
NORSK ARBEIDSLIVSFORUM 

 
BERETNING FOR 2006 

 

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. 

1. STYRETS SAMMENSETNING 

Styret har for 2006 bestått av; 

Even Bolstad; HR Norge, leder, Jan Erik Karlsen; Rogalandsforskning, nestleder, Pål Lynne 

Hansen; LO, Ingrid Steen Malt; NHO, Petter Knudsen; Solstad Partners og Line Eldring; 

Fafo, styremedlemmer og Godtfred Bøen, kasserer/sekretær/sekretariat.  

 

Anne Oddmundstad, Arbeids- og sosialdepartementet, har utført regnskapsfunksjonene. 

 

Styret har hatt i perioden siden forrige årsmøte hatt 3 styremøter, inkludert ett møte der nytt 

styremedlem Petter Knudsen ble orientert om NALF av styreleder og sekretær.  

2. REVISOR 

Kjell Marstein, Finansnæringens arbeidsgiverforening. 

   

3. ÅRSMØTET 

Sted: FAFOs konferanselokale, Borggata 2 B , kl. 13:00 – 14:00. 8 medlemmer møtte. 

 

Årsmøtet ble avholdt 2. mars 2006, og var innkalt ved e-mail 17. februar 2006.  

Det fremkom ingen innvendinger mot innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig innkalt.  

 

Dagsorden for årsmøtet ble godkjent. Per Arne Larsen ble valgt som dirigent for årsmøtet, og 

Rolf Utgård som årsmøtesekretær. 

 

Styrets forslag til beretning og regnskap for 2005 og budsjett for 2006, samt økning av 

medlemskontingent ble lagt fram. Styrets budsjettforslag var basert på økning av 

medlemskontingenten fra 100 kr til 200 kr pr år for enkeltmedlemmer og fra 500 kr til 1000 kr 

pr år for virksomheters støttemedlemskap. Dette var motivert ut fra prinsippet om at utgiftene 

ved årets aktivitet bør dekkes av løpende inntekter, og at kontingenten har vært uendret siden 

starten mens prisnivået på leie av lokaler og servering mv. har økt. Styrets forslag ble 

enstemmig godkjent. Styret ble meddelt ansvarsfrihet. 

 

Styreleder la fram forslag om endring av vedtektene når det gjaldt funksjonstid for styret og 

om at årsmøtet også skal velge valgkomite samt at valg foretas på grunnlag av innstilling hhv 

fra styre og valgkomite . Forslagstekstene lød (endringer i kursiv): 

 

 

 

 

 

 



IV Styre 

Foreningen ledes av et styre på minst 5 medlemmer valgt på årsmøte for to år om gangen. 

Leder og nestleder velges særskilt. For øvrig konstituerer styret seg selv.  
Som hovedregel kan hver representant gjenvelges en gang. 
Valgperiodene tilpasses slik at leder og nestleder er på valg annet hvert år, tilsvarende at 
tilnærmet halve styret er det samme.  
 
Det kan også velges vararepresentanter. Disse velges for to år og kan gjenvelges en gang. 

 

VI Årsmøter 
Årsmøtet avvikles ved et medlemsmøte. Årsmøtet behandler 

 styrets årsberetning  

 regnskap ved revisors beretning  

 fastsettelse av medlemskontingent for det kommende kalenderår  

 valg av styre (jf. pkt. IV), valgkomite og revisor  

 samt de saker som styret eller et medlem av foreningen senest én måned før 

årsmøtet har forlangt ført på dagsorden  
 Valg foretas på bakgrunn av innstilling. Valgkomiteen innstiller styre og eventuelle 

vararepresentanter, mens styret innstiller valgkomite og revisor. 
 

Forslag til Årsmøtevedtak 2006: 
Som overgangsordning kan bestemmelser om valgperioder fravikes i 2006-07 for å sikre 

gradvis implementering av prinsipp om valgperioder 

 
I debatten ble det påpekt at representanten fra departementet (AID) ikke bør omfattes av 

kravet til utskifting. Man mente det ikke var riktig å presse andre hovedaktører på dette heller. 

Debatten konkluderte med at man omgjorde vedtektsforslaget (om utskiftning av 

styremedlemmer etter to perioder) til et intensjonsforslag. Forslaget om at årsmøtet også 

velger valgkomite og at valg foretas på bakgrunn av innstilling, ble vedtatt. Det siste forslaget 

(årsmøtevedtak om overgangsordning ift. valgperioder) ble deretter frafalt. 

 

Kjell Marstein la fram valgkomiteens innstilling: 

 

Som nytt styremedlem ble valgt:  

Petter Knudsen etter Ida Festervoll som hadde frasagt seg gjenvalg  

  

Jan Erik Karlsen gjenvelges som nestleder 

Pål Lynne Hansen gjenvelges som styremedlem 

Line Eldring gjenvelges som styremedlem 

Alle innstilles for 2 år. 

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Dirigenten foreslo at revisor (Kjell Marstein) ble gjenvalgt for ett år og at Kjell Marstein og 

Sverre Røed Larsen ble valgt til valgkomite. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

For øvrig vises til protokoll som er lagt ut på forumets internettside. 

 

Dirigenten foreslo at sekretæren refererte protokollen fra møtet. 

Vedtak: Den oppleste protokoll ble enstemmig godkjent. 

 

Dirigenten og sekretæren takket for seg, og overlot ordet til lederen som takket dirigent og 

sekretær for årsmøtet, Godtfred Bøen for innsatsen i styret og for forumet, og erklærte 

årsmøtet for avsluttet. 

 



4 MEDLEMSMØTER 

 

2. mars 2006  Medlemsmøte : Outsourcing - Jobbtap eller redning for norske bedrifter? 

kl 14.00-17.30, Fafos konferanssenter, Borggata 2, Oslo  

 

Invitasjonen lød: 

 

Norske bedrifters utskilling og utsetting av virksomhet - outsourcing - kan gi bedre kvalitet på 

støttetjenester, stordriftsfordeler, lavere kostnader og sterkere fokus på bedriftens 

kjerneaktiviteter, men kan også føre til tap av arbeidsplasser, kompetansetørke, lønnsdumping 

og utviklingsproblemer.  

Outsourcing til utlandet har ofte dreid seg om arbeidsintensive og lite kompetansekrevende 

oppgaver. I de siste årene har vi sett at også kompetansekrevende virksomhet og teknologiske 

tjenester outsources, blant annet til asiatiske land. Denne utviklingen skaper nye muligheter - 

og nye utfordringer:  

Hva er fordelene og ulempene ved outsourcing?   

Kan outsourcing redde og forbedre norske virksomheter?  

Outsourcing av forretningsprosesser og kunnskapsindustri til utlandet- en økende trend? 

 
Program  

14.00  Introduksjon.Even Bolstad, styreleder i Norsk Arbeidslivsforum/daglig leder 

i HRNorge 

14.10  Outsourcing av forretningsprosesser - muligheter og fallgruver. Kurt Harald 

Aase, direktør for forretningsutvikling i Bluegarden AS 

14.40  "Offshoring" av IT-tjenester: Konsekvenser og omfang. Anne Lau Revil, 

forsker i CultureIT 

15.10 Kaffepause 

15.25  Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul 

Chaffey, administrerende direktør i Abelia 

16.00  Kommentarer og debatt med innledere og deltakere. Debattleder: Line 

Eldring, forskningsleder i FAFO 

16.30-17.30 Sirkulasjon, uformell ordveksling og fingermat 
 

Kurt Harald Aase har nylig gitt ut boken Outsourcing av forretningsprosesser - muligheter 

og fallgruver. Han er cand.polit. fra UiB og direktør for forretningsutvikling i Bluegarden AS. 

Aase har tidligere bl.a. vært personaldirektør i Posten AS, med outsourcing av lønns- og 

personaltjenester som en primær oppgave.  

Anne Lau Revil er IT-antropolog og arbeider i CultureIT. Hun har skrevet rapporten 

"Konsekvenser av offshoring av IT-tjenester" for El- og IT-forbundet. Informasjon om 

rapporten: http://www.elogit.no/index.gan?id=6890&subid=0 

Paul Chaffey er administrerende direktør i Abelia. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- 

og teknologibedrifter med over 440 medlemsbedrifter med ca 25.000 ansatte over hele landet. 

Organisasjonen har medlemmer innen: IT, telekom undervisning, forskning og 

konsulenttjenester 

 

Antall deltakere: 36 

 
 
 
 
 

http://www.elogit.no/index.gan?id=6890&subid=0


 
Medlemsmøte 12. september 2006:  

Hvorfor er ledelse og styring av kunnskapsoppgaver så vanskelig? 
 
Invitasjonen lød bl.a.: 

Kunnskapsorganisasjoner krever særlige lederferdigheter, lederskapskultur og 

styringssystemer. ”Kunnskapsmedarbeidere skriker etter ledelse, men vil ikke bli ledet”, er 

det sagt. Hvorfor er kunnskapsmedarbeidere så vanskelige å lede, og hva kreves for at 

kunnskapsmedarbeidere skal bruke sin kompetanse målrettet for virksomhetens beste? 

Er fagfokus for sterkt og effektivitetstrykk for svakt – eller tvert om? 

Å lytte til den kompetente medarbeider er sentralt i en kunnskapsorganisasjon. Hennes 

kompetanse er basis for både god tjenesteproduksjon og for innovasjon og utvikling. Men 

kunnskapsmedarbeideren må fungere innenfor en ramme av eksternt/overordnet gitte mål og 

ressurser. Hvordan klarer kunnskapsorganisasjoner å balansere den faglige målestaven for hva 

som er et godt utført arbeid og den økonomisk administrative målestaven? 

 
Program 
13.00 Introduksjon - Godtfred Bøen, sekretær for Norsk Arbeidslivsforum 

13.05 Sykehusene som kunnskapsorganisasjoner - fagdirektør Bjarne Riis-Strøm, Den 

norske legeforening 

13.35 Kunnskapsledelse - Petter Gottschalk, professor BI  

14.10 Kaffepause 

14.30 Kommentarer og debatt med innledere og deltakere.   

15.00 Slutt   

 

Bjarne Riis Strøm har vært direktør ved Ringerike sykehus og har arbeidet i 

Helsedepartementet. Han mottok i 2002 HRNorges pris "Kunsten å lede".    

Petter Gottschalk har arbeidet mye med bruk av informasjonsteknologi for å understøtte 

kunnskapsledelse og er forfatter av en lang rekke bøker om disse temaene. Han har de seneste 

årene bl.a. studert systemer for forvaltning av kunnskap og informasjon i advokatfirmaer og i 

politiet.   

 
Antall deltakere: 29 

 

 
Medlemsmøte 23. november 2007  

Hva vet vi om årsakene til sykefravær og hva kan vi gjøre på arbeidsplassene for å 

redusere det? 

 

Invitasjonen lød bl.a. 

Sykefravær er blitt et omfattende samfunnsproblem. Sykefraværet var i 1. kvartal 2006 på 7,4 

%. I inneværende år er statens utgifter ifm sykefravær for arbeidstakere på 24,4 mrd kr. Det 

har vært et sterkt fokus på å redusere sykefraværet, men vi er langt unna den reduksjonen på 

20 % ift 2001-nivå som IA-avtalen legger opp til. Sykefraværsnivået i 1. kvartal 2006 var bare 

2,5 % lavere enn nivået i 1. kvartal 2001.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har på vegne av Stoltenberg-utvalget nylig fått laget 

en kunnskapsoversikt som kartlegger forskning om sykefravær.Forskere ved SINTEF Helse 

har utført arbeidet. Kunnskapsoversikten viser at sykefravær er sett på av forskere ift. mange 

ulike påvirkningsfaktorer. Oversikten viser til studer av bl.a. sykelighet i befolkningen og 

hvilke diagnoser langtidsfraværet er relatert til, variasjon i konjunkturer og atferd ift 

sykefravær, varierende generøsitet i sykelønnsordninger og effekt på fraværet, effekter av 



endringer i sykelønnsordninger, variasjoner mellom kjønn, og effekt av livsstil og 

arbeidsmiljø på fraværet. De fleste studiene av sammenheng mellom arbeidsmiljø og 

sykefravær viser at et dårlig psykososialt, fysisk og organisatorisk arbeidsmiljø gir høyere 

fravær. Det er svært få av disse studiene som sier noe om hvor mye av variasjonen i 

sykefraværet som direkte kan forklares med arbeidsmiljøfaktorer. Men arbeidslivet er uansett 

en viktig arena for å påvirke sykefraværet. 

Undersøkelser viser at mennesker som opplever høy grad av arbeidsglede i langt mindre grad 

har sykefravær enn de som sliter med motivasjon og tilfredshet på jobb. Mange ledere er etter 

hvert blitt opptatt av hva de kan gjøre for å påvirke medarbeideres trivsel og arbeidsglede. Det 

danske konsulent- og kunnskapshuset Ennova lager hvert år en European Employee Index, 

der man måler arbeidsglede og ser denne i sammenheng med bl.a. motivasjonog 

ledelsesatferd. 

Selv om man er langt unna å nå IA-avtalens mål for reduksjon av sykefraværet, har mange 

virksomheter med langsiktig og systematisk arbeid oppnådd sterk reduksjon av sykefraværet. 

Norske Skog Saugbruks i Halden var Norges første IA-bedrift og har oppnådd en halvering 

av det offentliges utgifter ifm sykefravær i virksomheten i løpet av de siste 5 årene. Nesten 

ingen blir lenger uføretrygdet i Norske Skog Saugbrugs i Halden.  

 
Program 
14.00   Even Bolstad, Introduksjon-styreleder for Norsk Arbeidslivsforumog daglig leder i 

HR Norge 

14.05  Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog 

Saugbruks, personalsjef Lars Th. Larsen 
15.00  Ledelse, motivasjon og arbeidsglede - som grunnlag for færre sykedager - Henrik 

Sørensen, adm.dir. i konsulent-og kunnskapshuset Ennova 
16.00 Kaffe og kaker 

16.15  Sykefravær; kunnskapsstatus og problemstillinger- forsker Solveig Osborg Ose, 

Sintef Helse, Trondheim 
17.00 Kommentarer og dialog mellom innledere og møtedeltakere 

17.20  Slutt 

 

Solveig Osborg Ose er forsker ved Sintef Helse og har vært hovedforfatter forden helt ferske 

kunnskapsoversikten som er utarbeidet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet på vegne 

av Stoltenberg-utvalget. Hun har også gjort egen forskning på sammenhenger mellom 

arbeidsmiljø og sykefravær.  

Henrik Sørensen leder det danske konsulent- og kunnskapshuset Ennova."Ennova er en 

analyse- og konsulentvirksomhed, der fokuserer på ”Performance measurement and 

management”. Ennova har gennem de senere år opnået en position som den ledende aktør på 

markedet for ”Performance Measurement and Management” i Danmark."  

Lars Th. Larsen er personalsjef ved Norske Skog Saugbruks i Halden. I PILs oversikt over 

de "friskeste" bedriftene i Norge var det bare Titania som overgikk Saugbrugs i 4. kvartal 

2005. Titania-fraværet var på 2,21 prosent, Saugbrugs hadde 3,11 prosent.  

 
Antall deltakere: 42   

 

 

 

 



Medlemsmøte 11. januar 2007 

Fagorganisering som framtidsfenomen - i hvilken retning går utviklingen?  

Invitasjonen lød: 

På 80-tallet var det mange som mente at fagbevegelsen ikke hadde noen framtid, verken 

internasjonalt eller i Skandinavia.  Fagorganisasjonene var stivnet i en form som ga lite rom 

for nytenkning og nyanser i synsmåter. Etter den første høyrebølgen var det derfor mange som 

tvilte på fagbevegelsens evner til å håndtere den generelle individualiseringstendensen man 

var vitne til.  

Stadig mer ressurssterke arbeidstakere, som ikke nødvendigvis så på seg selv som del av 

arbeiderklassen, ble antatt å kunne ivareta sine interesser individuelt direkte overfor 

arbeidsgiveren. Mange virksomheter har i økende grad ønsket å gjennomføre en 

personalpolitikk med individuelle vilkår for den enkelte ansatte, og mange arbeidstakere, 

særlig høyt kvalifiserte og etterspurte yrkesgrupper, ser seg også tjent med dette. 

Men globalisering og omstilling i arbeidslivet og en økende vektlegging av eierinteresser og 

avkastning har revitalisert fagorganisering som sosialt og politisk fenomen. Mange 

arbeidstakere opplever at de blir presset for sterkt. 

I tillegg sees etter hvert det organiserte trepartssamarbeidet og den rollen organiserte 

arbeidstakerinteresser spiller i forhold til utviklingen av den nordiske modellen som et 

konstruktivt bidrag til produktivitet, utvikling og verdiskaping, også i næringslivsmiljøer. 

 

Hvordan vil fagbevegelsen forholde seg til aktuelle dilemmaer i framtida, og hvilke 

strategiske valg vil de gjøre. Noen av utfordringene kan være: 

- Utflytting, migrasjon og allmengjøring 

- Ansvarlighet- påvirkningsmulighet,men også gisseleffekt? 

- Vekt på økonomiske vilkår eller sosialpolitikk? 

- Arbeidsplassorganisering eller samfunnsperspektiv? 

- I hvilken grad er arbeidslivet individualisert?  

 
Program  
13.00   Introduksjon –Line Eldring,styremedlemi Norsk Arbeidslivsforum og  

forskningsleder i Fafo 

13.05   Oppslutning og representasjon i norsk fagorganisering, - Torgeir Aarvaag 

Stokke og Kristine Nergaard, forsker ved Fafo  

13.50   Fagorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk 

fellesskap? - Jan Heiret, førsteamanuensis ved Historisk Institutt, 

Universitetet i Bergen 
14.35  Kaffepause 

15.00 4 forberedte kommentarer (10 minutter hver) til forskernes innledninger fra 

representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner 

- Adm dir i Navo Lars Haukås 

- Leder i YS Tore Eugen Kvalheim 

- Direktør for Arbeidsgiveravdelingen i HSH, Kim Nordlie  

- 1. nestleder i Handel og kontor, Stein Kristiansen  

15.40  Dialog mellom innledere og møtedeltakere  

16.00  Slutt  

 

Antall påmeldte deltakere: 55  

 



4. IIRAS VERDENSKONGRESS I PERU  

 

IIRA ble opprettet med støtte fra FN i 1966 for å utvikle og utveksle kunnskap om 

arbeidslivsrelasjoner på internasjonalt nivå. Den har sitt hovedsete hos ILO i Genève og har 

tilslutning fra alle verdensdeler. Organisasjonens formål er rent vitenskapelig. Den sprer 

informasjon om viktige utviklingstrekk i arbeidslivet gjennom sine nasjonale 

medlemsorganisasjoner, ved å støtte internasjonal forskning og gjennom sine globale og 

regionale kongresser.  

 

IIRA arrangerer jevnlig regionale konferanser og verdenskongresser. Den 14. 

verdenskongressen fant sted i Lima, Peru i september 2006. Temaet var ”Socal Actors, Work 

Organization and New Technologies in the 21st Century”. Som vanlig hadde Norge en fyldig 

kontingent deltakere. Det forelå ingen deltakerliste, men vi regner med at ca 15 av deltakerne 

kom fra Norge. De norske deltakerne presenterte syv papers i gruppesesjonene. I tillegg var 

en av de norske deltakerne leder for en av sesjonene.  

 

Kongressen la betydelig vekt på den globale situasjonen og u-landenes situasjon ble naturlig 

nok trukket fram i mange innlegg. Vi viser for øvrig til fyldigere referat fra Robert Salomon, 

som ble utsendt til medlemmene like før jul i 2006.  

 

Professor Jan Erik Karlsen, som er nestleder i styret for Norsk Arbeidlsivsforum, ble i 

september 2006 valgt til styremedlem i ”The International Industrial Relations Association 

(IIRA) på verdenskongressen. 

Jan Erik Karlsen vil representere de skandinaviske landene i IIRA Executive Committee i 

perioden 2006-2009. IIRA har valgt Professor Russel Lansbury ved Sidney University, 

Australia som sin president for samme periode.  

 

Neste Europeiske kongress skal holdes i Manchester i 2007, mens verdenskongressen foregår 

i Sidney i 2009.  

 

5. STYRETS ARBEID  

Styret anser fortsatt at kortere møter, gjerne i form av ettermiddagsseminarer på 2 timer fra 

14-16 antakelig har større appell enn heldagskonferanser. Det er imidlertid en utfordring å få 

belyst det enkelte tema godt i løpet av såpass kort møtetid. Et to timers møte vil normalt ikke 

kunne ha flere enn 2 innledere. Det er derfor en utfordring også å kunne få til en kontrastering 

av perspektiver og ståsteder.  

Styret er fortsatt av den oppfatning at de administrative funksjoner mht utsendelse av 

invitasjoner og mottak av påmelding, generering av oversikt over møtedeltakere mv. bør 

kunne utvikles ved å ta i bruk it-løsninger i større grad, for eksempel Questback eller 

lignende. Dette vil frigjøre kapasitet i sekretariatet til å drive med faglig rettet arbeid.  

5 INTERNETT – WWW.ARBEIDSLIVSFORUM.DEP.NO  

Hjemmesiden på Internett blir fortsatt brukt til å legge ut invitasjoner til medlemsmøter, samt 

kunngjøring av IIRA-møter, og gir en generell oversikt over Norsk arbeidslivsforum. Vi legge  

også ut nedlastbare presentasjoner fra medlemsmøtene, i tillegg til at disse sendes ut via e-

mail til de påmeldte ved hvert møte. 

 

http://www.arbeidslivsforum.dep.no/


Sentralforvaltningen har gått over til ny struktur på nettsidene og etablering av regjeringen.no. 

Vi samarbeider med de ansvarlige for dette med sikte på en hensiktsmessig synligjøring av 

Norsk Arbeidslivsforum.    

 

6 MEDLEMSUTVIKLINGEN 

Norsk arbeidslivsforum hadde i februar 2007 160 personer på sin medlemsliste, (inkludert 10 

støttemedlemmer.) Det er en økning fra 2005 da det var 120 medlemmer på medlemslisten 

(inkludert 10 støttemedlemmer). 

 

7 ØKONOMI 

Forumets regnskap for 2006 viser et overskudd ifm med driften på kr 1832. Det er en 

forbedring fra 2005 da det var et underskudd ifm med medlemsmøtene på kr. 7.173,66.  

 

Styret er tilfreds med at kontingentøkningen som ble vedtatt på forrige årsmøte har bidratt til 

at utgiftene dekkes av løpende inntekter.  

 

Beholdning pr. 31. desember 2006 er kr.105.657,73 

 

Rentene på fondsavsetningen etter Europakongressen er beregnet iht den andel av 

beholdningen som fondet utgjør. 

 

Regnskapet er revidert av revisor, og revisjonsrapport avgitt.   

 

8 AVSLUTNING 

 

Styret takker Arbeids- og inkluderingsdepartementet for velvillig bistand med 

sekretariatsfunksjonen for 2006. Departementets bidrag er den dominerende ressursinnsatsen i 

forumet, og slik sett en forutsetning for forumets virksomhet. En spesiell takk rettes til 

Godtfred Bøen for hans innsats i sekretariatet. En takk rettes også til regnskapsfører Anne 

Oddmundstad. Sist, men ikke minst, takkes foredragsholdere og medlemmer for utmerket 

samarbeid og utvist interesse.  

 

Styret 

 

 

 


