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BERETNING FOR 2009 

 
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 2009 har bestått av: 

Rolf Utgård, leder; Jan Erik Karlsen, Rogalandsforskning, nestleder; Jon Olav Bjergene, Unio; 
Cathrine Lødrup, ICA; Petter Knudsen, Personalhuset; 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 inkludert regnskap for NALF. 
Styret har i perioden siden forrige årsmøte hatt 4 styremøter. 
Jan Erik Karlsen var 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 valgkomiteen har bestått av 
Kjell Marstein, FA, og BENTE Aina Ingebrigtsen, NTNU.  

3. Generelt om utvikling og drift av NALF 2009 
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. 

I løpet av 2008 ble sekretariatsfunksjon overført til Arbeidsforskningsinstituttet, som fortsatt ivaretar 
denne. Sekretariatsfunksjonen inkluderer bl.a. medlemsadministrasjon, regnskapsføring, webstøtte 
(inkludert tilgang 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 
generelt har erfart at økonomiske bidrag fra arbeidslivets parter og organisasjoner har gått noe tregere 
å få til enn man hadde håpet på. AID har imidlertid gitt oss viktig støtte med sin bevilgning i 2009, og 
økonomien er solid innenfor rammen av det aktivitetsnivået vi har lagt oss på. Styret har derfor 
midlertidig kunnet nedprioritere arbeidet med finansiering og heller arbeidet med medlemsmøtene og 
diskusjonene om forumets fremtidige profil. Styrets medlemmer har svært begrenset kapasitet og 
sekretariatets mandat er begrenset til generelle henvendelser til tidligere bidragsytere. 

Etablering av ny sekretariatsfunksjon 
AID overførte sekretariatsfunksjonen til AFI 01.06.08. Dette inkluderte også flytting av domenet 
www.Arbeidslivsforum.no og overføring av regnskap. Året har blitt brukt til å etablere og ajourføre 
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nye websider, nye rutiner og samhandlingsmønstre mellom administrasjon og styre. Det er en forut-
setning for drift av forumet at man har en effektiv sekretariatsfunksjon og en velfungerende webside, 
noe som nå er på plass.  Forumets webside er godt besøkt – med over 4.300 nedlastinger av 
hovedsiden siden den nye siden ble opprettet høsten 2008. 

Forumets virksomhet 
Forumets styre har i perioden hatt flere diskusjoner om strategi, innretning, målgrupper, 
medlemstilbud og markedsføring. Man ønsker å fortsette som en møteplass for arbeidslivets parter, 
myndighetene og forskermiljøene og sette saker på dagsorden som er relevante for alle disse gruppene. 
Samtidig kan det se ut som om det er vanskelig å finne temaer og innledere som appellerer til alle 
disse gruppene samtidig. Et virkemiddel kan være å spisse til temavalg og problemstilling slik at dette 
apellerer mer direkte til de enkelte miljøene, selv om det skulle føre til at vi ikke når hvert enkelt miljø 
i hvert møte, men må søke dette balansert over tid. Særlig har det vært vanskelig å nå fram til 
forskerne. Det kan ha sammenheng med en stresset oppdragsforskningshverdag og en tiltagende 
spesialisering og dertil mindre tverrfaglig interesse, men det har vi ikke undersøkt. Vi ser også en 
svakere oppslutning fra enkelte av arbeidslivets organisasjoner, noe vi har vanskelig for å tolke. Det 
kan bero på en svakere interesse for partssamarbeid og bedriftsdemokrati hos partene i arbeidslivet, 
men det har vi heller ikke gjort grundige undersøkelser på. Forumet ønsker å fornye og fremme 
diskusjonene og forskningen om den norske arbeidslivsmodellen og mener man har en unik mulighet 
til å bidra til dette. 

Styret anbefaler at man gjennomfører en kartlegging av behov og ønsker hos medlemmene, for deri-
gjennom å gjøre det lettere å imøtekomme de ulike målgruppenes ønsker når det gjelder temavalg, 
faglige innhold og ekstern profilering.  

4. Medlemsmøter 
   Tema  Foredragsholdere/innledere

3. mars  Den siste ”bøygen”  
– tilpasning til 
tjenestepensjonsordningene 

*Klemet Rønning‐Aaby, Fagforbundet
*Anders Kvam, Tekna 
*Sissel Rødevand, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) 

28. april  Omstilling uten konflikt– er 
det mulig? 

*Johan Tore Solberg, avdelingssjef i HSH arbeidsgiveravdelingen: 
"Sluttpakker ‐ er det lønnsomt og nødvendig i dagens krise?" 
*Rolf Utgård, Utgård Rådgivning ‐ "Sluttpakker ‐ er det en 
fornuftig løsning ‐ sett fra tillitsvalgtes ståsted?" 
*Petter  A. Knudsen, Seniorrådgiver i Personalhuset AS ‐ "Fra 
sluttpakke til startpakke ‐ plan for gjennomføring av omstillings‐ 
og nedbemanningsprosesser" 

1. 
september 

Arbeidslivsforskerne – hva 
bidrar de med i samfunnet, for 
næringslivet og 
fagbevegelsen? 

*Leif E. Moland, cand. Sociol., forskningsleder Forskningsstiftelsen 
Fafo  
*Øyvind Pålshaugen, forsker, forskningsleder 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)  

17. 
november 

Bidrar forskningen ved 
reformer og omstillinger i 
offentlig sektor? 

Møtet ble utsatt – det var få påmeldinger og flere avbud pga. 
sykdom. Ny dato: 1. mars 2010 

 
Det foreligger oversikt over de tre gjennomførte temamøtene når det gjelder deltakere: 72 personer.  
Etter temamøtene legger vi ut powerpoint-presentasjonene på forumets hjemmeside. 

5. Medlemsutviklingen 
Norsk arbeidslivsforum hadde i februar 2010 206 personer på sin medlemsliste, mot 199 i 2008. 
Antallet betalende personlige medlemmer er i 2009 120, mot 99 i 2008.  
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