
Fafo Østforum

12.00 Åpning v/Jon M Hippe, daglig leder ved Fafo

12.10 EU-utvidelsen: Konsekvenser for foretakslokalisering, arbeidsmarked og næringsutvikling. 
Karolina Ekholm, Handelshögskolan i Stockholm

12.45 Arbeids- og bedriftsvandringer i det nye Europa – en foreløpig oversikt. 
Jon Erik Dølvik,  Fafo

13.15 Kaffepause

13.30 EU-utvidelsen: Utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. 
Jon Vea, NHO
Forberedt kommentar:
Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet

14.00 Erfaringer med lov om allmenngjøring av tariffavtaler. 
Ellen Mo, Tariffnemnda

14.30 Kaffepause

14.45 Erfaringer med rekruttering og formidling av arbeidskraft fra de nye medlemslandene. 
Erling Kornkveen, divisjonsdirektør, Adecco

15.15 Kort pause

15.30 Fafo Østforum – plan for prosjektet, 
Sveinung Skule, Fafo

Åpningsseminar



Fafo Østforum

Bakgrunn 

• EU/EØS-utvidelsen skaper nye rammebetingelser og 
konkurranseforhold

• Bedrifter og offentlige virksomheter

• Arbeidstakere

• Nye lokaliseringsstrategier

• Nye arbeidskraftsstrategier

• Nye strategier for bruk av underleverandører og tjenestekjøp

• Endringer i arbeidsmarkedets virkemåte
• Norge

• Nye medlemsland
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Formål med Fafo Østforum prosjektet

• Formidle forskningsbasert kunnskap

• Erfaringsutveksling og felles kunnskapsutvikling

• Initiere forskning og utredning 

• Identifisere trender og utfordringer tidlig

• Møteplass for strategiske aktører

• Nettverk – samarbeid - dialog
• Forskning

• Bedrifter

• Partene

• Myndigheter

• Prosjektutvikling
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Prosjektaktiviteter

• Seminarer og workshops

• Nettside

• Nyhetsbrev

• Kunnskapsoppsummeringer (overvåkning) 

• Korte notater med highlights fra prosjekter

• Sluttrapport
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Hva bygger vi på?

• Fafo Østforum-prosjekter

• Forsknings- og utredningsprosjekter finansiert av andre

• Forskningsnettverk i Norge

• Internasjonale nettverk
• Norden

• Nye deltakerland
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Hovedtemaer og forskningsagenda

• arbeidsmarkedsvirkninger av norske investeringer i de nye 
medlemslandene 

• utvikling av lønns- og arbeidsvilkår og partsinstitusjoner i de 
nye medlemslandene, corporate governance, samfunnsansvar

• tjenestehandel, utstasjonering og innleie av arbeidstakere

• arbeidsmigrasjon og praktisering av overgangsregler

• endringer i bedrifters rekrutteringspolitikk, personalpolitikk 
og arbeidskraftsstrategier

• endringer i lønnsdannelse, regulering av arbeidsvilkår, 
beskatning og velferdsytelser
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Organisering og finansiering

• Referansegruppe med representanter for prosjektdeltakerne

• Prosjektperiode 2004-2007

• Finansiering
• Deltakeravgift: 25 000 kroner i 2004, 50 000 i 2005

• Tilbakemelding om prosjektdeltakelse innen 15. oktober




