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Om Fafo 
Forskningsstiftelsen Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og om-
dannet til stiftelse i 1993, med bidrag fra Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Kom-
muneforbund, Orkla ASA, Umoe AS, Elkem ASA, NKL, Sparebank 1 Gruppen ASA, og 
Telenor AS.  

Forskningsstiftelsen Fafo har som vedtektsfestet formål å drive, eller eie, aksjer i 
selskaper som driver anvendt forsknings- og utredningsarbeid, dokumentasjon og in-
formasjon som belyser viktige utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen 
har ikke erverv som formål. 

Forskningsstiftelsen Fafo har over tid vært et av Norges største samfunnsvitenska-
pelige forskningsmiljøer målt i omsetning og i antall forskerårsverk. 

Forskningsstiftelsen Fafo eier kontor-, møte- og seminarlokaler i Borggata 2B. 
Dette gir gode arbeidsforhold og er en viktig del av institusjonens identitet og profil. 
Det er kapasitet i bygget i Borggata til å drive utleie til andre kompetansebaserte virk-
somheter, og det leies ut møtelokaler til kurs og konferanser.  

Målsettingen med Forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, 
levekår, demokrati, utvikling og verdiskaping, nasjonalt og internasjonalt. Basert på 
høye forskningsetiske og metodiske standarder, er ønsket å bidra til samfunnsmessig 
fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse, er Fafos aktivitet ba-
sert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspoli-
tikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser. Fafo jobber innenfor en 
empirisk forskningstradisjon og har særlig kompetanse på innsamling og analyse av 
kvantitative data. Fafos målsetting har ligget fast over tid og uttrykker på en god måte 
realitetene i stiftelsens aktiviteter. 

Fafo legger stor vekt på å jobbe i nær kontakt og dialog med brukere og oppdrags-
givere, og samarbeider med et omfattende faglig nettverk. Det er viktig å skape mø-
teplasser og formidle kunnskap fra prosjektene. Fafo ønsker å være en åpen og utad-
vendt forskningsstiftelse basert på oppdrag fra partene i arbeidslivet, bedrifter, of-
fentlig administrasjon, frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og 
fond samt Norges forskningsråd, EU og andre internasjonale forskningsprogrammer. 
I tråd med vedtektene er all forskning på Fafo offentlig tilgjengelig. Alle Fafo-publi-
kasjonene er gratis tilgjengelig på fafo.no.   

Konsernet besto inntil 1/9 2015 av Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskapet 
Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as, opprettet i mars 2002, Fafo In-
stitutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as, opprettet i mars 2003, og Fafo Tech-
nology Consulting (Beijing) Co. Ltd, opprettet i september 2013. Fra og med 1/9 2015 
har Forskningsstiftelsen Fafo organisert sin forskningsvirksomhet i ett institutt, og 
stiftelsen eier samtlige aksjer i selskapet Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferds-
forskning as (Fafo AVF). I 2017 kjøpte Fafo Samfunnsøkonomisk Analyse as (SØA).  

Styret for Forskningsstiftelsen Fafo besto i 2016 av Gerd Kristiansen (styreleder), 
Tor-Arne Solbakken, Mette Nord, Inger Johanne Bergstøl, Hans Christian Sørhaug, 
Bjørn Mietinen og Tone Rønoldtangen, samt Bård Jordfald, Anna Hagen og Kristin 
Dalen som ansattvalgt. Steinar Krogstad og Jan Davidsen er varamedlemmer. Ett sty-
remedlem utpekes etter vedtektene av staten ved Forskningsrådet (Hans Christian 
Sørhaug). 

I henhold til stiftelsens vedtekter utnevnes det et råd fra organisasjonene som ga 
bidrag ved stiftelsen. Rådet velger Fafos styre og følger arbeidet i stiftelsen.  
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Organisering 
Fra 1/9 2015 er Fafos forskningsvirksomhet organisert i ett institutt – Fafo Institutt 
for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo er 
Tone Fløtten. Hun er også instituttsjef i Fafo AVF. Anne Britt Djuve er assisterende 
daglig leder i Forskningsstiftelsen Fafo.  

Mona Sandbæk er økonomisjef og har sitt ansettelsesforhold i Fafo AVF. Sandbæk 
er økonomisjef for både Fafo AVF og stiftelsen. Tilsvarende er Jon Lahlum sjef for 
informasjons- og publikasjonsvirksomheten og har sitt formelle arbeidsforhold i Fafo 
AVF. 

Det kinesiskregistrerte selskapet Fafo Technology Consulting (Beijing) Co. Ltd ble 
opprettet i 2013 for å organisere forskningsaktiviteten i Kina. Selskapet har hoved-
kontor i Bejing, med en stedlig ansatt. 

Stiftelsen kjøpte Samfunnsøkonomisk analyse as i 2017 for å styrke Fafos sam-
funnsøkonomiske kompetanse. Selskapet har 13 ansatte og er lokalisert i Fafos lokaler 
i Borggata 2b. Daglig leder i 2017 var Rolf Røtnes. Karin Ibenholt er fagsjef. 

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as 
Forsknings- og utredningsvirksomheten ble fra september 2015 samlet i Fafo Institutt 
for arbeidslivs- og velferdsforskning. Tone Fløtten har vært instituttsjef i 2017, mens 
Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad har vært forskningssjefer. Mona Sandbæk har 
vært økonomi- og administrasjonssjef. Jon Lahlum har ledet instituttets informa-
sjons- og forlagsvirksomhet.  

Styret for Forskningsstiftelsen Fafo besto i 2017 av Gerd Kristiansen (styreleder), 
Tor-Arne Solbakken, Mette Nord, Inger Johanne Bergstøl, Hans Christian Sørhaug, 
Bjørn Mietinen og Tone Rønoldtangen, samt Bård Jordfald, Anna Hagen og Kristin 
Dalen som ansattvalgt. Steinar Krogstad og Jan Davidsen er varamedlemmer. Ett sty-
remedlem utpekes etter vedtektene av staten ved Forskningsrådet (Hans Christian 
Sørhaug). 

Ved utgangen av 2017 hadde instituttet 77 ansatte. Instituttet hadde i tillegg to 
forsker i bistilling og to av Fafos forskere har bistilling ved en UH-institusjon. Tre 
ansatte gikk av med pensjon i 2017; to forskere og en administrativt ansatt. Forskers-
taben utgjorde 66 personer og til sammen ble det utført 58 årsverk av forskere og 
andre faglig ansatte. Dette er en svak nedgang fra 2016. Instituttets medarbeidere har 
bakgrunn fra samfunnsfagene, og staben har høy kompetanse med god erfaring i kva-
litativ og kvantitativ metode. 

Tre av instituttets ansatte disputerte i 2017. Ved årsskiftet 25 av forskerne doktor-
grad. Dette utgjør 38 prosent av staben. 10 av instituttets ansatte jobbet med doktor-
grad i 2017. En av disse disputerer i april 2018. Ytterligere tre skal etter planen levere 
avhandling til vurdering i løpet av 2018. Det er forventet at doktorgradsandelen vil 
stige fra dagens nivå gjennom egenutdanning og nyrekruttering av forskere med dok-
torgrad.  

Faglig virksomhet 
I 2017 har instituttet organisert sin virksomhet i fire forskningsgrupper.  

• Arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked  
• Migrasjon, integrasjon og kompetanse  
• Velferdsforskning  
• Rettigheter og sikkerhet  
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Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning er et åpent og utadvendt forsk-
ningsinstitutt. Prosjektporteføljen omfatter oppdrag fra Norges forskningsråd, par-
tene i arbeidslivet, offentlig administrasjon, bedrifter, frivillige organisasjoner, inter-
nasjonale organisasjoner og fond, ambassader, EU og Nordisk Ministerråd.  

Den brede oppdragsgiverporteføljen bidrar til å stille Fafo AVF i en særstilling sam-
menliknet med andre institutter. Vi har en høy andel oppdragsgivere utenfor Forsk-
ningsrådet.  

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har spesialisert seg på studier av 
organisert arbeidsliv og velferdspolitikk nasjonalt og internasjonalt. Instituttet gjen-
nomfører undersøkelser om blant annet kollektiv organisering og reguleringer, parts-
relasjoner, integrering og ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering og etter- og 
videreutdanning, pensjon, fordelingspolitikk og velferdstjenester, europeisk integra-
sjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land 
i konflikt, overgangsfase og utvikling. Det legges stor vekt på å jobbe i nær kontakt og 
dialog med brukere og oppdragsgivere, å samarbeide med et omfattende faglig nett-
verk både nasjonalt og internasjonalt og å skape møteplasser og formidle kunnskap 
fra prosjektene. 

Fafo AVF markerer seg godt i forskningsmiljøene og i offentligheten, med konfe-
ransedeltakelser, vitenskapelige og allmennrettede publiseringer og med deltakelse i 
offentlige utvalg. Resultatene fra Fafos oppdragsprosjekter publiseres som hovedre-
gel i Fafos interne rapportserie. I tillegg publiseres forskningen i internasjonale og 
norske vitenskapelige tidsskrifter og antologier, i vitenskapelige bøker, fagbøker og 
tidsskrifter uten fagfellevurdering og ved papers/framleggelser på vitenskapelige 
konferanser. Allmennrettet formidling er viktig for instituttet, og Fafo er det institut-
tet i samfunnsvitenskapelig sektor som er mest aktiv på dette området. I 2017 ble det 
arrangert 64 faglige seminarer og arrangementer på Fafo. Fafokonferansen ble av-
holdt i mars og Fafo AVF deltok aktivt under Arendalsuka. Fafo registrerer omtale i 
trykte og nettbaserte medier i Norge, og var også i 2017 langt mer omtalt enn andre 
forskningsinstitutter. Den vitenskapelige formidlingen er noe svakere i 2017 enn i 
2016, mens det er en økning i den allmennrettede formidlingen. 

På grunn av god prosjektinngang har instituttet kunnet videreføre trenden fra 2004 
med en positiv økonomisk utvikling, og Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferds-
forskning har gått med overskudd. Sammen med den gode faglige aktiviteten gjør 
dette at instituttet opprettholder sin sterke posisjon. 

I 2017 ble alle de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene evaluert av Nor-
ges Forskningsråd. Instituttsektoren ble, av det internasjonale evalueringspanelet 
vurdert som et nasjonalt fortrinn. Fafo kom godt ut av denne evalueringen. Instituttet 
ble vurdert å ha en unik rolle i det norske forskningssystemet og å være godt posisjo-
nert til å videreføre sin tradisjon med å produsere forskning av høy kvalitet og rele-
vans. Instituttets impact framstår som betydelig og vi ble berømmet for vår evne til å 
kombinere anvendt og akademisk forskning. 

I 2017 har Fafo AVF sammen med en god vitenskapelig publisering klart å opprett-
holde en høy aktivitet på andre områder og har befestet sitt særpreg som et anvendt 
og relevant forsknings- og utredningsmiljø.  

Basisfinansiering  
Fafos basisbevilgning har økt jevnt siden 2008. I 2017 mottok instituttet basisbevilg-
ning fra Norges forskningsråd på 19,4 mill. kr. Grunnet sykefravær og permisjoner hos 
forskere som i utgangspunktet var tildelt midler, overføres en liten del av 
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basisbevilgningen til 2018. Det er et forskningspolitisk mål at basisbevilgningen til 
forskningsinstituttene skal øke.  

Faglig kvalitet og faglig uavhengighet er viktige grunnverdier for et forskningsin-
stitutt som er avhengig av oppdragsinntekter i et konkurranseutsatt forsknings- og 
utredningsmarked. Styret har derfor videreført arbeidet med en systematisk kompe-
tanseutvikling i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Basisbevilgningen 
benyttes til fastsatte formål som doktorgrader, strategisk utvikling, vitenskapelig 
publisering, faglig ledelse og kvalitetssikring, samt konferansedeltakelse og større 
akkvisisjonsprosesser.  

Samfunnsøkonomisk analyse as 
Forskningsstiftelsen Fafo kjøpte Samfunnsøkonomisk Analyse as i 2017. Ved ut-
gangen av året hadde Samfunnsøkonomisk analyse 13 ansatte på heltid, dvs at sel-
skapet vokste med 2,5 ansatte gjennom året. Alle de ansatte er samfunnsøkonomer. 
Rolf Røtnes har vært daglig leder i selskapet etter at det ble kjøpt av Fafo. Styret i 
Samfunnsøkonomisk analyse har i 2017 bestått av Jon M. Hippe (styreleder), Tone 
Fløtten, Kristin Alsos, Bård Jordfald og Fredrik Kostøl (ansattrepresentant).  

Samfunnsøkonomisk analyse har hatt svært god prosjektinngang og stor aktivitet 
i 2017. I november ble selskapet kåret som Gazelle-bedrift og vant tredjeplass blant 
Gazelle-bedriftene i Oslo. Selskapet har styrket sin posisjon i det samfunnsøkono-
miske analysemarkedet. På en rekke tematiske område er det utviklet et faglig sam-
arbeid med Fafo og de to institusjonene samarbeider om en rekke prosjekter. Det øko-
nomiske resultatet for året ble svært godt. 

Utleievirksomheten 
Forskningsstiftelsen Fafo eier hovedbygg og konferansebygg i Borggata 2B og leier ut 
kontorlokaler til egne datterselskaper. I 2017 har stiftelsen hatt én leietakere i tillegg 
til egne datterselskaper, dette er NOREF. Inntekter fra utleievirksomheten dekker 
drift av bygg og eiendom samt deler av driftslederstillingen som er knyttet til eien-
domsdriften.  

Årsregnskapet, resultat og disponeringer 
Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper hadde i 2017 en omsetning på 129,1 
mill. kr, mot 107,0 mill. kr i 2016.  

Resultat før skattekostnad i konsernet ble på 1,1 mill. kr i 2017, mot -0,8 mill. kr i 
2016. 

Forskningsstiftelsen Fafo mottok en basisbevilgning fra Norges forskningsråd på 
19,4 mill. kr i 2017. Den forbrukte delen av basisbevilgningen i 2017 utgjør om lag 16 
prosent av total omsetning.  

I 2017 fikk Forskningsstiftelsen Fafo et tilskudd til grunnkapitalen på 20 mill. kr fra 
LO. Bruk av disse midlene til å egenfinansiere strategiske forskningssatsinger og ut-
viklingsoppgaver vil gi et negativt driftsbidrag i årene som kommer.  

De samlede inntektene for morselskapet var i 2017 på 7,8 mill. kr, som hovedsake-
lig skriver seg fra leieinntekter. Bygget er også i 2017 fullt belagt med leietakere. Byg-
get representerer en betydelig verdi og sikkerhet for Fafos virksomhet. 

Årets resultat etter finansposter i morselskapet ble et underskudd på 0,1 mill. kr, 
noe som skyldes planlagt bruk av grunnkapitalen. For 2017 motvirkes dette av utbytte 
fra datterselskap.   
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Fafo er i et krevende marked for oppdragsforskning. Instituttet har imidlertid et 
bredt spekter av oppdragsgivere og en del prosjekter med relativt lang løpetid. Dette 
gjør at markedsrisikoen anses å være håndterbar på kort og mellomlang sikt. Likvidi-
tetssituasjonen for konsernet samlet er tilfredsstillende. For konsernet ses heller 
ingen kredittrisiko. 

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as hadde i 2017 en omsetning 
på 113,7 mill. kr, hvorav 112,8 mill. kr var prosjektinntekter. Resultat før skatt ble på 
0,8 mill. kr. Årsoverskuddet etter skatt ble på 0,5 mill. kr, som foreslås overført til 
annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 11,1 mill. kr, hvorav 0,5 mill. kr 
er aksjekapital.  

Samfunnsøkonomisk Analyse AS hadde i 2017 en omsetning på 18,9 mill.kr. Resul-
tat før skatt ble på 4,6 mill.kr. Årsoverskuddet etter skatt ble på 3,6 mill.kr, hvor 2,1 
mill.kr foreslås avsatt til utbytte til eier og 1,5 mill.kr foreslås overført til annen egen-
kapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 1,2 mill.kr.  

Arbeidsmiljøet og det ytre miljø 
Fafostiftelsen med datterselskaper hadde 90 ansatte i 2017, hvorav 66 forskere i Fafo 
Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, 13 samfunnsøkonomer i Samfunnsøko-
nomisk Analyse og 11 administrativt ansatte.  

Selskapets kontorlokaler holder god standard, og arbeidsmiljøet er jevnt over til-
fredsstillende.  

Selskapet samarbeider med de tillitsvalgte i Fafo Institutt for arbeidslivs- og vel-
ferdsforskning og bedriftshelsetjenesten om å vurdere og å utvikle arbeidsmiljøet. 
Selskapet inngikk avtale om Inkluderende arbeidsliv i 2002 og fornyet denne senest i 
2014.  

Sykefraværet for de heleide selskapene i stiftelsen hele året har vært 6,3 prosent av 
total arbeidstid. Dette er en svak økning fra 2016. I 2017 er 4,7 prosentpoeng av fra-
været langtidsfravær. Tre ansatte over 62 år har gått av med pensjon i 2017. 

Virksomheten er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Det har ikke 
vært skader eller ulykker i virksomheten i 2017.  

Likestilling og tilgjengelighet 
Forskningsstiftelsen Fafos leder er kvinne. I Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferds-
forskning er det en overvekt av kvinnelige medarbeidere, med xx kvinner og xx menn. 
Ved utgangen av 2017 er instituttsjef, de to forskningssjefene og økonomisjef kvinner, 
mens leder for informasjons- og publikasjonsvirksomheten er mann. Tre av fire avde-
lingsledere er menn. Det er dermed god kjønnsbalanse i instituttets ledelse. I selska-
pets styre satt det i 2017 fem menn og fem kvinner. 

I Samfunnsøkonomisk Analyse as var det i 2017 en overvekt menn, med fem kvin-
ner og åtte menn. Daglig leder er mann, mens fagsjefen er kvinne. I selskapet styre 
satt det i 2017 to kvinner og tre menn.  

Gjennom avtaleverk, samarbeidsfora og ledelsesoppfølging er det sikret at det ikke 
forekommer ulovlig forskjellsbehandling innenfor Forskningsstiftelsens selskaper. I 
2011 vedtok stiftelsens styre en plan for likestilling og likebehandling. Tiltakene i 
denne planen er innarbeidet i en samlet HMS-K plan, som systematisk følges opp og 
rapporteres til styret. 

Ingen av selskapene hadde ansatte med nedsatt funksjonsevne i 2017, men har er-
faringer med å tilpasse arbeidsforholdene slik at personer med nedsatt funksjonsevne 
kan ta arbeid på Fafo.  
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Siden Fafo ikke har hatt problemer med lav kvinneandel, få kvinner i ledende stil-
linger eller få kvinner i styret, har det ikke vært behov for å utarbeide noen tiltak for 
å endre kjønnssammensetningen. Bedriften har for øvrig en rekrutterings- og perso-
nalpolicy som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på 
grunn av kjønn, funksjonsnedsettelse, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion 
og livssyn. 

Utsikter 
Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og Samfunnsøkonomisk analyse 
dekker et bredt spekter av tema og problemstillinger. Fafo Institutt for arbeidslivs- og 
velferdsforskning har en god posisjon i forskningsverdenen og offentligheten, og in-
stituttets forskere er svært ofte involvert i viktige samfunnsdebatter. For å bevare 
denne posisjonen er det viktig med langsiktig arbeid, både for å ivareta kunnskaps-
grunnlaget som er opparbeidet og for å ligge i forkant. Mye av instituttets formidling 
er ikke av den typen som gir uttelling i Forskningsrådets tellekantsystem, samtidig 
som det er av stor verdi at instituttets forskere er aktive formidlere på en rekke are-
naer. Samfunnsøkonomisk Analyse har en sterk posisjon blant de samfunnsøkono-
miske analyseselskapene, og ble i 2017 kåret som Gazelle-bedrift. 

I 2017 mottok Forskningsstiftelsen Fafo et egenkapitaltilskudd på 20 mill.kr. Dette 
vil bidra til en vesentlig styrking av stiftelsens soliditet. Oppkjøpet av Samfunnsøko-
nomisk Analyse var et viktig tiltak for å styrke og utvide stiftelsens kompetanse. Fafo 
AVF og SØA samarbeider i flere prosjekter og skriver jevnlig søknader sammen.  

Konkurransen om forsknings- og utredningsmidler i oppdragsmarkedet er stor, og 
hoveddelen av Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsknings omsetning vinnes 
i anbudskonkurranse med andre forskningsinstitusjoner. Det samme er situasjonen 
for Samfunnsøkonomisk Analyse. Anbudssituasjonen er krevende, men Fafo AVF og 
SØA har generelt godt gjennomslag i de anbudsprosessene de deltar i. Tilslagsprosen-
ten varierer imidlertid mellom ulike temaområder. En særskilt utfordring for Fafo 
AVF de siste årene, har vært finansiering av den internasjonale forskningen. Det har 
vært en sterk nedgang i bevilgninger fra Utenriksdepartementet den siste femårspe-
rioden, og de siste årene har Fafo knapt fått midler fra det departementet som tidli-
gere var hovedoppdragsgiver for denne delen av vår forskningsaktivitet. Situasjonen 
til Fafo er ikke unik, og nedgangen i finansieringen av den utenomeuropeiske forsk-
ningen gir grunn til bekymring for muligheten til å bevare og videreutvikle denne 
kompetansen, på Fafo så vel som på andre internasjonalt orientert institutter.  

Utviklingstrekkene tilsier at Fafos selskaper må tilstrebe fleksibilitet og åpenhet 
for mulig tematisk reorientering. Vår kontakt med feltene vi forsker på, gir oss et vik-
tig fortrinn når det gjelder å tidlig fange opp nye og sentrale problemstillinger. For å 
oppnå god fleksibilitet arbeides det kontinuerlig med kompetanseutvikling, strategisk 
fagutvikling, nyrekruttering og videreutvikling av våre forsknings- og analysetemaer, 
og av arbeidsmiljøet. SØA har rekruttert to ansatte med doktorgradskompetanse i 
2017 og selskapet er godt posisjonert i sitt kjernemarked. Fafo AVF har satset på de-
finerte forskningsområder gjennom midler til strategiske utviklingsprosjekter og vi-
tenskapelig publisering. I tillegg er en viktig del av instituttets strategi å videreutvikle 
den allmennrettede formidlingen for å sikre høy grad av relevans og synlighet. Fafo 
har en sterk posisjon i sitt marked.  
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Fortsatt drift 
Forskningsstiftelsens faglige og økonomiske forutsetninger for videre drift og utvik-
ling i 2018 er gode. Styret mener det er riktig å legge forutsetningene om fortsatt drift 
til grunn for fastsettelsen av årsregnskapet. 
 
 
 

Oslo, den 31. desember 2017 
 

8. mars 2018 
 
 
 
 
 
 

 Hans-Christian Gabrielsen 
Leder 

 

Julie Lødrup Mette Nord Bjørn Mietinen 

Even Aas Inger Johanne Bergstøl Steinar Krogstad 

Kristin Dalen 
Valgt av de ansatte 

Bård Jordfald 
Valgt av de ansatte 

Silje Sønsterudbråten 
Valgt av de ansatte 

 Tone Fløtten 
Daglig leder 
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Regnskap og balanse 
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