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I INNLEDING 

FAFO's årsrapport for oppstartingsåret 1982 inneholder 

en oversikt over Senterets styrende organer, ansvarsfor

deling mellom disse samt det arbeid organene har utført 

i 1982 (del II). Det gis en oversikt over FAFO's stab 

dette året (del III). Det redegjøres for FAFO's vedtekter 

og hovedretningslinjer for virksomheten (del lV). Aktivi

tetsprogrammet for 1982 slik dette ble besluttet av Lands

organisasjonens sekretariat, gjennomgås (del V). Det 

orienteres om FAFO's organisasjon i 1982 (del lV) Forsk

nings-, utrednings- og dokumentasjonsaktiviteten i oppstart

ingsåret gjennomgås (del VII). Det redegjøres for hoved

linjene i FAFO's finansiering i 1982 (del VIII). 



Il STYRENDE ORGANER 

1. Sammensetning

FAFO ledes av et styre på 5 medlemmer. Disse er oppnevnt 

av LO's sekretariat og sitter fram til neste LO-kongress. 

Styret har i 1982 bestått av: 

- Arne Born, Norsk Kommuneforbund

- Tor Halvorsen, Landsorganisasjonen (formann)

- Odd Isaksen, Bygningsindustriarbeiderforbundet

- Ole Knapp, Landsorganisasjonen

- Svein-Erik Oxholm, Landsorganisasjonen

- Terje RØd Larsen (sekretær)

Programutvalget oppnevnes av styret, og det har samme funk

sjonstid som styret. Beslutninger om prosjektutforming og 

den daglige aktiviteten ellers ved FAFO, er oppgaven som 

faller inn under programutvalgets ansvar. 

Programutvalget består av: 

- Jan Balstad, Landsorganisasjonen (formann)

- Sidsel Bauck, Handel og Kontor

- Henry Hoff, Jern og Metall

- Gunnar Tønder, Lokomotivmannsforbundet

- Aud Watnebryn, Norsk Tjenestemannslag

- Terje RØd Larsen (sekretær)

Programrådet oppnevnes av styret etter innstilling fra 

programutvalget. Programrådet skal være et rådgivende 

organ med oppgave å bistå styret, programutvalget og daglig 

leder når det gjelder FAFO's forskningsaktivitet. Program-



rådet skal tre i funksjon fra 1. januar 1983. Følgende 

personer blir anmodet om å sitte i Programrådet: 

- en representant fra LO's økonomiske kontor

- en representant fra LO's forskningskontor

- Ted Hanisch, Institutt for Samfunnsforskning

- Jørgen Rand·ers, Bedriftsøkonomisk Institutt

- Bjørn Gustavsen, Arbdidsforskningsinstituttene

- Drude Berntsen , Norsk Regnesentral

- Arne Selvik, Industriøkonomisk Institutt (formann)

- Kristen Nygaard, Universitetet i Oslo

- Terje Rød Larsen, FAFO (sekretær)

FAFO's forskningsleder møter med tale- og forslagsrett

Det har vært avholdt tre styremøter og fem programutvalgs

møter. 

Terje Rød Larsen er av styret ansatt som daglig leder, 

Gudmund Hernes som forskningsleder. 



rI I STAB 

Fast tilsatte ved FAFO i 1982 har vært: 

- Terje RØd Larsen, daglig leder

- Liv Finstad, kontorfullmektig

Prosjektansatte med FAFO som arbeidsplass: 

- Hanne Bogen, vit. assistent

- Halvor Fauske, vit. assistent

- Arivd Fennefoss, vit. assistent

- Jorunn Fryjordet, vit. assistent

Sivilarbeider ved FAFO :inra primo november:-1982: 

- Arvid Fennefoss

Prosjekttilsatte tilknyttet FAFO, med annen arbeidsplass: 

- Ole Berrefjord, Industriøkonomisk Institutt

- Torn ColbjØrnsen, Universitetet i Bergen

- Per Heurn, Industriøkonomisk Institutt

- Jan Erik Karlsen, Rogalandsforskning

- Olav Korsnes, Universitetet i Bergen

Øvrige forskere engasjert av FAFO (uten FAFO som arbeidsplass) 

som har bidratt med mindre notater: 

- Jan Fagerberg, Finansdepartementet

- Lars Gulbrandsen, Institutt for Anvendt Sosialvitenskapelig

Forskning 

- Knud Knudsen, Universitetet i Bergen



- Kjell Olav Mathiesen, Televerkets Forskningsinstitutt

- Asle Rolland, NRK's Utredningsavdeling

- Tore Johannesen, Universitetet i Oslo

En rekke andre forskere har bistått FAFO med utarbeiding 

av notater og med annet konsulentarbeid. 

I 
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I-V VEDTEKTER ·oG RETNINGSLINJER 

1. Vedteker.

1. Instituttet ledes av et styre på fem medlemmer som opp

nevnes av LO for en periode av samme lengde som kongress

perioden. Ny oppnevning finner sted pr. 1. september i 

kongressåret. 

2. Styret har til oppgave å tilsette daglig leder og øvrig

personell ved instituttet. 

3. Styret har ansvar for å utforme nærmere organisasjons

struktur og aktivitetsprogram etter forslag fra programut

valget. 

4. Styret har til oppgave overfor Sekretariatet å fremme

forslag til budsjett for instituttet og forslag til hoved

linjene i instituttets virksomhet det påfølgende år. 

5. Når budsjettforslag fremmes�skal styret legge fram be

retning fra siste års virksomhet og forslag til hovedlinjene 

i instituttets virksomhet det påfølgende år. 

6. Til å beslutte i saker som gjelder prosjektutforming

og den daglige aktiviteten ved instituttet oppnevner styret 

et programutvalg bestående av fem medlemmer. Programut

valget velges for samme periode som for styret. 

I llilliilli 



7. Etter forslag fra programutvalget oppnevnes et program

råd som er sammensatt av personer·b1.a. fra oppdragsgiverne 

og forskningsinstitusjoner. 

8. Programutvalget utpeker styringskomiteer for alle forsk-
· - ·

ningsprosjekt og større utredningsoppgaver. Slike styrings-

komiteer bør normalt bestå av tre personer. Formannen for 
--

styringskomiteene utpekes etter forslag fra det av LO's 

faste utvalg som det aktuelle prosjekt ligger innenfor ram-

men av. 

9. Programområdet skal være rådgivende organ i forsknings

og forskningspolitiske spørsmål. 

10. Instituttets daglige leder fungerer som sekretær for

styret og programutvalget. 



2. Retningslinjer.

Generelt gjelder: 

1. Instituttet har til oppgave å arbeide med forsknings

oppgaver og utredninger som belyser viktige trekk i ut

viklingen internasjonalt og nasjonalt og hvordan disse 

vil påvirke arbeiderbevegelsens posisjon og oppgaver. 

Det kan legges spesiell vekt på å belyse hvordan dette 

kan ha konsekvenser for fagbevegelsen og hvilke mulige 

strategier fagbevegelsen kan følge i årene framover. 

2. Instituttets grunnfinansiering bevilges av LO. Det 

forutsettes at instituttets prosjekter i stor grad fin

ansieres av eksterne midler som forøvrig blir stilt til 

rådighet for slik virksomhet. 

3. Instituttets regnskap revideres av Landsorganisasjonens

revisjonskontor. 

Mer spesielt gjelder: 

1. Virksomheten innrettes på følgende hovedtyper av akti

viteter: 

- forskning

- utredning

- dokumentasjon

- informasjon



2. Hovedlinjene i instituttets virksomhet skal fastsettes

av Sekretariatet gjennom årlige aktivitetsprogram etter for

slag fra styret og Landsorganisasjonens administrasjon. 

3. Styret er ansvarlig for å utarbeide årlig behandling om

Senterets virksomhet som legges fram for Sekretariatet til 

orientering. 

4. Instituttet skal i tillegg til oppdrag fra Landsorgani

sasjonen kunne bistå forbund og andre samarbeidende organisa

sjoner når dette ikke er til skade for gjennomføringen av de 

årlige aktivitetsprogram. 

5. Programutvalget opptrer på vegne av Instituttet i saker som

angår forsknings- og utredningskontrakter. Det er oppdrags

giveren som beslutter om forsknings- og/eller utrednings

.resultater skal offentliggjøres når prosjek�et er finansiert 

av fagbevegelsen. I prosjekt med offentlig finansiering følges 

vanlig praksis, dog slik at oppdragsgiveren blir orientert om 

hovedinnholdet i rapportene før offentliggjøring. Sekretari

atets faste utvalg tilstilles-alle forsknings-, utrednings-

og dokumentasjonsresultater innenfor utvalgets programområde. 

I I 



V .AKTIVITETSPROGRAM FOR 1982 

I Landsorganisasjonens sekretariats vedtak om FAFO's 

aktivitetsprogram for 1982 heter det: 

"Instituttets forsknings- og utredningsvirksomhet konsent

reres i året 1982 om å bygge opp kunnskap om hva en vet, 

ikke vet og hva LO bør vite innenfor følgende prioriterte 

områder: 

- inntektspolitikk

- arbeidsmarkedspolitikk

- fordelingskonsekvenser av svakere økonomisk vekst
og omstillingsproblemer

- levekår og likestilling og generelle fordelingsspørsmål

- teknologi, arbeidsorganisasjon og ledelse

- demokratiserings- og maktspørsmål

I 1982 vil især de fire førstnevnte områdene bli viet opp

merksomhet. 

I tillegg til dette vil instituttet etter eget initiativ 

og/eller i samarbeid med andre organisasjoner i fagbeveg

elsen sørge for utarbeidelse av dokumenter som kan være 

av betydning for fagbevegelsens planlegging på lang og 

mellomlang sikt. Det forutsettes at LO's økonomiske kontor 

har hovedansvar for det daglige utredningsarbeid. Det forut-

settes videre at Økonomisk kontor oppnevner en representant 



til programrådet. En forutsetter at sammenhengen av 

styre, programutvalg og programråd er av en slik art at 

det sikrer den løpende kontakt mellom ulike deler av LO's 

administrasjon. 

Hovedmålsettinger for instituttets virksomhet i 1982 er: 

1. Utgivelse av minimum 10 kortere utredningsarbeider av

betydning for fagbevegelsens virksomhet i 80-årene, bl.a. 

innen feltene: 

- styrings- og fordelingsproblemer

- forskningspolitikk og forskningsbehov

- likestilling mellom kjønnene

- barns oppvekstvilkår

- profesjonenes stilling i samfunnet

utdanning og skolepolitikk

kapitaleksport og internasjonalisering av norsk nærings
liv

statsforvaltningens utfordringer i 80-åra

Bl.a. enkelte av disse rapportene vil danne grunnlaget for 

utforming av mer dyptgående og omfattende forskningsopp

gaver fra og med 1983. 

2. I 1982 vil instituttet videre i samarbeid med enga-

sjerte forskere stå for gjennomføring av et prosjekt om 

fagbevegelsen og oljeselskapene. 

3. I tillegg vil det ved instituttet i løpet av 1982 bli



, gjennomført et forskningsprosjekt ut fra problemstillinger 

knyttet til bl.a. arbeidsløse og ufaglærte ungdomspro-

lemer. 

4. Innenfor de nøkkelområder som er nevnt foran skal

instituttet utarbeide prosjektnotater og søke ekstern fin

ansiering for et eller to langsiktige (ca 3 år} forsknings-

prosjekter. 



Vil -ORGANl�ASJON 

En forutsetning for gjennomføring av aktivitetsprogrammet 

for 1982,s�.t å starte utviklingen av mer langsiktige ut

rednings-og forskningsprosjekter for de nærmeste år, har 

vært å bygge opp en organisasjon som kan ivareta følgende 

minimumsfunksjoner: 

- Kartlegging og kontinuerlig oversikt over kunskaps

fronten innen de prioriterte områder 

Utvikling av problemstillinger som kan gi nye innsikter 

- Utvikling av ny kunnskap som på kortere eller lengre sikt

kan omdannes til handling - særlig med sikte på fagbe

vegelsens langsiktige strategiske planlegging 

- Formidling av slik kunnskap til fagbevegelsen

- Formidling av kunnskap til offentligheten 

På denne bakgrunnen har en viktig del av aktiviteten i 1982 

vært å bygge opp stabile nettverk til etablerte norske forsk

ningsinstitusjoner, slik at _FAFO holdes orientert om den 

relevante forskning ved disse institusjonene. Slike kon

takter er særlig knyttet til Universitetet i Oslo, Univer

sitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Industriøkonomisk 

Institutt, Institutt for samfunnsforskning, Gruppen for 

ressursstudier, Institutt for anvendt sosialvitenskapelig 

forskning, Rogalandsforskning, Institutt for by- og region

forskning 

, , 



Denne aktiviteten har også gjort det mulig i samarbeid med 

forskere ved de ulike institusjonene, å utarbeide problem-

notater som skisserer forskningsfronten i et felt, samt 

utarbeiding av problemstillinger for videre handlingsrettet 
\' 

kunnskapsutvikling. Problemnotatene "Individuell eller 

kollektiv fordeling" og "Konkurranseevne og næringsstruktur" 

er eksempler på denne aktiviteten. 

Utbyggingen av et kontaktnett til de etablerte forsknings

institusjonene har også gjort det mulig1ofte i sterk kon

kurranse med andre institutter ved og utenfor universitetene, 

å rekruttere både ledende forskere (som professorene Gud

mund Hernes og Jon Eivind Kolberg) og dyktige yngre forskere 

innenfor sosiologi, statsvitenskap og Økonomi. Arbeidet 

med å vinne oversikt over feltet og forhandle med mulige 

rekrutter, samt å forhandle om finansiering har vært en 

tidk�evende prosess for FAFO's administrasjon. 

I løpet av oppbyggingsåret har det vært gitt høy prioritet 

å utvikle rutiner for forsknings- og utredningsaktiviteten, 

samt å finne egnede former for publisering av resultatene. 

Det er opparbeidet en egen publikasjonsserie ved FAFO som 

er delt inn i følgende seksjoner: 

- Arbeidsnotater (interne)

- Problemnotater (interne og eksterne)

- Utredninger (interne og eksterne)

- Forskningsrapporter (eksterne)



- Programnotater (interne)

I samarbeid med .LO er det bygget opp utkast til eget 

lønns-1regnskaps- og budsjettsystem for FAFO. Dette

arbeidet har vært komplisert ved at det meste av forsk

ningsaktiviteten er finansiert enten helt eller delvis 

ved offentlige midler, og ved den innkjøringsperiode 

som enhver ny organisasjon må gå gjennom. 

Arbeidet med å bygge opp arkiv- og søkesystemer for doku

mentasjonsvirksomheten, slik at fagbevegelsens ulike 

deler hurtig kan skaffe seg oversikt over kunnskapsfronten 

innen FAFO's prioriterte forsknings- og utredningsområder/ 

er kommet godt i gang, og planlegges ferdig utbygget i 

løpet av 1983. Dette gjelder bl.a. EDB-basert informasjons

søkingmed utga.ngspunkt i nasjonale og internasjonale data

banker. I samarbeid med data-ekspertise fra Universitetet 

i Oslo har det vært nedlagt et betydelig arbeid med å finne 

fram til egnete EDB-anlegg for FAFO's forsknings- og utred

ningsvirksomhet. 

Det er utviklet et godt samarbeid med enkelte fagforbund 

og samorganisasjoner med planlegging og gjennomføring av 

utrednings- og forskningsprosjekter. Fordi FAFO's admini

strasjon har vært sterkt overbelastet med selve organisa

sjonsoppbyggingen, har slikt samarbeid vært begrenset i 

1982. Det er likevel høstet erfaringer som gjør at FAFO 

i 1983 står bedre rustet til et utvidet samarbeid om 
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forsknings- og utredningsarbeid med særlig noen fag

forbund. Særlig verdifullt har samarbeidet med Norsk 

Transportarbriderforbund vært, i det det både er høstet 

erfaringer med planlegging, prosjektering og gjennom-

føring av et utredningsprosjekt. Trinn to i dette pro-

sjektet er nå i arbeid. 

Viktige erfaringer både når det gjelder prosjektutforming 

og finansiering av større forskningsprosjekter med offent

lig støtte er gjort i samarbid med Statstjenestemannskar

tellet. Samarbeid er også innledet med Norsk Kommunefor

bund, Norsk Kemisk Industriarbeiderforbund, Norsk Jern-

og Metallarbeiderforbund og Norsk Tjenestemannslag når det 

gjelder gjennomføring av mulige prosjekter i 1983. 

Når det gjelder organiseringen av det økonomiske grunnlaget 

for FAFO
}

er det innledet samarbeid og forhandlinger med 

en rekke'departementer (Kommunal-og Arbeidsdepartementet, 

Forbruker- og Administrasjonsdepartementet, Sosialdeparte

mentet, Kirke og undervisningsdepartementet og Kultur- og 

Vitenskapsdepartementet) samt Rådet for forskning for sam

funnsplanlegging (RFSP). 

Det er 1982 bygget opp foreløpige rutiner for LO's interne 

behandling av FAFO's rapporter, samt rutiner for publiser

ing av rapporter. Ut fra de erfaringer som er høstet i 

1982 vil disse rutinene finne fastere former i 1983. 

En svakhet ved virksomheten i 1982 har vært.1manglende 



rutiner for informasjon til fagforbundene, ut over de FAFO 

har hatt prosjektsamarbeid med. Utvikling av slike rutiner 

vil bli gitt høy prioritet i 1983. 

Når det gjelder FAFO's eksterne informasjonsvirksomhet
,

har 

både Senterets virksomhet generelt og de rapporter som er 

blitt offentliggjort blitt viet betydelig oppmerksomhet 

i massemedia. Stort sett har kontakten med media fungert 

bra, men det er også høstet mindre gunstige erfaringer. 

Bl.a. disse·vil danne utgangspunkt for nye rutiner for 

FAFO's kontakt med media i 1983. Dette gjelder særskilt 

rutinene for forholdet LO/FAFO når forskningsrapporter 

offentliggjøres. 

Årets to siste måneder har for FAFO's administrasjon 

vesentlig gått med til planlegging av og innflytting i 

nye lokaler i Lilletorget 1. De nye lokalene vil gi et 

meget gunstig utgangspunkt for aktiviteten i 1983. 

I I 



V-Il AKTIVITET I 1982 

1. Prosjektområdene.

I løpet av 1982 er det utarbeidet problemnotater, prosjekt

notater, utredninger og forskningsrapporter innen følgende 

felter: 

- inntektspolitikk

- arbeidsmarkedspolitikk

- fordelingskonsekvenser av svakere økonomisk vekst
og omstillinger

- levekår og likestilling og generelle fordelingsspørsmål

Innen det inntektspolitiske feltet: 

- Lars Gulbrandsen: "Kollektiv eller individuell fordel
ing". 

- Rolf J. Brunstad: "Inflasjon og inntekter"

- Kjell A. Eliassen: . "Styrings-og fordelingsproblemer",

- Tore Johannesen: "Frynsegoder og levekår"

- Jan Fagerberg: "Konkurranseevne og næringsstruktur"

Innen det arbeidsmarkedspolitiske feltet: 

- Halvor Fauske og Terje RØd Larsen: "Hovedfunn, nasjonale

og internasjonale perspektiver"

- Jorunn Fryjordet og Halvor Fauske: "Ungdomsopptøyene

i Oslo, Trondheim og Skien"

- Halvor Fauske og Terje RØd Larsen: "Anemi og protest"

- FAFO- programnotat: "Arbeid, skole og sosial mistil-

pasning."

- !I I I 



Innen feltet fordelingskonsekvenser av svakere Økonomisk 

vekst: 

Jon Eivind Kolberg: "Nedskjæringsprosesser i den norske 

velferdsstaten" 

- Jon Eivind Kolberg: "Folketrygdens politiske Økonomi"

- Jan Fagerberg: "Konkurranseevne og næringsstruktur" 

- FAFO-programnotat: "Arbeid, skole og sosial mistilpas-

ning"

- Asle Rolland og Kjell Olav Mathiesen: "Fagbevegelsen

og media-utviklingen"

Innen feltet levekår og likestilling og generelle fordel-

ingsspørsmål: 

- Knud Knudsen: "Utdanning og skolepolitikk" 

- Lars Gulbrandsen: "Kollektiv eller individuell fordel-

ing"

- Gudmund Hernes og Tom Colbjørnsen: "I ditt ansikts

sved .... " 

- Tore Johannesen: "Frynsegoder og levekår"

- Amund Utne: "Oljen i norsk Økonomi"

- Anne Karin Lande-Hasle:

og barns oppvekstvilkår"

''Likestilling mellom kjønn 

- Hanne Bogen: "Kvinner, ungdom og fagorganisering"

Et kort sannnendrag av hver av rapportene/notatene er ved

lagt årsrapporten. 



2. Betydning for fagbevegelsens planlegging på lang

og mellomlang sikt.

En rekke av notatene og rapportene har direkte og indirekte 

betydning for fagbevegelsen. Enkelte av rapportene drøf

ter også uttalte problemstillinger knyttet til fagbevegel

sens langsiktige strategiske planlegging. Dette gjelder 

særlig: 

Stein Haukvik: "Fagorganiseringens utvikling i Norge-

1956-78" 

- Asle Rolland og Kjell Olav Mathiesen: "Medieutvikling

ens konsekvenser for fagbevegelsen"

- Knud Knudsen: "Utdanning og skolepolitikk"

- Jon Ei vind Kolberg: "Kampen om velferdsstaten"

- Anne Karin Lande-Hasle:

barns oppvekstvilkår"

"Likestilling mellom kjønn og 

- Hanne Bogen: "Kvinner, ungdom og fagorganisering"

- Arvid Fennefoss: "Politi og streikende"



3. Kortere utredningsarbeider.

Det er utarbeidet en rekke mindre notater som berører: 

, styrings- og fordelingsproblemer, forskningspolitikk og 

forskningsbehov, likestilling mellom kjønnene, barns opp

vekstvilkår, profesjonenes stilling i samfunnet, utdanning 

og skolepolitikk, kapitaleksport og internasjonalisering 

av norsk næringsliv, statsforvaltningens utfordringer i 

8 0-åra. Foruten de arbeider som er nevnt i forrige avsnitt: 

Trygve Gulbransen: "Profesjonenes stilling i samfunnet 

Noen hovedtrekk og konsekvenser" 

- Jens Ulltveit-Moe: "Kapitaleksport og internasjonalis

ering av norsk næringsliv" 

- Knut Moum: "Boligmarked og inflasjon" 

- Kjell A Eliassen: "Styrings- og fordelingsproblemer"

· - Kjell A Eliassen: "Forskningspolitikk og forsknings

behov 

4. Etablering av grunnlag for mer dyptgående og omfattende

forskningsoppgaver fra og med 1983. 

En rekke av de notater, utredninger og rapporter som er 

nevnt i de forige avsnittene har dannet utgangspunkt for 

formulering, planlegging og finansiering av FAFO's forsk

nings- og utredningsprogram for 1983, jfr. Forslag til 

aktivitetsprogram for 1983. 



5. Oljeprosjektet

I samarbeid med engasjerte forskere er det g�ennomført 

et prosjekt om fagbevegelsen og oljeselskapene. Slutt

rapport vil foreligge medio februar. 

6. Ungdomsprosjektet

Ved FAFO er det i 1982 utført et prosjekt omkring ungdoms

problemer som særlig ser på forholdet mellom sosial mis

tilpasning og ungdoms forhold til arbeidsmarkedet. Pro

sjektet har levert tre delrapporter i 1982. Prosjektet 

er finansiert av Forbruker- og Administrasjonsdepartementet 

med en bevilgning på i underkant av 200 000,- kr. Pro

sjektet fortsetter i 1983 med en bevilgning fra samme de

partement på omlag 300 000,- kr. 

7. Prosjektering, finansiering av langsiktige forskning

prosjekter. 

FAFO har i 1982 innenfor aktivitetsprogrammets nøkkelområd

er prosjektert og funnet finansiering for flere langsiktige 

(ca 3 år) forskningsprosjekter. Gjennom forhandlinger 

med berørte departementer og fagforbund er FAFO tilført 

tildels betydelige forskningsmidler. Dette redegjøres 

for i forslag til aktivitetsplan for 1983, se denne. 



8. Bistand til samarbeidende organisasjoner.

Som det framgår av avsnittet ORGANISASJON har FAFO bi

stått flere fagforbund og faglige samorganisasjoner (bl.a. 

Stavanger, Bergen og Oslo faglige samorganisasjoner) med 

utrednings- og prosjektvirksomhet. Det er utviklet sam-

arbeid med LO-skolen, bl.a. når det gjelder forslag 

til forelesninger og utarbeiding av undervisningsmateriell. 



�':ilttit:½$:6:q.ett 

VlTI FINANSIERING 

Daglig leder og kontorfullmektig har vært finansiert gjen

nom LO's driftsbevilgning. En mindre del av daglig leders 

lønn vil bli søkt dekket opp gjennom forskningsarbeid på 

et prosjekt finansiert av Forbruker - og Administrasjons

departementet. En målsetning for 1983 er at en større 

andel av daglig leders og forskningsleders lønn vil bli 

dekket opp gjennom forskningsarbeid på eksterne prosjekter. 

En generell målsetning er å øke denne andelen ytterligere 

i 1984. 

Halvor Fauske og Jorunn Fryjordets lønn og utgifter for

øvrig har vært dekket av Forbruker- og Administrasjon

departementet. 

Hanne Bogens lønn har delvis vært dekket av FAFO-midler, 

delvis av midler fra Forbruker- og Administrasjonsdeparte

mentet og delvis av midler bevilget fra Kirke- og Under

visningsdepartementet. 

Arvid Fennefoss har delvis trukket lønn fra midler tilført 

fra Transportarteiderforbundet, delvis fra generelle FAFO

midler, og delvis fra Forbruker- og Administrasjondeparte

mentet. 

Ole Berrefjord, Per Heum o� Jan Erik Karlsen har vært 



finansiert via LO-midler tilført FAFO's budsjett. 

Prosjektets budsjett er tildels betydelig overskredet. 

Daglig leder er av LO gitt fullmakt til å god��jenne disse 

overskridelsene. Overskridelsene forutsettes dekket opp 

av LO ved prosjektets fullføring, eller av eventuelt over

skudd fra FAFO's generelle drift. 

Olav Korsnes og Tom ColbjØrnsen er finansiert av Transport-

arbriderforbundet og LO. 

Jan Fagerberg, Lars Gulbrandsen, Knud Knudsen, Kjell Olav 

Mathiesen, Asle Rolland og Tore Johannessen er lønnet med 

mindre konsulenthonorarer fra FAFO's generelle budsjett. 

Reiser og driftsmidler på de fleste prosjekter er dekket 

helt elller delvis via eksterne bevilgninger. Som det 

vil fremgå av regnskapet for driftsåret 1982
1

e� en meget 

betydelig del av FAFO's virksomhet finansiert av eksterne 

midler. 


