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BERETNING FOR 2013 

 
Norsk arbeidslivsforum ble stiftet 2. november 1994. I henhold til vedtektene skal forumet fremme 

tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål ved foredrag, 

diskusjoner o.l. og ved internasjonale kontakter. 

Styrets sammensetning 

Forumet har siden årsmøtet 12. juni 2013 hatt følgende styre: 
 
Rolf Utgård (styreleder) 
Eivind Falkum, Arbeidsforskningsinstituttet (nestleder) 
Liv Ova Graham, Politiets Fellesforbund 
Hanne Olofsson Finnestrand, Sintef 
Christian H. Rafn, Sunne Organisasjoner 
Malin Smit, Virke 
Kathrine Olsson, Tekna (fungerende varamedlem) 
Morten Henningsen, Finans Norge (fungerende varamedlem) 
 

Styremøter  

Styret har i perioden hatt seks møter, fire i tilknytning til temamøtene: 9. januar, 12. mars, 16. mai, 24. 

juni, 26. september og 14. november. 

 

Medlemsmøter  

I 2013 arrangerte forumet 5 temamøter, inkludert en halvdagskonferanse i Trondheim den 12. april 

2013, som hadde 41 deltakere. Konferansen ble arrangert i samarbeid med SINTEF. 

  Tema Foredragsholdere/innledere 

26 deltakere Hva trenger vi ledere til? Tian Sørhaug, professor, UiO 

Lars Klemsdal, UiStavanger 
  

41 deltakere Er innleie av utenlands arbeidskraft en 

trussel mot den norske modellen? 

Tore Sellæg, direktør, Norsk Industri 

Jonas Bals, Fellesforbundet 

Stig Winge, Dir. for arbeidstilsynet 

Gunnar Lamvik, seniorforsker, SINTEF 

Ståle Brovold, distriktsleder, Veidekke 

Roar Aas, Fellesforbundet 

  

19 deltakere Fort og riktig – Ledelse og styring i 

offentlig sektor 

Marianne Andreassen, direktør, Lånekassen 
  

33 deltakere Særaldersgrenser – til glede og besvær Kari Østerud, leder, senter for seniorpolitikk 

Unn A. Skatvold, nestleder, Politiets fellesforb. 
  

25 deltakere LEAN PRODUCTION – forbannelse eller 

velsignelse – og for hvem? 

Ottar Henriksen, SINTEF/formann i LEAN Forum 

Norge 

Helene Bank, Fagforbundet 

Ellen Dalen, NTL/UiO 
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Presentasjoner fra innlederne finnes på NALF’s hjemmeside: www.arbeidslivsforum.no 

Revisor og valgkomité  

Revisor har vært Kjell Marstein, Finans Norge, og valgkomiteen har bestått av Kjell Marstein, og Robert 

Salomon, Arbeidsforskningsinstituttet.  

Generelt om utvikling og drift av NALF 2013 

NALF er et lite forum, men med en unik medlemsmasse og unike temaer som sikter mot å samle alle 
arbeidslivets parter, forskere og representanter for relevante myndigheter til diskusjon om sentrale og 
felles problemstillinger for arbeidslivet. NALF er unik også i den forstand, også i ei tid hvor de fleste 
organisasjoner ønsker å sette dagsorden og prege debattene selv. NALF velger ikke side i sakene, men 
ønsker å belyse dem ved å gå i dybden. Hovedmodellen er to eller flere innledere, men man har også 
hatt meget gode erfaringer med én innleder som får muligheten til å være mer direkte og utleverende.  

I 2013 har vi hatt stort engasjement og god oppslutning om tema-møtene.  

Medlemsutvikling 
I 2013 har antallet bedriftsmedlemmer økt til 15. Vi regner med at spredning av invitasjoner og annen 
informasjon fra forumet dermed er mer effektivt.  Antall individmedlemmer pr. mai 2014: 183. 

Økonomi  
Forumets regnskap for 2013 viser et lite underskudd i forbindelse med driften på kr. 2.756. Se vedlagt 

revidert, signert regnskapsark.  

Vi forventer at sekretariats- og driftsutgiftene for 2014 vil holde seg på omtrent samme nivå som 
tidligere, med justering for prisøkninger og et planlagt møte i 2014 i Trondhjemsregionen. 

Hjemmesiden 
Forumets nye hjemmeside: www.arbeidslivsforum.no 

Kontaktpersoner i Norsk arbeidslivsforum er Rolf Utgård, styreleder, e-post: rolut@online.no, telefon 
22687986, mobil: 913 26 407 eller 481 93 147, og Solveig Hæreid, sekretariatet, mobil 482 90 851,  
e-post: solveig.hareid@afi.hioa.no. 

Forumets sekretariat 

Arbeidsforskningsinstituttet AS ble virksomhetsoverdratt til Høgskolen i Oslo og Akershus fra 
01.01.2014. Virksomhetsoverdragelsen vil ikke påvirke den daglige driften av Norsk arbeidslivsforum. 
AFI har sendt informasjon til Arbeids- og sosialdepartementet om dette. I 2014 har forumet fått ny 
nettside med enklere navigering.  
Avslutning 

Vi takker Arbeids- og sosialdepartementet for avgjørende viktig støtte, og for alle bidrag fra partene i 

arbeidslivet, Finans Norge, UNIO, Spekter samt Bedriftsmedlemmene: Legeforeningen, 

Sjømannsforbundet, HR Norge, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Politiets fellesforbund, Norsk 

Sykepleierforbund, NHO Mat og landbruk, Norsk Ergoterapeutforbund,  

Fafo - institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norsk Lektorlag, Norsk fysioterapeutforbund, 

Utdanningsforbundet, Sintef Teknologi og samfunn, Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet v/Arbeidsgiverpolitisk avdeling samt Virke – som har gitt finansiell støtte. 

Støtten har vært avgjørende for videre drift, samtidig som støtten har gitt tilbakemelding om at 

forumets rolle er viktig og oppleves nyttig. Sist, men ikke minst, takkes foredragsholdere for velvillig 

innsats, og medlemmer for interesse og deltakelse. Styret takker også Arbeidsforskningsinstituttet 

for bistand med sekretariatsfunksjonen i 2013. 

 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/NALF
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/NALF
mailto:rolut@online.no
mailto:solveig.hareid@afi.hioa.no
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Oslo, 8. mai 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Årsregnskap 2013  
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