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История на Fafo
• Основан от Норвежката конфедерация на синдикатите (LO) през 1982 г.
• Реорганизиран във фондация през 1993 г. с финансова подкрепа от LO,
Норвежкия синдикат на служителите от общините и общата администрация Orkla
+ пет големи компании (Umoe, Elkem, Coop Norge, Sparebank1, Telenor).
• Днес Fafo е организиран в два института:
– Fafo Институт за трудови и социални изследвания
– Fafo Институт за Приложни международни изследвания

• Fafo понастоящем действа независимо от LO
• Все още поддържа тесни връзки със синдикатите; Генералният секретар на LO е
председател на борда на Fafo
• Една от целите на Fafo е да провежда изследвания, максимално подходящи за
синдикалното движение

Fafo факти и цифри
• 100 служители; научен състав наброява 82.
• През 2009; оборотът е около 14 милиона евро
• Около 10 % от приходите е базов грант от Изследователския съвет на
Норвегия
• Предимно поръчкови изследвания (+ някои изследователски грантове
от национални и международни ресурси като ЕС)
• Fafo провежда изследвания за синдикатите, работодателските
асоциации, правителствени агенции, НПО и компании
• Най-големият изследователски институт по труда в Норвегия

Fafo, Институт за трудови и социални изследвания
Четири изследователски групи:
• Индустриални отношения и въпроси на пазара на труда
• Социална политика и обществени услуги
• Развитие на компаниите и работническо участие
• Социално включване, обучение и развитие на умения
Повечето изследователи са социолози, политически науки или
икономисти

Международно сътрудничество и мрежи
• Европейска обсерватория по индустриални отношения; Fafo е
националният център на EIRO в Норвегия
• Европейски монитор на преструктурирането; Fafo предоставя
информация от Норвегия
• Старт в работата; Fafo води Норвежки старт в работата
• Харвардска програма по неравенство и социална политика
• Балтийско благополучие, Учене през целия живот 2010,
Разнообразно плащане, FORMULA (последствия за Северните
пазари на труда в разширения ЕС).

Фокусни области на свързаните със синдикатите изследвания на Fafo:
• Колективно договаряне, синдикално членство, синдикално развитие,
трудови конфликти
• БЗУТ
• Трудова миграция, механизми на минимална заплата, регулиране на
мобилността на услугите
• Корпоративно управление и Корпоративна социална отговорност
• Работническо участие
• Работно време
• Пенсионни схеми

Повече информация на:

www.fafo.no
odd.bjorn.ure@fafo.no

