
 
 

BERETNING FOR 2008 
 
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 2008 har bestått av; 
Even Bolstad; HR Norge, leder; Jan Erik Karlsen, Rogalandsforskning, nestleder; Pål Lynne Hansen, 
LO; Cathrine Lødrup, ICA; Petter Knudsen, Personalhuset, og Inger Marie Hagen, Fafo, 
styremedlemmer og Marianne Gran Juriks, Tekna og Karina Messel, DnB Nor – varamedlemmer. De 
to varamedlemmene har fungert som faste medlemmer.  
 
Solveig Hæreid, AFI, har bistått med sekretariatsfunksjoner for NALF, og har i samarbeid med AFIs 
administrasjon utført regnskapsfunksjonene. 
 
Styret har i perioden siden forrige årsmøte hatt 5 styremøter. 
 
Jan Erik Karlsen er innvalgt som styremedlem IIRA for valgperioden 2006-2009 ("Board Member of 
Executive Committee - International Industrial Relations Association").  
2. REVISOR OG VALGKOMITE 

Revisor har vært Kjell Marstein, Finansnæringens arbeidsgiverforening og valgkomite har bestått av 
Kjell Marstein, FA, og Sverre Røed Larsen.  

   
 

3. GENERELT OM UTVIKLING OG DRIFT AV NALF 2008-09 
 

Norsk Arbeidslivsforum fikk en stor utfordring da AID i mars 2007 meddelte 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. AID ga høsten 2007 tilsagn om økonomisk støtte på det vilkår at arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner til sammen bidrar med et like stort beløp 
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Styret vurderte etter dette ulike muligheter: nedleggelse av forumet, videreføring på ren dugnads-
basis, 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. 
 
I løpet av 2008 er sekretariatsfunksjon overført til Arbeidsforskningsinstituttet. Sekretariats-
funksjonen har inkludert bl.a. medlemsadministrasjon, regnskapsføring, webstøtte (inkludert til-
gang til AFIs webplattform), sekretærstøtte og adgang til AFI sine møtefasiliteter. 
 
Styrets fokus i perioden har først og fremst vært: 
 

• Finansiering 

Vi gleder oss over positive muntlige tilbakemeldinger fra noen av arbeidslivets organisasjoner og 

at de positive tilbakemeldingene også er synliggjort gjennom økonomisk bidrag. Likevel er det 

slik at Styret har de siste to årene generelt erfart at arbeidet med å skaffe støtte fra arbeidslivets 

partsorganisasjoner har vært langt vanskeligere enn man på forhånd hadde regnet med. 

• Etablering av ny sekretariatsfunksjon 

AID overførte sekretariatsfunksjonen til AFI 01.06.08. Dette inkluderte også flytting av domenet 

arbeidslivsforum.no og overføring av regnskap. Året har blitt brukt til å etablere nye websider, 

nye rutiner og samhandlingsmønstre mellom administrasjon og styre. 

• Løpende utvikling av tilbud  

I forbindelse med endret støtte fra AID har også styret overtatt hele ansvaret for faglig utvikling 

av møter, inkludert kontakt med foredragsholdere, skriving av salgstekster o.a. 

• Vurdering av fremtidige, mulige veivalg 

Når den økonomiske plattformen for forumet nå virker sikker, vil styret naturlig vri fokus mot å 

tilpasse strategi, målgrupper, medlemstilbud og markedsføring. Styret registrerer at forumet slites 

mellom ambisjoner om å bygge broer mellom målgrupper samtidig som tilbud i form av faglig 

innhold og funksjonen som møteplass skal fremstå attraktiv for hver enkelt målgruppe. Avgående 

styre anbefaler at man i neste styreperiode mer systematisk kartlegger behov og ønsker hos 

medlemmene, gjør veivalg og sikrer konsistens mellom målgruppe, tilbud, styremedlemmenes 

faglige interesse og markedskommunikasjon. 
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4. MEDLEMSMØTER OG ÅRSMØTE 

 Tema Foredragsholdere Ansvarlig 
styremedlem 

27.03 
temamøte 

Mot bedre vitende? 
Prestasjonsorienterte 

avlønningsformer 

Mona Bråthen FAFO, Tore-Wiggo 
Sørensen, HR Norge Arild Bryde, 
Arbeidsiverforeningen Spekter 

 

27.03 
årsmøte 

   

30.09 
temamøte 

Hvorfor er vi så 
gode når vi er så 

dumme? 

Innlegg ved Gudmund Hernes, Fafo 
Kommentarer fra Maja Gregersen, SL 
Elisabeth Dahle, Utdanningsforbundet 
Carlo Botten-Verboven, Norsk Industri  

Inger Marie 
Hagen 

28.10 
temamøte 

Arbeidslivets 
organisasjoner og 
klimaspørsmålene 

Inger Arvig, NHO 
Olav H. Lie, LO 
Anne Helene Lindseth, HSH 

Jan E. Karlsen 

11.12 
temamøte 

Arbeidskraftreserven 
blant trygdede - .. 

Ted Hanisch 
Per Brannsten, NAV 
Tove Midtsundstad, FAFO 
Arne Lein, Norsk Handikapforbund 
Bjørn Halvorsen, AID 

Petter A 
Knudsen 

 
 

5. 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 inn-
betaling av kontingent vist seg å være betydelig lavere. Totalt har ca. 100 medlemmer betalt 
kontingent for 2008. Styret har i utgangspunktet ikke ønsket å stryke medlemmer fra medlems-
listen uten at de eksplisitt ber om dette. Styret vil imidlertid vurdere å revidere medlemslisten i 
henhold til listen over innbetalte kontingenter.  
 
Pr. februar 2009 er det kommet 18 nye medlemmer, og noen utmeldinger; antall medlemmer er 
nå 199 + to støttemedlemmer (HR Norge og AFI). 
 
Det foreligger oversikt over 3 av årets 5 temamøter når det gjelder deltakere: 60 personer. Fra de 
øvrige to møtene finnes det ingen slik oversikt. 
 

6. ØKONOMI 
Forumets regnskap for 2008 viser et overskudd ifm med driften på kr 66.208,75.  
Overskuddet er en ren periodiseringseffekt, siden AFI kom inn først 1.6.08, og utgiftene ble 
mindre enn forventet. 
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Kontingentinntekt innbetalt i 2008: kr. 12.200. Ca. 38 medlemmer har i tillegg betalt kontin-
genten i jan/feb 2009.  Styret er tilfreds med at de totale kontingentinntektene godt og vel dekker 
utgiftene forumet har hatt i forbindelse med møter og andre ordinære driftutgifter. 
Bankbeholdning pr. 31. desember 2008 er   kr. 196.981,75 
-kortsiktig gjeld (utestående AFI)   ”     -27.292,-   
Disponibelt      kr. 169.689,75 
 
Erfaringsmessig vil drøye 100 medlemmer betale kontingenten i 2009. NALF bør søke å få inn 
midler fra flere enn de to støttemedlemmene (a kr. 1000) som vi hadde i år.  
Ordinære driftsutgifter forventes å holde seg relativt på samme nivå som tidligere. 
Utgifter til sekretariat: Erfaring fra 2008 viser at AFI i de 7 månedene med drift av sekretariatet, 
har timeført 230 timer inklusive oppstart- og ajourføring med mer. AFI har fått dekning for 136 
av disse. Et overslag viser en antatt innsats i 2009 på 240 timer, dvs. kr. 120.000. 
 
Rentene på fondsavsetningen etter Europakongressen er beregnet iht den andel av beholdningen 
som fondet utgjør. Regnskapet er revidert av revisor, og revisjonsrapport avgitt – se bakerst i 
dette dokumentet.  
 
 
AVSLUTNING 
 
Styret takker Arbeidsforskningsinstituttet for bistand med sekretariatsfunksjonen for 2008. Vi 
takker også AID, Finansnæringens arbeidsgiverforening, Landbrukets arbeidsgiverforening, 
UNIO, Spekter og HSH, samt støttemedlemmene HR Norge og Arbeidsforskningsinstituttet, som 
gjennom finansiell støtte 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, Oslo, 3. mars 2009 
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