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Fafo Østforum – et samarbeidsprosjekt

Formål:

• Formidle forskningsbasert kunnskap om virkningene av EØS-
utvidelsen

•Erfaringsutveksling og felles kunnskapsutvikling

• Identifisere trender og utfordringer tidlig

•Møteplass for strategiske aktører: Nettverk – samarbeid - dialog

•Prosjektutvikling



25 prosjektdeltakere i 2005
• Adecco

• Aetat Arbeidsdirektoratet

• AF Gruppen

• Arbeidsgiverforeningen NAVO

• Byggenæringens Landsforening (BNL)

• Direktoratet for Arbeidstilsynet

• EL & IT Forbundet

• Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

• Fellesforbundet

• Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

• Kommunenes Sentralforbund (KS)

• Landsorganisasjonen (LO)

• Manpower AS

• NELFO – Foreningen for EL og IT bedriftene

• Norsk Arbeidsmandsforbund

• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforening (NNN)

• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

• Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)

• Oljeindustriens Landsforening (OLF)

• Orkla ASA

• Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

• Telenor ASA

• Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)/Norsk Industri

• UNIO 

• Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)



Organisering og finansiering

•Styringsgruppe med representanter fra alle prosjektdeltakerne

• Finansiering

– Deltakeravgift 

– Seminarinntekter

• Prosjektperiode 2004-2007



Fafo Østforum aktiviteter 2005

Hovedelementer:

• Seminarer: Formidling av forskning og kunnskap fra nasjonale og internasjonale 
forsknings- og kunnskapsmiljøer, samt belyse aktuelle debatter

• Notatserie med kortfattede synteser av erfaringer og utviklingstrekk

• Elektronisk nyhets- og kunnskapsformidling 

• Nettverk til andre organisasjoner, bedrifter, myndigheter og FoU-miljøer 

• Samarbeid om prosjektutvikling



Seminarer og konferanser i 2005

• 20. januar: Tjenesteyting og utstasjonering 

• 3. mars: ”Governmental Social Responsibility”

• 7. april: Direkteinvesteringer i de nye EU-landene 

• 26. mai: Ett år etter EU-utvidelsen. Visjoner, realiteter og politikk for arbeids- og 
næringsliv

• 30. august: «Tjenestemarkedet – større og gråere?»

• 22. september: «Allmenngjøring og minstelønn i Norge og EU»

• 18. oktober: «Individuell arbeidsinnvandring – utvikling og utfordringer»

• 10. november: «Partssamarbeid i et utvidet Europa» (utsatt)

• 22. november: Forskersamling



Nettsider og nyhetsbrev

Fafo Østforums nettside:

– daglig oppdatering nyheter

– kunnskapsbase

– informasjon om forumet og deltakerne

Nyhetsbrev:

– Sendes jevnlig ut til prosjektdeltakerne

http://www.fafo.no/Oestforum



Fafo Østforum publikasjoner 2005

• Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa. (Torunn Kvinge, 
Fafo-notat 2005:09)

• EU-utvidelsen - mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft. (Sigmund 
Aslesen Fafo-notat 2005:07)

• Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land. (Anne Mette 
Ødegård (red.), Fafo-notat 2005:28)

• Offentlig innkjøpspolitikk – ”Governmental Social Responsibility (under 
arbeid)

• Tjenestemarkedet og tjenesteformidling (under arbeid)

• Korte landrapporter om de nye medlemslandene



Planer for 2006

� Planer og program besluttes på styringsgruppemøte 6.desember. Sentrale temaer i 
2006 vil være:

Tjenestedirektivet

Overgangsreglene

Lønnsreguleringsmekanismer

Utviklingen mht arbeids- og bedriftsvandring

Bransjestudier

Kompetanseutfordringer

Tiltak mot useriøsitet

� Vi vil fortsette med seminarer, nettsidedrift og publisering – og ønsker å invitere 
aktuelle bidragsytere til å publisere i notatserien 



http://www.fafo.no/Oestforum


