Fafo Østforum 2018-2020
EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. I løpet av de siste 13
årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. I tillegg til de som har
bosatt seg her, kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og
tjenesteytere. Arbeidsinnvandringen fra vestlige EU-land er også nær fordoblet i denne
perioden.
Fafo Østforum har siden høsten 2004 fungert som en møteplass for partene i arbeidslivet,
bedrifter og myndigheter. Forumet har drevet løpende kunnskapsformidling og lagt til rette
for debatt om virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Forumets temaområder har blitt stadig
mer aktuelle, og det meste tyder på at slik vil det fortsatt være i årene som kommer. Fafo har
derfor, i samråd med deltakerorganisasjonene i prosjektet, vedtatt å fortsette driften av Fafo
Østforum i en ny treårsperiode.
Følgende temaer vil være sentrale i Fafo Østforum i den kommende perioden:














Utvikling, omfang og konsekvenser av arbeids- og bedriftsvandringene til Norge
Strategier, konkurransevilkår og utfordringer for norske bedrifter og bransjer
Tiltak mot arbeidslivskriminalitet, useriøsitet og sosial dumping
Minstelønnsregulering og allmenngjøring av tariffavtaler
Følge utviklingen i relevant regelverk i Norge og EU
Utfordringer for velferdsstaten
Erfaringer fra avsenderlandene, spesielt når det gjelder utviklingen på arbeidsmarkedet
og arbeidsinnvandring (for eksempel fra Ukraina til Polen).
Konsekvenser for kompetanseutviklingen i norsk arbeidsliv samt innvandring av
høykompetent arbeidskraft (også fra tredjeland).
Konsekvenser for tilknytningsformer, utvikling av nye organisasjons- og
arbeidsformer i arbeidslivet
Regelverk og diskusjon rundt offentlige anskaffelser
Integrering av arbeidsinnvandrere på arbeidsplassene og i det norske samfunnet.
Tvangsarbeid/menneskehandel
Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen.

Hovedaktivitetene i Fafo Østforum er:





Seminarer (minimum fire åpne seminarer i året)
Nettside med daglig oppdatering av nyheter, samt temasider og kunnskapsbase
Ukentlige nyhetsbrev
Produksjon av faktaflak om aktuelle saker og temanotater / kronikker i forbindelse
med seminarer

I 2019 vil vi arrangere en større konferanse i forbindelse med at det er 15 år siden EUutvidelsen 1. mai 2004.
Deltakerne i Fafo Østforum representerer sentrale aktører, organisasjoner og bedrifter i norsk
arbeidsliv, og er per 31. oktober 2017:

Deltakere
Adecco
Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter
Arbeidstilsynet
Byggenæringens Landsforening (BNL)
EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Industri Energi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
KS
Landsorganisasjonen (LO)
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Service og Handel
NITO
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Parat
Petroleumstilsynet
Skatteetaten
Telenor ASA
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Aktivitetene i Fafo Østforum finansieres av deltakerorganisasjonene i forumet. Medlemskap i
Fafo Østforum innebærer:





Invitasjon til to referansegruppemøter i året, med faglige og sosiale innslag
Innflytelse på forumets innretning og valg av seminartemaer
Mulighet til å utvikle prosjekter sammen med Fafo og andre deltakere
Deltakeravgift på kr. 45 000 i året

For spørsmål og mer informasjon, ta gjerne kontakt med Anne Mette Ødegård, tlf. 90 65 13 11,
anne.mette.odegard@fafo.no
Fafo Østforum, november 2017

