
Prosjektinvitasjon 

Fafo inviterer med dette bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser til deltakelse i 

prosjektet og møteplassen Fafo Østforum.  

Formålet med prosjektet er å etablere en forskningsstøttet arena som gir deltakerne oppdatert 

kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i 

praktiske erfaringer. Prosjektet skal identifisere trender, formidle forskningsbasert kunnskap 

og bidra til erfaringsutveksling om utfordringer og tilpasninger hos bedrifter, arbeidstakere, 

organisasjoner og myndigheter i kjølvannet av utvidelsen. Ved siden av møteplassen for 

dialog og nettverksbygging, vil det produseres kortfattede arbeidsnotater og 

kunnskapsoppsummeringer underveis, og en sluttrapport. 

Utgangspunktet for etableringen av Fafo Østforum er at utvidelsen av EU/EØS med 10 nye 

medlemsland skaper nye rammebetingelser og konkurranseforhold for virksomheter 

og  arbeidstakere. Økte bedrifts- og arbeidsvandringer vil trolig føre til endringer i 

arbeidsmarkedets virkemåte og reise nye utfordringer når det gjelder bedriftsstrategier, 

personalpolitikk, kompetanseutvikling, skatteforhold, lønnsdannelse, regulering av 

arbeidsmarkeder og arbeidsvilkår og velferdsrettigheter. For at økt integrasjon og økonomisk 

samhandling skal føre til positive resultater både i de nye medlemslandene og i Norge, trengs 

økt kunnskap og utveksling av erfaringer mellom bedrifter, organisasjoner og 

myndighetsinstanser. Ved hjelp av forskningsformidling, utredninger og deltakernes egne 

erfaringer er målet at Fafo Østforum skal  holde deltakerne oppdatert om utviklingen når det 

gjelder 

· erfaringer med norske investeringer i de nye medlemslandene, 

· tjenestehandel, utstasjonering og innleie av arbeidstakere,  

· arbeidsmigrasjon og praktisering av overgangsregler,  

· utviklingstrekk og utfordringer for bedrifters rekrutteringspolitikk og arbeidskraftsstrategier,  

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

· utvikling av lønns- og arbeidsvilkår og partsinstitusjoner i de nye medlemslandene.  

Ambisjonen er å syntetisere, formidle og utvikle ny kunnskap om utviklingen i de nye 

medlemslandene og om konsekvenser og tilpasninger i arbeidslivet og arbeidsmarkedet i 

Norge og Norden. Slik erfarings- og kunnskapsutvikling vil gi grunnlag for oversikt, tidlig 

identifisering av utfordringer for bedrifter, myndighetene og partene i arbeidslivet, og en 

arena for dialog om hvordan utfordringene kan håndteres gjennom politiske tiltak, avtaleverk 

eller samarbeidsprosjekter.  

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  



· notatserie med kortfattede synteser av erfaringer og utviklingstrekk, sluttrapport 

· elektronisk nyhetsbrev, nettside med linker, nyheter og mulighet til nedlasting av notater, 

artikler og statistikk 

· samarbeid om utvikling av prosjekter knyttet til bedrifts - og arbeidstakertilpasninger til EU-

utvidelsen og endringer i nasjonale og europeiske reguleringer  

I tillegg kan møteplassen danne et naturlig utgangspunkt for utvikling av 

samarbeidsprosjekter med organisasjoner, myndigheter og bedrifter i øst som kan få støtte fra 

EØS-finansieringsordningene. Fafo Østforum skal ikke bistå enkeltbedrifter med 

uteetablering eller forretningsvirksomhet, men bidra til økt innsikt i relevante trender og 

utviklingstrekk, erfaringsutveksling og samarbeidsmuligheter, og dermed skape et bedre 

grunnlag for strategisk handling og utvikling. 

Organisering og finansiering  

Prosjektet gjennomføres av Fafo, som har ansvar for å tilrettelegge møteplassen og produsere 

notater og sluttrapport. Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra deltakerne i 

prosjektet. Styringsgruppen tar beslutninger om aktiviteter og disponering av midler etter 

forslag fra Fafo. 

Prosjektet er i utgangspunktet tenkt etablert for en periode på tre år (2004 - 2007). 

Aktivitetene finansieres gjennom en medlemsavgift på 25 000 i 2004 og deretter 50 000 pr år. 

Påmelding gjelder 2005. Finansieringen vil dekke utgifter til trendovervåkning og 

syntetisering av kunnskap og erfaringer, utarbeiding av korte 

notater/kunnskapsoppsummeringer, etablering av nettside og nyhetsbrev, seminarer og 

foredragsholdere, samt administrasjonsutgifter.  

Prosjektnotatet utdyper behovet for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Noen av de 

problemstillingene som skisseres vil belyses gjennom løpende og planlagte prosjekter ved 

Fafo, andre problemstillinger ønsker vi å belyse ved å hente inn kunnskap fra norske og 

internasjonale kunnskapsmiljøer, og ved å trekke på deltakernes spesialkompetanse og 

erfaringer. Vinkling og prioritering av problemstillinger vil skje i samarbeid med deltakerne i 

prosjektet. 

19 organisasjoner/bedrifter deltok på det konstituerende møtet i Fafo Østforum ble avholdt 29. 

november 2004. Det er fortsatt mulig å melde seg som deltaker i prosjektet. Ønsker du mer 

informasjon, ta gjerne kontakt med prosjektleder Line Eldring (22 08 87 01) eller med 

undertegnede (22 08 86 58). 

 Med vennlig hilsen 

Jon M. Hippe  

Daglig leder, Forskningsstiftelsen Fafo 
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