
NORSK ARBEIDSLIVSFORUM 

 
BERETNING FOR 2007 

 

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 2007 bestått av; 

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

Hansen; LO, Siri Møllerud; NHO, Petter Knudsen; Personalhuset og Line Eldring; Fafo, 

styremedlemmer, Godtfred Bøen, kasserer/sekretær/sekretariat og Marianne Gran Juriks, Tekna 

og Karina Messel, DnB Nor varamedlemmer  

 

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

 

Styret har i perioden siden forrige årsmøte hatt 3 styremøter. 

 

2. REVISOR OG VALGKOMITE 

Revisor har vært Kjell Marstein, Finansnæringens arbeidsgiverforening og valgkomite har bestått 

av Kjell Marstein FA og Sverre Røed Larsen, AFI  

   

3. ÅRSMØTET 

 

Årsmøtet fant sted 22. mars 2007 kl. 16:15 i møterom 2511 i bygning R-5 i Regjeringskvartalet 

Akersgaten 59, 11 medlemmer møtte. 

 

Årsmøtet var innkalt ved e-mail til alle medlemmene. 

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

 

Dagsorden for årsmøtet ble godkjent. Sverre Røed-Larsen ble valgt som dirigent for årsmøtet, og 

Dagfinn Habberstad som referent 

 

Styrets leder la frem beretning for 2006. Styreleder presenterte styrets forslag til regnskap for 

2006.  

 

Revisor refererte sin revisjonsberetning og foreslo at regnskapet ble godkjent. 

Styrets forslag til regnskap for 2006 ble enstemmig godkjent. Styret ble meddelt ansvarsfrihet. 

 



Styreleder orienterte om styrets forlag til budsjett for 2007.  

 

Styreleder orienterte kort om at statsråden har varslet en vurdering av sekretariatsrollen. 

Dette ble tatt til etterretning.  

 

Kjell Marstein fra valgkomiteen la fram valgkomiteen innstilling: 

Even Bolstad, HR-Norge gjenvalgt som styreleder 

 

Siri Møllerud, NHO – nytt styremedlem 

Marianne Gram Juriks, Tekna – nytt varamedlem til styret 

Karina Messel, DNB NOR – nytt varamedlem til styret 

Godtfred Bøen, AID - kasserer/sekretær 

 

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag enstemmig. Dirigenten foreslo at revisor og valgkomité 

skulle gjenvelges og dette ble vedtatt.  

 

Dirigenten foreslo at sekretæren refererte protokollen fra møtet. Den oppleste protokollen ble 

enstemmig godkjent. 

 

Dirigenten og referenten takket for seg og overlot ordet til styrelederen. Han takket Ingrid Steen 

Malt (avgått styremedlem), dirigent og sekretær for innsatsen, og erklært årsmøtet for avsluttet. 

 

4 MEDLEMSMØTER 

 

Medlemsmøte 2. mars 2007: Presentasjon av (European Working Conditions Surveys - 

EWCS). 

 

Hvert femte år gjennomfører European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions i Dublin en survey for å studere arbeidsmiljø i Europa  (European 

Working Conditions Surveys - EWCS). Undersøkelsen har vært gjennomført fire ganger og den 

siste undersøkelsen ble gjennomført i 2005. Foruten i 2005 var Norge også med i forrige 

undersøkelse i 2000. Feltarbeidet for den siste undersøkelsen ble utført i alle EU25 landene + 

Norge. Undersøkelsen gir en oversikt over arbeidsmiljøtilstanden i Europa og indikerer hvilken 

type endringer som påvirker arbeidsstyrken og omfanget av endringene.  At undersøkelsen 

gjentas hvert 5. år gir et godt bilde av utviklingstrekk. Tidligere datasett har vært brukt til videre 

studier av andre forskningsmiljøer. Spørreskjemaet er utvidet fra 20 spørsmål i den første 

undersøkelsen til nesten 100 spørsmål i den siste. Temaene inkluderer arbeidstid, 

arbeidsorganisering, lønn, arbeidsrelatert helserisiko, helseeffekter av arbeidsmiljø og 

videreutdanningstilbud.  

 

 

Program  

  



10.00-10.05     Introduction, Torkel Sandegren, Senior Adviser at the Ministry of Labour and 

Social Inclusion  

  

10.05-10.15    The European Foundation and its activities, Willy Buschak, Deputy Director at 

EUROFOUND  

  

10.15-11.15    Results from the European Working Conditions survey, Agnès Parent-Thirion, 

Co-ordinator at EUROFOUND  

  

11.15 -11.30   The Norwegian data, further analysis and publication, Cecilie Aagestad, 

Adviser at The National Institute of Occupational Health   

  

11.30 -11.45   Questions and discussion  

 

Antall deltakere: 30 

 
 
Medlemsmøte 22. mars 2007: Hvordan bør virksomheter legge til rette for varsling?   
  

Fra 1. januar 2007 fikk  Arbeidsmiljøloven nye regler om varsling i arbeidslivet . Virksomhetene 

skal  -  "når forholdene tilsier det"  -  utarbeide rutiner for varsling eller sette i verk andre tiltak 

som legger forholdene til rette for intern varsling av kritikkverdige forhold.  Det har vært en 

omfattende debatt om varsling og ytringsfrihet. Vi ønsker å fokusere på hvordan tilretteleggingen 

bør skje og hvilke spørsmål som reiser seg i denne forbindelse.  

  

Hvilke systemer og rutiner bør etableres?   

Hvordan skal meldinger om uheldige forhold tas imot og følges opp?  

Hvordan skal den som varsler beskyttes og hvordan informere og beskytte den det er meldt fra 

om?   

Hvordan kan varslingsrutiner bygges opp for å bli oppfattet som troverdige av de ansatte og 

hvordan henger de sammen med bedriftskultur og øvrige interne systemer? 

  

Ved siden av å leve opp til lovregulering kan tilrettelegging for varsling innføres for å understøtte 

en bedriftskultur for åpenhet og innovasjon i virksomheten,  og det kan være et hjelpemiddel for 

å bygge og vedlikeholde renommè.  Hvordan påvirker vektleggingen av ulike 

begrunnelser etableringen av systemer og rutiner?  

  

  

Program   

14.00-14.05     Introduksjon - Even Bolstad,  styreleder for Norsk Arbeidslivsforum og daglig 

leder i HR Norge   

14.05-14.45     "Systemer og rutiner for varsling i Telenor og erfaring med praktisering av disse" 

-  Finn Berg Jacobsen, Compliance Officer i Telenor  



14.45-15.00     Kaffe og frukt  

15.00-15.40     "Fallgruber ved ledelseshåndtering av "farlig informasjon" og noen retningslinjer 

for trygg og troverdig håndtering av varsling"  -

                       Arild  Aspøy, partner i rådgivningsvirksomheten Explisit      

15.40-16.00     Kommentarer og dialog mellom innledere og møtedeltakere  

 

Antall deltakere: 40 

 

 

Medlemsmøte 19.juni 2007: Hvordan påvirkes arbeidslivet av at vi ser ut til å få permanent 

knapphet på arbeidskraft?  

 

Mangelen på arbeidskraft er knyttet til at vi er inne i en høykonjunktur, men den kan også være et 

forvarsel om en mer permanent situasjon. 

Lenge har arbeidsløshet vært sett på som et grunnproblem ved arbeidslivet. Men dette har skiftet. 

Mens SSB lenge har snakket om likevektsledighet har vi nå likevektsunderskudd.  

Framtidig masseimport av helsearbeidere fra Afrika/Asia og fortsatt arbeidsinnvandring fra Øst-

Europa kan komme til å dempe dette. Men slike løsninger kan være usikre og risikable. 

Outsourcing av kunnskapstjenester og globalisering og flytting av arbeidsplasser, kan også 

komme til å dempe knappheten.  

Men knapphet på arbeidskraft ser likevel ut til å kunne endre arbeidslivet. Både arbeidsgivere, 

myndigheter og partene kan komme til å måtte endre strategier og virkemidler.  

Vil vi se myndiggjøring, fleksibilitet og tilrettelegging av arbeidsformer som passer for de 

kompetente, men som gir mer utrygghet for de andre, og hvor nyttig er dette hvis alle 

arbeidsgivere gjør det? 

Eller vil virksomhetene prøve å utvikle klarere mål og misjon, som medarbeidere kan identifisere 

seg med, slik at virksomheten utvikler sterkere sosial identitet: tilhørighet, samhold og 

motivasjon? 

 

Program  

 

13.30 -13.35 Introduksjon - Even Bolstad, styreleder for Norsk Arbeidslivsforum og daglig leder 

i HR Norge  

 

13.35 - 14.00 Hvor permanent og utbredt er knappheten på arbeidskraft og hva vil knappheten 

komme til å bety for arbeidslivet,  Per Kleppe, pensjonist og tidligere finansminister  

 

14.00-14.20 Hvordan går arbeidsgiverne nye veier for å konkurrere i arbeidsmarkedet når 

maktbalansen endrer seg? Even Bolstad, styreleder for Norsk Arbeidslivsforum og daglig 

leder i HR Norge  

 

14.20-14.40 Hva nå hvis kamp mot arbeidsledighet ikke lenger er jobb nr ?  

Jorunn Berland, Leder Finansforbundet  



 

14.40 -15.00 Kaffepause  

 

15.00 -15.30 Kommentarer og dialog mellom innledere og møtedeltakere  

 

15.30 Slutt  

 

Antall deltakere: 22   

 

Medlemsmøte 9.oktober 2007: Hva betyr det at konflikter i arbeidslivet i økende grad ser ut 

til å bli håndtert ved hjelp fra advokater?  

 

Verneombud og tillitsvalgte er tillagt en rolle i håndtering av konflikter i arbeidslivet. Dette 

bygger på prinsippet om at man bør prøve å få til løsninger, demping av konfliktnivået og helst 

bileggelse av konflikten på et tidlig tidspunkt, mens konfliktnivået er lavt.  

 

Også andre aktører, som for eksempel psykologer og profesjonelle meglere blir engasjert i 

arbeidsrelaterte konflikter bl.a. for å bidra til megling.  

 

Men stadig flere konflikter løses ved hjelp av advokater og rettsapparat. Advokater har en høy 

status og profesjonalitet som talsmenn for personer som er involvert i konflikt, og i mange 

tilfeller vil det være riktig og nødvendig å benytte slik bistand. Advokater bistår også ofte i form 

av megling. Men bruk av advokat vil ofte innebære en forberedelse til rettslig behandling, og 

høynet konfliktnivå. 

 

Hvor går utviklingen når det gjelder håndtering av konflikter i arbeidslivet? Har tillitsvalgte og 

verneombud blitt erstattet av nye profesjonelle aktører? Hva er vilkårene for å bruke megling og 

hvilken rolle kan ulike aktører og metoder spille? 

 

Program 

14.00 -14.05 Introduksjon – Petter Knudsen, styremedlem i Arbeidslivsforum og konsulent i  

 Personalhuset 

 

14.05 - 14.35 Erfaringer og synspunkter på håndtering av konflikter - Ingeborg Moen 

Borgerud, Advokat i Advokatfirmaet Arntzen de Besche og leder av 

Arbeidslivslovutvalget  

 

14.35 -15.00 Konflikt og mobbing på arbeidsplassen - muligheter for håndtering ved hjelp av 

mekling, Kari Wammer-Pettersen, Psykolog og medarbeider i prosjektet "Jobbing uten 

mobbing" 

 

15.00 - 15.25 "Konflikter er naturlig, men de må håndteres riktig" – Psykolog Magne Vik,  

Psykologbistand AS   



 

15.25 -15.40 Kaffepause 

 

15.40 -16.10 "Hvor ble det av de tillitsvalgte og verneombudet? "Konflikthåndtering sett særlig 

på bakgrunn av erfaring fra omstillingsprosesser, Petter Knudsen, konsulent i Personalhuset 

 

16.10- 16.30 Kommentarer og dialog mellom innledere og møtedeltakere 

 

16.30 Slutt  

 

 

Antall deltakere: 27  

 

Medlemsmøte 14. desember 2007: Etikk i arbeidslivet- hvordan står det til, og hvordan 

griper vi fatt?   

 

Arbeidslivet byr på etiske utfordringer. Hvem handler vi med med, hvilke arbeidsforhold tilbyr vi 

våre medarbeidere, og hvordan gjennomfører vi kjøp av tjenester? 

 

I utgangspunktet tenker vi kanskje at Norge er et velregulert og sivilisert samfunn med høy grad 

av samhold og konsensus og at etiske spilleregler sitter som en ryggmargsrefleks. Men av og til 

dukker det opp saker i offentligheten som gir grunn til ettertanke. Hvordan står det nå til med 

etikken i arbeidslivet, og hvordan nærmer vi oss temaet på en praktisk måte? 

 

Program 

14.00-14.05 Introduksjon - Even Bolstad, styreleder i Norsk Arbeidslivsforum og daglig leder i 

HR Norge 

 

14.05-14.30 "Korrupsjon og bestikkelser øker – og virksomhetene må forbedre intern kontroll og 

kulturbygging, Helge Kvamme, partner i PricewaterhouseCoopers   

 

14.30-14.55 "Etikk er viktig- men det er ikke tid til det" – Jørn Bue Olsen, bedriftsrådgiver med 

doktorgrad om etikk i næringslivet 

 

14.55-15.15  Kaffe, kake og/eller frukt 

 

15.15-15.45 "Etikk som verktøy i arbeidslivet", Øyvind Kvalnes, filosof ved Humanistisk 

akademi med doktorgrad i moralfilosofi.  

 

15.45-16.00  Kommentarer og dialog mellom innledere og møtedeltakere  

 

Antall deltakere: 27 

 



4. IIRAS REGIONALE KONGRESS I MANCHESTER    

 

 

5 ENDRING MHT SEKRETARIATSFUNKSJONEN 

I mars 2007 meddelte AID at man ikke lenger ønsket å opprettholde støtte til NALF i form av 

sekretariat for foreningen. Dette var begrunnet på prinsipielt grunnlag med at NALF har en 

dagsordenfunksjon i offentligheten og foretar valg i denne forbindelse helt uavhengig av 

departementet, samtidig som departementet utad kan framstå som formelt delaktig i forumets 

virksomhet.  

 

Styret vurderte etter dette ulike muligheter: nedleggelse av forumet, videreføring på ren 

dugnadsbasis, økning av kontingent for å finansiere et nytt sekretariat eller etablering av et nytt 

sekretariat ved hjelp av støtte fra interessenter. Styret besluttet å gå inn for sistnevnte løsning.  

 

Styret har ment at en plassering av sekretariatet i tilknytning til et forskermiljø vil være mest 

hensiktsmessig.  

 

Høsten 2007 ble det gitt tilsagn fra AID om økonomisk støtte på, på det vilkår at arbeidsgiver- og 

arbeidstakerorganisasjoner til sammen bidrar med et like stort beløp. LO ga tilsagn om støtte til 

drift av forumet. Men NHO avviste forespørselen fra NALF om støtte etter en slik modell.  

  

Styret har generelt erfart at arbeidet med å skaffe støtte fra arbeidslivets partsorganisasjoner har 

vært langt vanskeligere enn man på forhånd hadde regnet med. Ved utløpet av 2007 var styret 

imidlertid fortsatt innstilt på å undersøke mulighetene for å skaffe støtte fra partsorganisasjonene 

og innledet sonderinger med sikte på å få i stand et spleiselag der flere organisasjoner bidrar med 

et begrenset beløp. Den årlige kostnadsrammen for drift av sekretariatet ble ved årsskiftet 2007-

2008 justert vesentlig ned, slik at det nødvendige sammenlagte bidraget fra arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden vil være på om lag 80.000 (40.000 på arbeidsgiverorganisasjoner og 40.000 på 

arbeidstakerorganisasjoner)  

  

6 MEDLEMSUTVIKLINGEN 

Norsk arbeidslivsforum hadde i februar 2008 196 personer på sin medlemsliste, (inkludert 10 

støttemedlemmer). Antallet betalende personlige medlemmer har etter utsendelse av krav om 

innbetaling av kontingent vist seg å være betydelig lavere. Styret har i utgangspunktet ikke ønsket 

å stryke medlemmer fra medlemslisten uten at de eksplisitt ber om dette. Styret vil imidlertid 

vurdere å revidere medlemslisten i henhold til listen over innbetalte kontingenter.    

 

I løpet av 2007 deltok 137 personer på ett eller flere medlemsmøter.  

 

7 ØKONOMI 

Forumets regnskap for 2006 viser et overskudd ifm med driften på kr 3 833,87.  

 



Styret er tilfreds med at kontingentinntektene godt og vel dekker utgiftene forumet har hatt i 

forbindelse med møter og andre driftutgifter.  

 

Styret vurderer, jfr. pkt 5 ovenfor, at forumet står overfor en vesentlig utfordring mht å få tilsagn 

om støtte etter den modell som er nevnt. Men styret anser at en økning av kontingenten for 

eventuelt å finansiere sekretariat for foreningen ikke er hensiktsmessig.  

 

Beholdningen pr. 31. desember 2007 er kr.103 501,60.  

 

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 2007. Departementets bidrag har slik sett har vært den dominerende 

ressursinnsatsen i forumet, og så langt 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 for velvillig innsats, og 

medlemmer for interesse og deltakelse.  

 

Styret 

 

 

 

 


