
 
Fafo Østforum 2013-2014 
 
Fafo Østforum ble etablert høsten 2004, med formål om å være en forskningsstøttet møteplass 
for oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og 
innsikt i praktiske erfaringer. Gjennom en rekke seminarer og en videreutvikling av nettsiden har 
Fafo Østforum blitt en sentral kunnskapsleverandør på temaet ”EU-utvidelsen” og arbeids- og 
bedriftsvandringer. Våren 2007 besluttet styringsgruppa (med representanter for alle 
deltakerorganisasjonene) å videreføre prosjektet i en treårsperiode (2008-2010), og fra 2008 ble 
det tematiske fokuset utvidet til også å omfatte arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-
området. Fra 2011 fortsatte driften i samme hovedspor, men med færre faste seminarer, og 
styringsgruppa ble faset over i en referansegruppe knyttet til faglige aktiviteter, og i mindre grad 
til administrasjonen av forumet. I november 2012 vedtok referansegruppa å videreføre Fafo 
Østforum etter samme modell for perioden 2013-2014, samt at det skal arrangeres en 
konferanse for å markere forumets 10-årsjubileum våren 2014. 
 
Deltakerne representerer sentrale aktører, organisasjoner og bedrifter i norsk arbeidsliv,  
og er per januar 2013: 

Adecco 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Arbeidstilsynet 
Byggenæringens Landsforening (BNL) 
EL & IT Forbundet 
Fellesforbundet 
Industri Energi 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
NHO Service 
NITO 
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 
Petroleumstilsynet 
Telenor ASA 
Unio 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

 
Utgangspunktet for etableringen av Fafo Østforum var at utvidelsen av EU/EØS skapte nye 
rammebetingelser og konkurranseforhold for virksomheter, arbeidstakere og myndigheter. 
Økte bedrifts - og arbeidsvandringer har ført til endringer i arbeidsmarkedets virkemåte og 
skapt nye utfordringer når det gjelder bedriftsstrategier, personalpolitikk, kompetanseutvikling, 
skatteforhold, lønnsdannelse, regulering av arbeidsmarkeder og arbeidsvilkår og 
velferdsrettigheter. Ni år etter EU-utvidelsen er disse problemstillingene fremdeles svært 
aktuelle og det er fortsatt stort behov for kunnskapsformidling og erfaringsutveksling. 
 
Målet er at forumet skal holde deltakerne oppdatert om utviklingen når det gjelder: 
 

 utviklingstrekk og utfordringer for bedrifters rekrutteringspolitikk og 
arbeidskraftsstrategier, 

 tjenestehandel, utstasjonering og innleie av arbeidstakere, 

 arbeidsmigrasjon, 



 endringer i lønnsdannelse, regulering av arbeidsvilkår, beskatning og velferdsytelser, 

 utvikling i de nye medlemslandene, 

 utviklingen i arbeidsinnvandringspolitikken og regimene for arbeidsinnvandring fra tredje 
land, på nasjonalt og europeisk nivå. 

 
 
Prosjektet Fafo Østforum omfatter: 
- seminarer med formidling av forskning og kunnskap fra Fafos egne prosjekter så vel som fra 

andre nasjonale og internasjonale forsknings- og kunnskapsmiljøer 
- nettverk til andre organisasjoner, bedrifter, myndigheter og FoU-miljøer 
- elektronisk nyhetsbrev 
- nettside med daglig oppdatering av nyheter, egne temasider, relevante linker og 
- mulighet til nedlasting av notater, artikler og statistikk 
- referansegruppemøter med faglige innslag 
 
I tillegg kan møteplassen danne et naturlig utgangspunkt for utvikling av samarbeidsprosjekter 
med organisasjoner, myndigheter og bedrifter.  
 
 
Organisering og finansiering 
Fafo Østforum videreføres for en periode på to år (2013-2014). Fafo har ansvar for den daglige 
driften. Sekretariatet ved Fafo har ansvaret for prosjektaktiviteter og budsjett. Prosjektets 
referansegruppe består av representanter for alle deltakerne. Aktivitetene finansieres gjennom 
en medlemsavgift på 33 000 kroner per år. Finansieringen dekker utgifter til aktivitetene som er 
skissert, samt prosjektledelse og administrasjonsutgifter. Ønskes mer informasjon, ta gjerne 
kontakt med prosjektleder Line Eldring (tlf. 22 08 87 01), line.eldring@fafo.no 


