilde,
Prior og Fjordland, og 4 internasjonale
emballasjeleverandører.
På slutten av året ble det sendt inn
søknad om videreføring av
Marinepack-prosjektet for tre nye år, i
regi av Emballasjeforsk, STØ,
Norconserv og Matforsk (Marinepack
2007). Søknaden ble innvilget av
Forskningsrådet med en ramme på 8,3
mill. NOK. Det ble også utviklet et
større prosjektforslag knyttet til
Effektiv emballering og distribusjon
av dagligvareprodukter (Valuepack)
til STORFORSK-prosjektet.
Prosjektforslaget fikk meget god
internasjonal evaluering, men
dessverre ingen penger fra
programmet.

STØ har i løpet av 2004 meldt seg inn
i International Association for
Packaging Research (IAPRI), og fikk
antatt to papers ved årskonferansen i
Stockholm i mai 2004.
Miljødokumentasjon av produkter –
relasjon til produktutvikling og
innkjøp
STØ har siden 1998 arbeidet med
prosjekter knyttet til
miljødokumentasjon av produkter,
gjennom såkalte tredjepartsgranskede
miljødeklarasjoner (EPD Type III).
Tidligere har systemer for slike blitt
utviklet både gjennom norske,
nordiske og europeiske prosjekter.
Som et resultat av denne
prosjektaktiviteten, der STØ har
samarbeidet med bedrifter,
Næringslivets Hovedorganisasjon og
norske myndigheter, er det etablert en
egen organisasjon; Næringslivets
Stiftelse for Miljødeklarasjoner. STØ
er her representert både i styret for
stiftelsen, i teknisk komité,
verifikasjonskomiteen og
markedskomiteen.
I 2004 har STØ gjennomført et større
prosjekt for Håg, der 10 av Hågs
kjerneprodukter innenfor
kontorstoler/konferansestoler har blitt
miljødeklarert. Dette involverer et
stort antall underleverandøer, og
miljødeklarasjonene er blitt oversatt til
10 språk for anvendelse i
markedsføring av Hågs produkter i
alle verdensdeler. Prosjektet har vært
finansiert via SKatteFUNN-ordningen.
I videreføringen av dette arbeidet
gjennom et Faktor 10 prosjekt på
tjenesteproduksjon (se under), er det i
2004 startet opp et
leverandørutviklingsnettverk, der Håg
sammen med et utvalg sentrale
leverandører arbeider for å øke den
samlede miljø- og ressurseffektiviteten
for kontorstolene. Prosjektet er meget
lovende i forhold til å redusere samlet
energiforbruk og utslipp av
drivhusgasser gjennom livsløpet til
kontorstolene, og erfaringene vil bli
benyttet videre inn i konseptutvikling
og produktutvikling hos Håg.
STØ har sammen med
Kommunesektorens Innkjøpsforum

(KSI) gjennomført et prosjekt der det
er vurdert hvordan miljødeklarasjoner
og enkle nøkkeltall basert på disse,
kan bidra til å forenkle arbeidet for
offentlige innkjøpere. Prosjektet har
blitt godt mottatt i de organer som
arbeider med å få Lov om Offentlige
anskaffelser iverksatt i konkrete
anskaffelser. Med erfaring fra
kontorstolprosjektet for Håg er det
utviklet nøkkeltall for innkjøp av
kontorstoler som kan benyttes av alle
offentlige innkjøpere. Prosjektet har
også ledet frem til en arbeidsprosess,
der leverandører av produkter og
tjenester får et større ansvar for å
utvikle fornuftige kriterier/nøkkeltall
for miljø- og ressurseffektivitet knyttet
til produktgrupper, og for å fremskaffe
nødvendig informasjon til
innkjøpsprosessen. Prosjektet skal
etter planen videreføres på nye
produktgrupper i 2005.
Miljø- og ressurseffektiv
tjenesteproduksjon og
kontorvirksomhet
STØ bygget gjennom et Strategisk
Instituttprogram som pågikk fra 20012003 grunnlag for en større satsing
mot miljø- og ressurseffektiv
tjenesteproduksjon og
kontorvirksomhet. Utgangspunktet er
at tjenesteproduksjon utgjør en stadig
større andel av økonomien i Norge,
mens bevisstheten om og forståelsen
av miljø- og ressursutfordringer
knyttet til tjenesteproduksjon er lite
fremtredende.
STØ har derfor utviklet et prosjekt
med fokus på Radikal miljøinnovasjon
innenfor kontorvirksomhet og
tjenesteproduksjon (Faktor 10 kontor)
i nært samarbeid med Håg, SINTEF
Teknologi og Samfunn og Telenor
R&D på Fornebu. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med
Fredrikstad Kommune, Storm Elektro,
Telenor, Østfold Energi, Kommunenes
Sentralforbund Innkjøp, Høgskolen i
Østfold og Universitetet for Miljø og
Biovitenskap. Gjennom prosjektet er
det satt fokus på måling av miljø- og
ressurseffektivitet i
tjenesteproduksjon/kontorvirksomhet,
energibruk knyttet til belysning i
bygg, miljø- og ressurseffektiv
kommunikasjon/reising og utvikling

av mer miljø- og ressurseffektive
kontormøbler.
Prosjektet pågår ut 2005.
I løpet av høsten 2004 ble det også
skrevet søknad om nytt Strategisk
Instituttprogram som bla. tar sikte på å
videreføre kompetanseutviklingen
innenfor dette området i STØ.
Forskningsrådet godkjente søknaden
om SIP i januar 2005, for en periode
på tre år.
Avfall og energi
Innenfor avfallsområdet var
aktiviteten i 2004 i stor grad preget av
analyser/dokumentasjon rundt
innføring av nye
kildesorteringsløsninger og

behandlingsmetoder for
avfallsressurser. Disse mer spesifikke
studiene er oppfølgingsprosjekter
knyttet til tidligere, mer overordnede
studier av miljøeffektivitet, økonomi
og samfunnsøkonomi knyttet til
behandlingsformer for
avfallsressurser.
Av de mer interessante prosjektene er
et samarbeidsprosjekt med alle
materialselskapene knyttet til felles
innsamling av avfall ved et
kjøpesenter i Sarpsborg. Det er gjort
grundige analyser og vurderinger av
ulike typer løsninger for innsamling
og sortering, og der prosjektgruppen
har falt ned på en nyutviklet løsning
fra Tomra (Recycling Center).
Prosjektet planlegges videreført i

2005, når denne løsningen trolig er
tilgjengelig for et norsk marked.
Det er også gjennomført analyser av
løsninger for kjemisk gjenvinning av
plast sammenliknet med tradisjonell
materialgjenvinning, i samarbeid med
Plastretur.
Innenfor energiområdet er det
gjennomført en studie for Statoil på
utslipp av drivhusgasser fra tungolje
og andre fossile energiprodukter.
Arbeidet med en dr.grad knyttet til
bioenergi er videreført i samarbeid
med Erasmus-universitetet i
Nederland.

Institutt for Virksomhets- og næringsutvikling IVN
Virksomhetsidé
Ansatte ved faggruppen for
Virksomhets- og Næringsutvikling
(IVN) skal være pådrivere for
utvikling av forbedrede
arbeidsprosesser i samspillet mellom
teknologisk og organisatorisk
innovasjon.
Vår visjon er at vi skal bidra med
helhetlige løsninger for økt
verdiskaping i virksomheter og
næringer. Vårt arbeid skal være
forankret i et klart organisasjonsfaglig
ståsted fundert på medvirkningsbasert
utvikling og aksjonsforskning.
Aktivitetene våre er anvendt forskning,
forskningsformidling og
utviklingsarbeid rettet mot private og
offentlige virksomheter primært i
Østfold-regionen, men også i Norge
for øvrig og utlandet. VN skal
gjennom sitt arbeid være
premissleverandør for beslutninger i
privat og offentlig sektor.

Stab og organisering
VNs stab pr 31.12.04 besto av 8
medarbeidere. En medarbeider har
sluttet og gått over til stilling på
Høgskolen i Østfold. De ansatte har en
blanding av organisasjonsfaglig,
teknologisk og samfunnsvitenskaplig
utdanningsbakgrunn og omfattende
praktisk erfaring med ledelse og
organisering av utviklingsprosesser.
En av de ansatte har kompetanse på
doktorgradsnivå, mens to
medarbeidere er i ferd med å fullføre
sitt doktorgradsprogram
(doktorgradsdisputas høst 2005 ved
Universitetet i Aalborg og høst 2007
ved NTNU) samt at det gis faglig
veiledning til en ekstern
doktorgradsstudent som leier kontor
hos STØ.

Faglige satsningsområder
Den faglige aktiviteten har i 2004 vært
konsentrert om følgende tre
satsningsområder:

IKT og Kunnskapsledelse har fokus
på implementering av organisatorisk
innovasjon knyttet til prosessorientert
og IKT-støttet kunnskapsutvikling og
handler om:
•

Hvordan virksomheter kan
utvikle evnen til å skape, spre
og gjøre bruk av
kunnskapsressurser.

•

Hvordan IKT-systemer kan
støtte og muliggjøre reell
kunnskapsutvikling i praksis
gjennom utvikling og
implementering av
prosessorienterte
organisasjonsmodeller.

•

Hvordan
medvirkningsbaserte
modeller for endrings- og
kunnskapsledelse kan gjøre
det lettere å implementere og
ta i bruk IKT-systemer og
prosessorientert
kunnskapsutvikling.

Virksomhetsutvikling har fokus på
virksomheten og helhetlige
verdiskapingsprosesser innen både
privat og offentlig sektor og handler
om:
•

Hvordan modeller for
organisasjonsanalyse og utvikling kan bidra til
strategisk utvikling og legge
det nødvendige grunnlaget
for kontinuerlig
organisasjonslæring for økt
innovasjonsevne og
konkurransekraft.

•

Hvordan ulike
forretningsprosesser som
produkt- og tjenesteutvikling
og modeller for logistikk og
kvalitetssystemer kan bidra
til kontinuerlig forbedring og
økt effektivisering (gjøre de
riktige tingene) og
produktivitet (gjøre tingene
rett).

Næringsutvikling har fokus på
ressursgrunnlaget og relasjonene
mellom de ulike aktørene i og utenfor
en region og handler om:
•

Hvordan regional utvikling
gjennom bruk av regionale
analyser kan styrke
forståelsen for
rammebetingelsene og
politikkutformingen for
kontinuerlig stimulering,
skaping og spredning av
innovasjon

•

Hvordan ulike
innovasjonssystemer og
metoder for nettverksbasert
samarbeid mellom
virksomheter kan stimulere
til økt innovasjonstakt

•

Hvordan øke nyskapingen
ved å legge til rette for
entreprenørskap og
intraprenørskap

Hovedaktiviteter i 2004
Næringsutvikling
Arbeidet i 2004 har hatt en
hovedforankring i det 3-årige
strategiske instituttprogrammet (SIP)
”Nettverksbaserte teknologiske
innovasjonsprosesser i Østfold”.
Programmet er nå i sitt tredje og
avsluttende år. Programmets faglige
hovedproblemstilling er knyttet til
metoder og modeller for ledelse og
organisering av nettverksbaserte
innovasjonsprosesser. Programmet
skal samtidig bidra til igangsetting,
gjennomføring og oppfølging av
konkrete nettverksbaserte
innovasjonsprosesser i Østfold.
Programmet har hatt aktiviteter i
følgende fire bedriftsnettverk: IKTnettverket, Næringsmiddelnettverket,
Verktøymakernettverket og Øranettverket som er et geografisk
forankret bedriftsnettverk satt sammen
på tvers av bransjer med fokus på
miljøutfordringer. Programmet har i
2004 arbeidet med en statusanalyse av

alle fire nettverkene som grunnlag for
planlegging og gjennomføring av
aktiviteter for en viss revitalisering av
nettverkene. En av våre
doktorgradsstudenter er knyttet opp til
dette programmet og han bruker de
fire bedriftsnettverkene som
hovedcase i sin doktorgradsavhandling. Han er medlem i det
nasjonale doktorgradsprogrammet
EDWOR (Enterprise Development
and Work Life Research,
http://leo.iot.ntnu.no/edwor/) som er i
regi av Forskningsrådets FoU-program
Verdiskaping 2010,
www.program.forskningsradet.no/vs2
010/. Doktorgradsarbeidet bygger på
bruk av aksjonsforskning og samskapt
læring som sentral metode.

turismerelatert næringsutvikling.
-

Det har i 2004 også vært arbeidet med
videreføring av følgende typer av
nettverk:
Utvikling av felles strategisk
næringsplan for Nedre Glommaregionen basert på et partnerskap
mellom lokalt næringsliv,
kommunene og lokale
kompetansemiljøer. Arbeidet har i
2004 blitt videreført med en
næringsanalyse som grunnlag for
en oppdatert scenariobasert
strategiprosess med hovedfokus
på KK- og KIFT-baserte næringer
(kultur-, kreative og kunnskapsintensive næringer) og dette
arbeidet ble gjennomført i
samarbeid med NIBR.
- Prosessveileder for de
forberedende fasene hos
Fylkesmannens Landbruksavdeling der utfordringene
har vært å utvikle et nettverk
mellom ulike aktører innen
temaet ”Mat fra Østfold”.
Videre har prosessen bestått i
bistand til utarbeidelse av
program for satsingen basert
på brede diskusjoner mellom
de ulike regionale aktørene i
innovasjonssytemet om en
hensiktsmessig strategisk
plattform for det videre
arbeidet.
-

Faglig bistand i småskala
næringsutvikling for
Aremark kommune med
hovedfokus på landbruks- og

-

Nytt forprosjekt
Verdiskaping 2010 Østfold
(VS2010 Østfold) ble
gjennomført med innsendt
søknad den 15.10.2004.
Forprosjektet besto i
hovedsak av et omfattende
forankringsarbeid ute i 10
næringsmiddelbedrifter og 2
emballasjebedrifter alle
lokalisert i Nedre-Glommaregionen. Søknaden ble
godkjent og innvilget i
forskningsrådet med en
bevilgning på 1.2 MNOK for
2005. Dette utløste i sin tur
en bevilgning på 0.7 MNOK
fra Østfold Fylkeskommune
under Østfold
Kompetanseoffensiv 2015.
Prosjektet har oppstart fra
01.01.2005 med STØ som
ansvarlig kontraktspartner.
ARENA Østfold, ”Mye mer
med polymer” rettet mot
plast- og komposittindustrien
i Østfold, med Borg Plastnett
som sentral aktør, fikk
innvilget sin søknad om
hovedprosjektmidler fra
Innovasjon Norge der en
representant fra VN sitter
som fast medlem i
styringsgruppen.

Virksomhetsutvikling
SkatteFunn
Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har
tatt initiativ til og i samarbeid med
Innovasjon Norge og NHO Østfold
gjennomført 3 dagseminarer med
orientering om Skattefunn-ordningen.
Bedrifter som hadde benyttet seg av
ordningen ble invitert til å presentere
case. Flere av bedriftene henvende seg
til STØ for bistand i utarbeidelse av
søknad til Skattefunn og STØ har
samtidig bistått enkeltbedrifter med
prosessrådgivning i utviklingsfasen.
Forskningsbasert kompetansemegling
STØ har hatt en sentral rolle i
beskrivelse og oppstart av det NFRinitierte prosjektet
Kompetansemegling og dette har
skjedd i samarbeid med Østfold

Fylkeskommune, SINTEF og
Matforsk. STØ er representert med en
kompetansemegler.
Faglig bistand til de nye
kundebedriftene opprettet gjennom
prosjektene nevnt over har bestått av
strategisk rådgivning og utvikling av
arbeidsprosesser i tidligfasen av
utviklingsforløpet tilpasset små
bedrifter.
Evaluering
Det har vært gjnnomført et årlig
Evalueringsoppdrag av VOKT
(Volds- og konfliktforebyggende
tjeneste) Oslo og VOKT Moss
(http://www.siviltjenesten.no), et
voldsforebyggende tiltak i Oslo og
Moss sentrum med bruk av sivil
verneplikt, på oppdrag fra
Siviltjenesteadministrasjonen på
Dillingøy.
Gjennomført evalueringsoppdrag av
VOKT Kameratstøtteordningen, et
voldsforebyggende tiltak rettet mot
skoler med bruk av sivile
vernepliktige, på oppdrag fra
Siviltjenesteadministrasjonen på
Dillingøy.
IKT og kunnskapsledelse
Strategisk FoU-samarbeid med
CognIT AS (www.cognit.no) har
fortsatt i 2004 for å utvikle et felles og
ledende fagmiljø som fullt ut
integrerer de teknologiske og
organisatoriske aspektene ved
kunnskapsledelse (Knowledge
Management). I dette samarbeidet så
vil CognIT AS være hovedansvarlig
for de teknologifaglige
problemstillingene og STØ for de
organisasjons- og ledelsesfaglige
problemstillingene. CognIT AS sitt
FoU-personale flyttet ut av STØs
lokaler og til Halden i løpet av juni
måned. Dette berører ikke den
strategiske satsningen som Cognit og
STØ har sammen.
Viktig aktivitet i det strategisk faglige
samarbeidet med CognIT var
Forberedelse og innsending av en
en søknad på Brukerstyrte
InnovasjonsProsjekter (BIP) til PULS
(Tjenesteyting, handel og logistikk),
”Læringsdrevet innovasjon – utvikling

og spredning av innovasjonskultur
gjennom KMS-baserte horisontale
læringsnettverk”, Norges
forskningsråd (NFR) med frist
15.oktober. Søknaden fikk dessverre
avslag. Vi fikk imidlertid klar
tilbakemelding om at søknaden også
denne gang var funnet klart
støtteverdig, men at svært stramme
budsjettrammer for Forskningsrådet i
2005 ikke gav rom for tilstrekkelig
bevilgning til kvalifiserte prosjekter.
Et kompetanse- og
Produktiklingprosjekt har vært
gjennomført mhp utvikling av
CognITs søketeknologi

CORPORUMTM Knowledge Server
(klikk inn på www.cognit.no for
nærmere info),der det på sikt skal
installeres en egen server for denne på
STØ.
I samarbeid med Cognit har STØ
startet opp et prosjekt på utvikling av
et eget Beste Praksis prosessbibliotek
for arbeidsprosesser i ulike bransjevise
virksomheter i både privat og offentlig
sektor. Et slikt bibliotek skal være til
hjelp og støtte for utvikling av
CognITs Best Practice. Best Practice
er et programvareverktøy og en
tilhørende metodikk som gjør det lett å
etablere "beste praksis" på tvers av

organisasjonen. Dette
intranettverktøyet er tiltenkt
organisasjonens egne ansatte. Det
hjelper til å eksternalisere kunnskap
om den enkeltes arbeid og etablere
forbindelse mellom dette, overordnede
forretningsprosesser og andre
aktiviteter.

Faglig Publikasjon, STØ 2004
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documentation of packaging
optimisation Opti-pack. Key
Figures for packaging- A tool
for evaluation and
documentation of packaging
optimisation.
Synnøve Rubach, Ole Jørgen
Hanssen
OR.16.04
Åpen
Hydrogen Lindum.
Johan Thoresen, Pål Smits,
Bjørn Øyvind Østlie
OR.17.04
Åpen
Nordic Methods for
documentation of packaging
optimisation. Case Projects in
Norway. Testing of the Optipack system for the
Industrial Document.
Of the European Packaging
and Packaging Waste
Directive (94/62/EU). Rieber
& Søn ASA, Toro.
Hanne Lerche Raadal, Synnøve
Rubach, Mie Vold
OR.22.04
Åpen

Instittutt for virksomhetsog næringsutvikling
Balanced scorecard. Kvalitet
logistikk.
Roar Varildengen
AR.01.04
Åpen
Innovation and regional
development.
Trond Åge Langvik
AR.04.04
Åpen

Samtalen i samskapets
læringsprosesser.
Trond Åge Langvik
AR.05.04
Åpen
Forretningsplan for Halden
Industriutvikling.
Roar Varildengen
OR.02.04
Lukket
IKT gjennomgang Askim
kommune.
June Tolsby, Frode Ramstad
Johansen
OR.07.04
Lukket
IKT gjennomgang Askim
kommune - vedlegg.
June Tolsby, Frode Ramstad
Johansen
OR.08.04
Lukket
Robuste kommuner.
Scenarier for kommunestrukturen i Østfold.
Steinar Normann, Øivind Holt,
Helge Ramsdal, June Tolsby
OR.13.04
Åpen
Norsk Potetkompetanse.
Fred Callisen, Carsten ArntJensen
OR.14.04
Åpen
Prosesstilnærming på
Sosialområdet.
Frode Ramstad Johansen,
Ingrid Trømborg - Fredrikstad
kommune
OR.15.04
Lukket
VOKT Moss.
June Tolsby
OR.18.04
Åpen
VOKT Oslo.
June Tolsby
OR.19.04
Åpen

VOKT KAS.
June Tolsby
OR.20.04
Åpen
Innovasjonsprosess i Borg
IKT -forum.
Trond-Åge Langvik, Frode
Ramstad Johansen
OR.21.04
Åpen

Undervisning/
Sensor

Kurs i Emballering og
logistikk.
Ole Jørgen Hanssen, Kjersti
Kjøll Øverbø
Mastergradskurs, Høgskolen i
Molde, 15-19.11.04
Sensor i Systemteknikk.
Ole Jørgen Hanssen
Dr.gradskurs i systemteknikk,
NTNU 15.12.04
Hovedveileder for
dr.gradsstipendiat Kristin
Støren Wigum.
Ole Jørgen Hanssen
Disputas ved NTNU 16.12.04
Miljøstrategi og
Livsløpsanalyse . Del av
Miljøledelse og Økologisk
økonomi studium på
Høgskolen i Bodø.
Cecilia Askham Nyland
Høsten 2004

Institutt for forebyggende
miljøvern
Miljømessig og
samfunnsmessig vurdering av
avfallsgjenvinning.
Ole Jørgen Hanssen
Kurs i Bygg og miljø, NTNU
Trheim, 16.03.04
Faktor 10 – utfordringer for
næringslivet.
Ole Jørgen Hanssen
Kurs i Bærekraftig Utvikling,
Senter for Miljø og Utvikling,
Universitetet i Oslo 26.03.04
Livssyklusanalyser og
miljøutfordringer for
næringslivet.
Ole Jørgen Hanssen
Kurs i Bærekraftig Utvikling,
Senter for Miljø og Utvikling,
Universitetet i Oslo 02.04.04
Life Cycle Assessment and
Systems Engineering.
Ole Jørgen Hanssen
Dr.grads kurs i
Systemprosjektering, NTNU
13.10.04

Emballeringskjeden, kurs.
Synnøve Rubach
DNE 28.04.04
Distribusjonsdesign med
emballasjedesign og logistikk.
Synnøve Rubach
Forelesninger i deler av faget,
3.kl kurs Høgskolen i Østfold,
uke 41, 42, 45

Instittutt for virksomhetsog næringsutvikling
Sensor og veileder i
Spesialisering
Bedriftsutvikling
Bachelorkurs 3. år
Steinar Normann
Handelshøyskolen BI Østfold
Høst 2004
Sensor Mastergradsoppgave,
Organisasjon og ledelse.
Torbjørn Korsvold
Avd. for Samfunnsfag,
Høgskolen i Østfold

Stiftelsen Østfoldforskning
Gamle Beddingsvei 2
1671 Kråkerøy
Boks 276, 1601 Fredrikstad
Telefon, 69351100
Telefaks, 69342494

STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNINGS STIFTERE
A-etat Sarpsborg
Aremark kommune
Askim kommune
Avd. 49, Fellesforbundet
AXXessIT AS
BI-Østfold
Berg Sparebank
Borgarsyssel Museum
Borregaard Industries Ltd
Bravida SørØst AS
Den norske Bank ASA
Eidsberg kommune
ERNEX AS
Fagforbundet Fellesforbundet Region Østfold
Fredrikstad Fagforening, avd. 002 Fellesforb.
Fredrikstad kommune
Fredrikstad og Omegn Industriforening
Fylkesmannen i Østfold
GERit AS
Gilde Fellesslakteriet BA
Gjensidige NOR Sparebank
Glemmen videregående skole
Hafslund ASA
Halden Industriforening
Halden kommune
Halden Sparebank
Hobøl kommune
Hvaler kommune
Høvik Professional Lighting AS
IBM Norge AS
Indre Østfold Næringsforening
Institutt for Journalistikk
Interconsult Group ASA
Jotne Ankers AS
Jøtul AS
Kemira Chemicals AS
Kronos Titan AS
Krogseth AS
Kværner ASA
Landsorganisasjonen i Norge
Lindbak, Per

Landsorganisasjonen i Norge, distriktskontor Østfold
LO Indre Østfold
LO i Fredrikstad
LO i Halden
LO i Moss
LO i Sarpsborg
Marcator .
Maritech AS
Mascot Electronic AS
Mills DA
Moss Industriforening
Moss kommune
MOVAR
Multiconsult Geas AS
NorBetong AS
Norcool
Nordea Bank Norge ASA
Norsk Spesial Olje AS
Norske Skogindustrier ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon Østfold
M. Peterson & Søn AS
Nordic Paper Greaker AS
Rakkestad Håndverks- og Industriforening
Rakkestad kommune
Regal Mølle AS
Renolit Norge AS
Rygge kommune
Råde kommune
Sarpsborg Håndverks- og Industriforening
Sarpsborg kommune
Scandpower AS
Skiptvedt kommune
Solstad-Løse
Sparebank1 Fredrikstad
Spydeberg kommune
Trøgstad kommune
Våler kommune
Østfold Energi AS
Østfold Fylkeskommune
Østfold Handel og kontor

