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ÅRSBERETNING - 2016 

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 3. mai 2016 hatt følgende styre: 

Rolf Utgård (styreleder) 
Eivind Falkum, Arbeidsforskningsinstituttet (nestleder) 
Christian H. Rafn, Sunne Organisasjoner 
Malin Smit, Cowi 
Anders Folkestad, Unio 
Gaute A. Knutstad, SINTEF 
Hans Chr. Apenes, Tekna (fungerende varamedlem) 
Kjell Finvåg, LO Handel og kontor (fungerende varamedlem) 

Revisor og valgkomité  

Revisor har vært Kjell Marstein, og valgkomiteen har bestått av Robert Salomon, Arbeidsforsknings-
instituttet, og Jon Olav Bjergene, Handel og kontor. 

Styremøter 

Styret har i perioden hatt 6 møter inkludert årsmøtet. 

Medlemsmøter  

I 2016 arrangerte forumet fire medlemsmøter inkludert en halvdags-konferanse. 

Tema Foredragsholdere/innledere 
3. mai
20 påmeldte + 
innledere og styret 

Delingsøkonomi – hvordan påvirker 
dette norsk arbeidsliv? 

Camilla Skjelsbæk, Hovedorg. Virke 
Anette Brichmann Pollen, Hovedorg. Virke 
Gunn Kristoffersen, YS 
Jonas Løvdal, LO 

13. juni
32 påmeldte + 
innledere og styret 

Streik i moderne tid? – Hvilke former 
for lønnskamp vil vi møte i framtida? 

Curt A. Lier, Akademikerne 
Trine Lise Lundnes, Handel og Kontor (LO) 

26. september.
25 påmeldte + 
Innledere og styret 

«Strid om tid» – Kvifor får vi kamp om 
arbeidstida? 

Ingeborg Moen Bergerud, Advokat/arbeidsrett 
Ebba Wergeland, Lege, forskar, forfattar 
Solveig Kopperstad Bratseth, NS/Unio 
Anne-Cathrine Hjertaas, KS 
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Halvdagskonferanse 
9. november
58 eksterne  
påmeldte + 
innledere og styret 

Hvem bestemmer? Er den norske 
arbeidslivsmodellen i ubalanse? 

Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard, Fafo 
Tore Nilssen, Sintef teknologi og samfunn 
Eivind Falkum, AFI 
Karin Aslaksen, Politidirektoratet 
Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund 
Åsmund Knutsen, Konserntillitsvalgt, Aker 
Solutions 
Knut E. Sunde, Norsk Industri 
Tore Eugen Kvalheim, Spekter, og  
Anders Folkestad 

Presentasjoner fra innlederne finnes på NALFs hjemmeside, der slike foreligger. 

Generelt om utvikling og drift av NALF 

NALF er et lite forum, men med en unik medlemsmasse og unike temaer som sikter mot å samle 
arbeidslivets parter, myndigheter og arbeidslivsforskere til diskusjon om sentrale og felles problem-
stillinger. I 2016 hadde vi stort engasjement og god oppslutning om møtene.  
Vi hadde i 2015 den vellykkede og krevende dagskonferansen «Den norske samarbeidsmodellen 50 år 
– 1964 – 2014, Nye bransjer – nye tider. Dette var en jubileumskonferanse – «Thorsrudkonferansen»,
der vi belyste norsk pionerarbeid for produktivitetsutvikling og industriutvikling nasjonalt og 
internasjonalt. I 2016 arrangerte vi en halvdagskonferanse om den norske arbeidslivsmodellen, som 
også ble godt mottatt og besøkt. Vi tok utgangspunkt i flere forskningsrapporter som bl.a. viser at 
arbeidstakerne har fått svekket medbestemmelse, men også at de ulike forskningsmiljøene hadde litt 
ulike funn og litt ulike tolkninger av hva dette innebærer. Vi fikk presentasjoner fra de tre fremste 
samfunnsforskningsmiljøene på dette feltet, FAFO, AFI og Sintef. I tillegg hadde vi innledninger fra 
partene, Tekna og Norsk Industri, og Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund. Spekter og UNIO 
avsluttet. Vi ser forskningen på medbestemmelse og dialogen med partene rundt resultatene som 
svært sentralt for forumets arbeid. Hel- og halv-dagskonferanser gir mulighet for grundigere belysning 
av til dels tunge temaer, og vi vil fortsette med denne møteformen.  De to konferansene dekker det 
som er NALF's hovedsaker, produktivitet og medbestemmelse, og ambisjonen er å følge dette opp med 
liknende konferanser i åra framover, konferanser hvor vi setter kritisk søkelys på utviklingen i norsk 
arbeidsliv, og utfordrer forskningsmiljøene. 
Medlemsutvikling 
Antallet individmedlemmer er stabilt med ca. 170, inkludert medlemmer som også er bedrifts-
medlemmer. Pr 2016 er antallet bedriftsmedlemmer 15. Vi regner med at spredning av invitasjoner og 
annen informasjon fra forumet til et utvidet antall mottakere er mer effektivt.  

Antallet betalende individmedlemmer har gått en del ned. Vi regner med at dette bl.a. har sin bakgrunn 
i at mange personer som fra 2015 av er tilknyttet et bedriftsmedlemskap, slipper å betale individ-
medlemskap, men ønsker å fortsette å stå som individmedlem allikevel pga. informasjonsflyten. 
Likeledes har forumet en del kontaktpersoner blant de «partene» som bidrar med økonomisk støtte, 
og disse personene står også av praktiske hensyn i listen over individmedlemmer.  
Økonomi  
Forumets regnskap for 2016 viser et resultat på kr. 20.140,70. Se vedlagt revidert regnskapsark. 

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 hjemmeside: www.Arbeidslivsforum.no.         

mailto:rolut@online.no
mailto:solveig.hareid@afi.hioa.no
http://www.arbeidslivsforum.no/
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Avslutning 
Vi takker Arbeids- og sosialdepartementet og øvrige samarbeidspartnere, bedriftsmedlemmer og 
individmedlemmer for bidrag og godt samarbeid, og takker Arbeidsforskningsinstituttet for godt 
samarbeid gjennom forumets sekretariat. Ikke minst takker vi innledere og diskusjonspartnere.  

Vedlegg: revidert regnskap 2016 
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ARSREGNSKAP 2016, Norsk Arbeidslivsforum (NALF), regnskap og balanse 
lnntekter 
Renter 2016 

St(l)tte fra Arbeids- og sosialdep. 

St(l)tte fra Unio, Finans Norge og Spekter 

Medlkont lndivid 2015 + 2016 

Medlkont Bedrift 2015 + 2016 

Sum inntekter 2016 

Kostnader 
Bankgebyr 

M(l)teutgifter, !LERA, div. 

Sekretariat 

Sum kostnader 2016 

Resultat aret 2016 

Balanse pr. 31.12. 2016 

Sparebankl pr. 31.12. 

Sum eiendeler 

Egenkapital 

Arets resultat 

Kortsiktig gjeld* 

Sum egenkapital og gjeld 

*Kortsiktig gjeld ti/ AF/, for drift/sekretariat 

Revisor 

-kr-

2 938,00 

90 000,00 

30 000,00 

16 400,00 

so 000,00 

189 338,00 

- kr -

135,00 

34 551,09 

134 511,22 

169 197,31 

20140,70 

2016 
- kr -

393 337,23 

393 337,23 

2016 
254134,23 

20140,70 

119 062,31 
393 337,23 

2015 
- kr -

351447,17 

351447,17 

2015 
249 833,09 

4 301,14 

97 312,94 

351447,17 

Solv~~~ 
Kasserer 




