
 

Norsk arbeidslivsforum, c/o Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. https://nalf.oslomet.no/  
Side 1  

 
 

 

 

Årsberetning 2019 og 2020 
 

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 6. juni 2019 hatt følgende styre: 
 
Rolf Utgård (styreleder) 
Elisabeth Nørgaard, OsloMet/AFIt (nestleder) 
Jonas Bals, LO 
Christian H. Rafn, Sunne Organisasjoner 
Malin Smit, Cowi 
Sonia Monfort Roedelé, Tekna 
Anders Folkestad, Unio 
Thale K. Andersen, Sintef 
 
 

Revisor og valgkomité 

Kjell Marstein har vært revisor, og valgkomiteen har bestått av Eivind Falkum 

Arbeidsforskningsinstituttet, og Jon Olav Bjergene, UNIO. 

 

 

Forumets sekretariat 
Kontaktperson og sekretariat for Norsk arbeidslivsforum siden 2008, Solveig Hæreid, gikk av med pensjon i 
februar 2020. Hun har fom desember 2019 overlatt funksjonen som kontaktperson til Eivind Andreas Greni, 
OsloMet/AFI. 
 
 

Styremøter  

Styret avholdt i 2019 tre styremøter i tilknytning til temamøtene, og i alt seks møter: 11. mars, 23. april, 6. 

juni, 17. juni, 16. oktober, og 27. november. 

Det er avholdt to ordinære styremøter i 2020: 27. februar i forbindelse med medlemsmøtet, og fredag 9. 
oktober fra 10-12 over nett. Styret har utover dette hatt kontakt på e-post. 
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Medlemsmøter  

I 2019 arrangerte forumet 3 temamøter: 11 mars, 6. juni og 27. november: 

  Tema Foredragsholdere/innledere 

27 deltakere Løsarbeid på høyt plan Line Eldring, avdelingsleder Fellesforbundet 

Mari Holm Ingelsrud, forsker OsloMet/AFI 

Guro Elisabeth Lind, leder Forskerforbundet 

 

24 deltakere Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet – 
med skråblikk til EUs fokusområder 
 

Mona Næss, spesialutsending EU-delegasjonen i 
Brussel 
Jonas Bals, LO 

 

16 deltakere Er demokratisk omstilling og 
modernisering mulig (i arbeidslivet)? 
Aksjonsforskningens rolle i den norske 
arbeidslivsmodellen. 
 

Johannes Oraug, Qmplus AS 
Arne L. Bygdås, forsker OsloMet/AFI 

 

 

I 2020 ble det arrangert ett temamøte 27.februar: 

  Tema Foredragsholdere/innledere 

 Ansatt eller selvstendig 

næringsdrivende? 

Uber og organisering i den nye 

delingsøkonomien 

 

- Yaseen Aslam, tidligere Übersjåfør og aktiv i 
britiske Independent Workers Union 

- Peter Hansen, Fellesforbundet  

- Trude Tinnlund, LO-sekretær  
- Trond Jensrud, generalsekretær 
Yrkestrafikkforbundet YTF  / YS 

 

Generelt om utvikling og drift av NALF 2019 

NALF er et lite forum, men med en unik medlemsmasse og unike temaer som sikter mot å samle alle 
arbeidslivets parter og forskermiljøer samt offentlige myndigheter og bedrifter/organisasjoner til diskusjon 
om sentrale og felles problemstillinger.  

 

I 2019 har vi kun hatt 3 medlemsmøter, men vi valgte å delta på den europeiske ILERA-kongressen i 
Düsseldorf 5-7 september, under overskriften: «Perspectives of Employment Relations in Europe» 

 

ILERA-kongressen: 

Fire av styrets medlemmer deltok på den europeiske ILERA-kongressen i 5-7 september. 

NALF er medlem av ILERA (The International Labour and Employment Relations Association), som annet 
hvert år arrangerer en internasjonal kongress for forskere, partene i arbeidslivet og myndigheter, annen hver 
gang en verdenskongress, og annen hver gang en regional, europeisk, for vår del. Sist vi deltok på en 
kongress var verdenskongressen i Philadelphia USA, i 2012. Neste kongress er i 2021 i Sverige, og er også en 
verdenskongress. NALF har tidligere hatt et styremedlem i ILERA. Vi tror det er viktig å ha denne kontakten, 
og fra tid til annen delta på disse kongressene, som viser trender i internasjonalt arbeidsliv, og presenterer 
relevant arbeidslivsforskning. I 2012 deltok vi med kun styreleder, men denne gangen, bla. fordi det var en 
europeisk kongress, og mye nærmere og rimeligere, beslutta vi å stille med 4 av styrets medlemmer. 
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Dermed fikk vi muligheten til å delta på et stort antall av de ulike parallelle sesjonene, og diskutere temaene 
og konferansen fortløpende. Det var på denne måten også lettere å oppsummere inntrykkene og trekke 
konklusjoner. I sum kan vi si at konferansen tok for seg plattformøkonomien, digitalisering, automatisering, 
robotisering og de følgene dette får for relasjonene mellom partene, arbeidsbetingelser og 
samfunnsutviklingen. Det er også grunnen til at NALFs første møte i 2020, dreier seg om dette, ved at vi 
inviterer en engelsk fagforeningsleder og Übersjåfør til å snakke om sine erfaringer med bla. fagorganisering. 

 

Generelt om utvikling og drift av NALF 2020 

Vi starta året med å eksperimentere med møteformen på flere måter. Vår tradisjon har vært 
ettermiddagsmøter mellom kl 14 og 16. Vi arrangerte årets første møte som et frokostmøte utenfor 
OsloMet, på Kulturhuset ved Youngstorget. Vi hadde en hovedinnleder fra britisk fagbevegelse, og en del av 
møtet gikk derfor på engelsk. Alle innlederne hadde tilknytning til fagbevegelsen og møtet var på den måten 
ikke balansert slik vi tilstreber. Det var mye eksperiment på en gang. Tanken var å utprøve noen nye 
konsepter, og at balansen skulle rettes opp over tid i de neste møtene. Slike møter har vi ikke fått til i løpet 
av året, pga koronarestriksjonene. Det hadde vært mulig å avholde nettmøter, webinarer, men vi håpet i det 
lengste på en normalisering, men den kom ikke, og styreleder burde tatt tak, og sparket i gang nettmøter 
allerede høsten 2020. Det ble diskutert på et styremøte 9 oktober, men ikke fulgt opp. Styreleder var usikker 
mhp både det praktiske og tematiske. Det var også en del andre utfordringer med å få arrangert årsmøtet 
som skulle vært avholdt i mai -juni. I stedet blir nå årsmøtet i mars 2021.  

Medlemsmøtet 27 februar hadde temaet: Ansatt eller selvstendig næringsdrivende? Uber og organisering i 
den nye delingsøkonomien 

Innledere: Yaseen Aslam, tidligere Übersjåfør og aktiv i britiske Independent Workers Union. 

Peter Hansen, overenskomstansvarlig for taxi i Fellesforbundet  
Trude Tinnlund, LO-sekretær  
Trond Jensrud, generalsekretær Yrkestrafikkforbundet YTF  / YS 

Ordstyrer for paneldebatten var Jonas Bals fra styret 

Erfaringen var at det fungerte veldig bra med frokostmøte i sentrum. Det var mange tilhørere / deltakere, og 
lokasjonen i sentrum er fin og lokalene hadde en passende størrelse. En form som absolutt kan gjentas. 
Temaet fungerte ut i fra premissene om en ubalansert sammensetning av gjester. Men det var vanskelig for 
paneldeltakerne å følge opp Yaseens hovedinnlegg, og bidragene kom naturlig nok til å dreie seg mest om 
den norske virkeligheten. Yaseen hadde jo et stort og komplekst og detaljrikt budskap som det ikke var lett å 
følge opp for panelet. Om debatten burde vært på engelsk eller norsk, er også en problemstilling. Tanken var 
å følge opp temaet fra dette møtet med en bredere profil, og se på «Samfunnsmessige effekter på innføring 
av plattformøkonomi» «Hvordan responderer den norske modellen på den nye teknologien?» Det ble lagt 
planer for et nytt frokostmøte 23 april, hvor innlederne skulle komme fra departementet, forskerne og 
arbeidsgiversiden. 

Årsmøtet ble satt til starten av juni og med temaet tillitsbasert ledelse. Det skulle være et konvensjonelt 
ettermiddagsmøte. 

Vi planla også et temamøte i Trondheim i starten av september, om mulig samtidig som STS-roundtable 
(tema her Participating in the age of blurring organizational boundaries), som avholdes i perioden 8.sept – 
11.sept.   

Så kom koronaen, og det ble ikke noen flere medlemsmøter i 2020, men koronaen har avdekket mange 
andre temaer knyttet til det nye arbeidslivet med restriksjoner på fysiske møter. En positiv effekt av disse 
restriksjonene kan være at vi i stor grad blir tvunget til å benytte nettmøter. Ved nettmøter kan vi få 
Trondheimsmiljøet og medlemmene våre der, mye mer med i møtene, og folk i Oslo-området kan overvære 
møtene vi har i Trondheim.  Kanskje er det også tid for å spre medlemsvervingen utover landet og de 
aksjonsforskningsmiljøene vi har i Trondheim og Oslo. Selv om møter forhåpentlig også i framtida vil bli 

https://uni.oslomet.no/nalf/2020/02/06/ansatt-eller-selvstendig-naeringsdrivende-uber-og-organisering-i-den-nye-delingsokonomien/
https://uni.oslomet.no/nalf/2020/02/06/ansatt-eller-selvstendig-naeringsdrivende-uber-og-organisering-i-den-nye-delingsokonomien/
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avholdt som fysiske møter og konferanser, vil det være aktuelt å streame disse møtene for et større 
publikum. 

 

 

Medlemsutvikling 

Antallet medlemmer i Norsk arbeidslivsforum har stått tilnærmet på stedet hvil i 2019. Ambisjonen er å 
markedsføre NALF bedre, og på den måten igjen få en økning i medlemsmassen. Vi ønsker derfor å se på 
flere sider ved virksomheten, og eksperimentere med både møtetid og sted, såvel som type innledere, og 
selvsagt også ta i bruk nye metoder for annonsering. Siden starten har forumet hatt fast møtetid kl 14 - 16 
på vanlige ukedager, og møtene er stort sett holdt i AFI / OsloMet sine lokaler.  Vi håper å nå nye grupper 
tilhørere og medlemmer, og få fram nye perspektiver ved å endre posisjoner og problemstillinger. Det kan 
innebære at noen av møtene ikke er «balanserte», men gir en sterkere stemme til en av partene den ene 
gangen, og andre parter en annen gang. Forumet skal selvsagt ha balanse i temavalg og innledere over tid. 
Det er en forutsetning. 

 

Økonomi  
Forumets regnskap for 2020 viser et overskudd i driften på kr 68 433,36 når kortsiktig gjeld til OsloMet/AFI 

er trukket fra, jf vedlagt regnskap godkjent av revisor Kjell Marstein 26.02.2021. Dette overskuddet kan i sin 

helhet forklares med at koronapandemien forhindret gjennomføringen av de to planlagte medlemsmøtene i 

juni og september. Om vi hadde klart å gjennomføre disse to møtene som planlagt er det nærliggende å tro 

at resultatet for regnskapsåret 2020 hadde vært omtrent i balanse.  

Vi håper at vi snart kan gjennomføre medlemsmøter på en normal måte igjen, og om dagens balanse mellom 

inntekter og kostnader opprettholdes vil NALF ha en sunn økonomi for en slik normal drift. 

Vi forventer at sekretariats- og driftsutgiftene vil holde seg på omtrent samme nivå som tidligere, med 
justering for prisøkninger. 

 

 

Forumets hjemmeside https://uni.oslomet.no/nalf/ 

Kontaktpersoner i Norsk arbeidslivsforum er Rolf Utgård, styreleder, e-post: rolut@online.no, tlf 22 68 79 86, 
mobil: 48 19 31 47, og Eivind Andreas Greni, sekretariatet, mobil 92 42 00 34, 
e-post: eivindgr@oslomet.no 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk arbeidslivsforum 
 
 
 
Rolf Utgård, styreleder 
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