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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM
Ny doktoravhandling: The Polish worker
in Norway. Polske arbeidsmigranter er
den største og blant de nyeste
innvandrergruppene i Norge. Fafo-forsker
Jon Horgen Friberg ser i sin doktoravhandling på deres migrasjonsbeslutninger,
tilpasninger og muligheter i Norge. Hvorfor bosetter
noen seg, mens andre reiser tilbake til Polen? Hvordan
klarer de seg i det norske arbeidslivet? (Fafo Østforum,
14.01.13) Les mer og last ned avhandlingen: The Polish
worker in Norway Se også: Flere polakker blir i Norge
(Fagbladet / arbeidslivet.no, 14.01.13)
Manglende integrasjonstiltak låser Norges største
innvandringsgruppe nederst i arbeidsmarkedet
(Klassekampen, 15.01.13)

Intervju med Fafo-forsker Jon Horgen
Friberg. En fersk doktoravhandling har
dykket ned i de polske arbeidstakernes
arbeidshverdag i Norge. Et økende
antall er nå i ferd med å forsere den
kronglete og usikre veien til et mer stabilt liv i landet.
Fafo-forsker Jon Horgen Friberg har fullført doktorgraden «The Polish worker in Norway. Emerging
patterns of migration, employment and
incorporation after EU's eastern enlargement.» ved
Universitetet i Oslo. (arbeidslivet.no, 10.01.13) Les
intervjuet
Les mer om disputasen hos Universitetet i Oslo

Nasjonal konferanse 14. februar:
Krafttak mot ulovlig innleie. Som et
ledd i LOs krafttak mot ulovlig innleie,
arrangeres en nasjonal konferanse for å
høyne oppmerksomheten om det nye
regelverket som trådte i kraft 1. januar i
år. Konferansen åpnes av LO-leder Roar Flåthen,
arbeidsminister Anniken Huitfeldt innleder om
regjeringens arbeid. Ellers innleder Fafo-forsker Kristin
Alsos (bildet), Stein Reegård fra LO, Steinar Krogstad
fra Fellesforbundet, LO-advokat Edvard Bakke og Ståle
Dokken fra LO. LOs nestleder Gerd Kristiansen
avslutter konferansen. Fafo-forsker Line Eldring er
konferansier. Konferansen går av stabelen 14. februar,
i Samfunnssalen i Oslo kl 9.00-16.00. (Fafo Østforum,
28.01.13) Konferanseprogram Påmelding

Nå skal det forskes på svart arbeid i
privatmarkedet. Mye tyder på at det
svarte privatmarkedet er i vekst, og at
stadig flere er sysselsatt på heltid i den
useriøse delen av arbeidsmarkedet.
Dette vil sannsynligvis særlig gjelde
arbeidsinnvandrere. Fondet for regionale verneombud har nå bevilget midler til en Fafo-studie om
svart arbeid og HMS-forhold i privatmarkedet. Fafoforskerne Line Eldring (bildet), Anne Mette Ødegård
og Rolf Andersen skal gjennomføre studien som
blant annet skal se på spørsmålene: Hvilke tiltak er
satt i verk mot svart arbeid i privatmarkedet? Og hva
vet vi om virkningene av tiltakene? Virker
regjeringens tiltak mot sosial dumping i
privatmarkedet? (Maleren, 17.01.13) Les mer

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING
Lønns- og arbeidsvilkår ved norske verft skal opp til
doms i Høyesterett. Den statlige Tariffnemnda har
med loven i hånd lagt et lønnsgulv ved norske verft
som gjelder alle ansatte, også utsendte arbeidstakere
fra utlandet. Åtte verft mener vilkårene er så gode at
Norge i denne saken bryter EØS-avtalen. Verftenes
advokat Ingvald Falch, fra advokatfirmaet Schjødt
mener lagmannsretten ikke fulgte dommen fra Eftadomstolen, og satser nå på at Høyesterett skal gjøre
det. (Magasinett, 29.01.13) Les mer
Se også: Bakgrunn for saken i Høyesterett (Fri
Fagbevegelse, 29.01.13)
NHO kjemper i Høyesterett for lavere verftslønn til
østarbeidere (Arbeidsmanden, 24.01.13)

Temaside om allmenngjøring

Verftssaken: Viktige prinsipper til
behandling. Høyesterett behandler
denne uken saken om allmenngjøring av
tariffavtalen i verftsbransjen.
Spørsmålene knytter seg til allmenngjøring av reise, arbeidstid, kost og losji, noe NHO
hevder bryter med EØS-reglene. - Det er meget
viktige prinsipper Høyesterett nå behandler.
Behandlingen vil synliggjøre hvor EØS-retten setter
grenser for hvilke deler av en tariffavtale som kan
allmenngjøres, sier Svein Oppegaard, direktør for
arbeidslivspolitikk i NHO. (NHO, 28.01.13) Les mer
Se også: Vil bruke EØS for å senke vertslønn
(Magasinet for fagorganiserte, 23.01.13)

Regjeringa vil gjere det lettare å hindre «polsk løn» i
Norge. SV-leiar Audun Lysbakken vil gjere det lettare å
lovfeste tariffløna i ulike bransjar, såkalla
allmenngjering. Og i Arbeidsdepartementet får
Lysbakken støtte frå statssekretær Norvald Mo, som
sjølv har ei fortid som rådgjevar i LO-forbundet
Fellesforbundet. - Det høyrest lovande ut, seier
nestleiar i LO, Gerd Kristiansen. NHO er usamd i at ein
skal redusere kravet til dokumentasjon av sosial
dumping for å få allmenngjort tariffavtalane. (Bergens
Tidende, 26.01.13) Les mer Se også: Krev lovendring
for å hindre «polsk løn» (Bergens Tidende, 26.01.13)

Sosial dumping prosjekt i Kristiansund
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt var i
Kristiansund for å høre og lære da LO
Ytre Nordmøre tirsdag presenterte en
rapport om sosial dumping og
useriøsitet i arbeidslivet. LO Ytre
Nordmøre har sammen med Kristiansund Handel og
kontor og Fellesforbundet avdekket nokså
nedslående forhold i flere bransjer. Ifølge rapporten
mangler mange tariffavtale. Særlig arbeidsinnvandrere blir ifølge LO utsatt for sosial dumping.
(Tidens Krav, 23.01.13) Les mer Foto: Ilja C. Hendel

Andre nyhetssaker om sosial dumping
Protesterte i Brussel mot
sosial dumping. Rundt 4000
demonstranter fra hele
Europa, inkludert et
hundretalls norske tillitsvalgte fra Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og EL & IT Forbundet,
markerte sine standpunkt i gatene og utenfor EUparlamentet. Fagforbund fra Belgia og tilgrensende
land mønstret flest, men den sterke norske
deltagelsen ble lagt merke til. (Fri Fagbevegelse,
24.01.13) Les mer Se også: Lik lønn og rettigheter for
likt arbeid (Norsk Arbeidsmandsforbund, 24.01.13)

Til Brussel i protest mot sosial
dumping. Den europeiske
bygningsarbeiderføderasjonen slår fast
at EUs krav om «fri flyt av arbeidskraft»
har hatt ødeleggende konsekvenser for
mange migrantarbeidere. Onsdag
arrangerer derfor føderasjonen EFBWW (Den
europeiske føderasjonen for bygnings- og
trearbeidere) en demonstrasjon i Brussel (Magasinet
for fagorganiserte, 22.01.13). Les mer
Les også: Stor delegasjon til Brussel (EL & IT
Forbundet, 21.01.13)

Sjekkar polakkløn på Hardangerbrua. - Før jul blei vi
gjort merksame på tilhøve som tyder på at utanlandsk
tilsette har løns- og arbeidsavtalar som er i strid med
norsk regelverk, seier informasjonsmedarbeidar Geir
Brekke i Statens vegvesen. Vegvesenet krev at danske
KB Electrotech innan eit par veker legg fram den
ønskte dokumentasjonen. Selskapet har opp mot 20
medarbeidarar i jobb på Hardangerbrua og i
Vallaviktunnelen – dei fleste polske. (Bergens Tidende,
28.01.13) Les mer

Stansar byggfirma. Arbeidstilsynet har no stansa alle
byggeaktivitetar i selskapet Stranda Byggtjenester AS
på grunn av manglande opplysningar om
utanlandske arbeidarar. Fleire etater gjekk til aksjon
mot selskapet i desember, og politiet sikta
samstundes ein mann for brot på arbeidsmiljølova,
mva-lova og lova om sosial dumping. Ifølgje
politiadvokat Unni Vikebakk er saka enno ikkje ferdig
etterforska. (Sunnmørsposten, 26.01.13) Les mer

Sosial dumping den største trusselen innen arbeidsmiljøkriminalitet. Innen arbeidsmiljøkriminalitet
vurderer Økokrim sosial dumping å være den største
trusselen og at det virker å være en økt organisering
rundt utnyttelse av arbeidstakere. Slik kriminalitet er
ofte knyttet til brudd på utlendings-lovgivningen, og
arbeidstakere uten lovlig opphold i landet er særlig
sårbare for utnyttelse. Det er også eksempler på at
menneskehandel inngår i saker med sosial dumping,
ifølge Økokrim. (NRK, 09.01.13) Les mer

Ulovlig lav lønn på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Utenlandske arbeidere på Fellesprosjektet E6Dovrebanen har fått lønn under norsk minstesats.
Firmaene som har betalt for dårlig, får likevel
fortsette, etter å ha ryddet opp. Flere firmaer ble
avslørt i revisjonen, men de alvorligste avvikene ble
funnet hos Skandia Betong, som er
underentreprenør hos Hæhre Entreprenør AS
(Romerikes blad, 21.01.13). Les mer

Temaside om arbeidsinnvandring

ARBEIDSINNVANDRING
Arbeidsinnvandring i 2012 - tall og
statistikk. UDI-direktør Frode Forfang
presenterte i dag tall og statistikk fra
2012. Blant de viktigste konklusjonene som ble
presentert var: Eurokrisen har så langt ikke hatt stor
betydning for arbeidsinnvandringen til Norge.
Arbeidsinnvandringen fra EØS-området har vært stabil
over tid. De fleste som kommer for å arbeide, kommer
fra Polen. (UDI, 29.01.13) Les mer Faktaark om
arbeidsinnvandring innenfor EØS og utenfor EØS
Se også: 50.000 arbeidsinnvandret til Norge i fjor
(Aftenposten, 29.01.13)
50.000 utlendinger kom til Norge for å jobbe i fjor
(E24, 29.01.13)
- Røkke tjener på innvandringen (Nettavisen, 30.01.13)
Arbeidstakere fra 70 forskjellige nasjoner bidrar til
vekst i Aker Solutions (Dagsavisen, 30.01.13)

48 900 arbeidsinnvandret til Norge i
fjor. - Arbeidsinnvandring bidrar til å
skape vekst i norsk næringsliv.
Regjeringens aktive arbeid mot sosial
dumping er viktig for å beholde det
velferdsnivået vi har i Norge og de
kravene vi har i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister
Anniken Huitfeldt. - Til tross for eurokrisen opplever
vi ingen innvandringsbølge fra Sør-Europa. Av den
totale arbeidsinnvandringen kommer under seks
prosent fra disse landene, sier arbeidsministeren.
(Arbeidsdepartementet, 29.01.13) Les mer Se også:
Huitfeldt: – Vi trenger flere arbeidsinnvandrere
(Gudbrandsdølen Dagningen / NTB, 30.01.13)
Drømmer om et enklere byråkrati for å ansette
arbeidere utenfor EU/EØS (NRK, 30.01.13)
Foto: Ilja C. Hendel

- Vinningen med å få ny arbeidskraft til
Norge kan gå opp i spinningen. Mange
arbeidsinnvandrere fra Polen og
Baltikum har slått seg ned permanent i
Norge. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik
frykter at en langvarig innvandring på
sikt kan føre til mange nye trygdemottakere.
- Utfordringen er å sikre bærekraftige lønns- og
arbeidsforhold slik at folk ikke blir avhengige av
velferdsstaten, sier Dølvik. Han mener regjeringen,
uansett hvilken farge den har, blir nødt til å utvikle et
mer robust regime for å fastsette minstelønninger,
enten ved allmenngjøring eller ved bransjevise minstelønninger. (Dagens Næringsliv, 29.01.13) Les mer

Behov for 10.000 nye boliger til arbeidsinnvandrere
i Asker og Bærum. NyAnalyse har foretatt en
beregning for Selvaag Bolig, som viser at det er et
behov for 10.000 nye boliger for arbeidsinnvandrere
de neste syv årene i Asker og Bærum. - Vi ser at
innvandringen forsterker behovet for mer
boligbygging. Og dette er jo et dilemma for
politikerne, for vi trenger flere hoder og hender i
arbeidslivet, sier sjeføkonom Terje Strøm i
NyAnalyse. (E24 / Budstikka, 30.01.13) Les mer

Kommentar: - Kommunene overser arbeidsinnvandrere. - Mens kommunene slåss om tilflyttere,
innser de ikke at arbeidsinnvandrere strømmer til hele
landet. Det er vanskelig for arbeidsinnvandrere og
deres familier å tro på mer varig bosetting når
kommunen ikke kan tilby noe alternativ til brakkerigg,
skriver Mona Handeland og Marianne Solbakken ved
Distriktssenteret. (Aftenposten, 24.01.13) Les mer

Trenger et felles arbeidsmarked i Barentsregionen.
Arbeidet med å skape et felles arbeidsmarked i
Barentsregionen må intensiveres. Det mener Rune
Rafaelsen som er leder for Barentsekretariatet i
Kirkenes. Troms og Finnmark får trolig flere tusen
nye arbeidsplasser i løpet av de neste to tiårene.
Regionen har ingen arbeidskraftreserve (Nordlys,
22.01.13). Les mer

De nye nordlendingene. Lerøy-fabrikken på Skjervøy
slakter, bearbeider og pakker laks fra flere nordnorske
produsenter. Mer enn 1 million sjømatmåltider hver
dag. Om lag 50 prosent av de 100 arbeidstakerne har
utenlandsk opprinnelse. – Vi hadde ikke klart å
gjennomføre denne operasjonen på Skjervøy uten
ekstern arbeidskraft, sier Kurt Einar Karlsen (Nordlys,
20.01.13). Les mer Les også: Trenger ikke flere
arbeidsinnvandrere til Nord-Norge (Nordlys, 21.01.13)

Sør-Europeere til Finnmark for jobb. 12.000
arbeidssøkende fra Sør-Europa kommer til Norge nå,
mot bare 6000 for to år siden. Stadig flere av disse
ønsker seg til Nord-Norge. I Hammerfest merkes den
høye arbeidsinnvandringen godt. Aldri før har så
mange grekere, spanjoler, italienere og portugisere
oppsøkt voksenopplæringa i byen. (NRK Troms og
Finnmark, 10.01.13) Les mer

Oversikt over regelverksendringer
som kan ha hatt innvirkning på
innvandringen til Norge. UDI har
utarbeidet en historisk oversikt over endringer i
regelverket for utlendingers adgang til å besøke og
oppholde seg her i landet. Oversikten er laget til bruk i
analyser av innvandringen til Norge. I
"Regelverksoversikt" er det søkt å gi en oversikt over
sentrale lov-, og forskriftsendringer som kan ha hatt
innvirkning på innvandringen til Norge. Det er fokusert
på endringer av betydning for adgangen til innreise i
Norge. (UDI, 16.01.13) Les mer
Se også: Forklaring til historisk oversikt over
regelverksendringer (UDI)

Stavanger: Hver tredje kollega ikke-norsk om få år.
Turen gjennom gågatene i Stavanger sentrum vitner
om et samfunn i endring. Det snakkes polsk, engelsk,
svensk og tysk. Dette er nå de fire største
innvandrergruppene i Stavanger i tillegg til tyrkere. I
mangel av kvalifisert norsk arbeidskraft har så mye
som halvparten av bedriftene gått til utlandet for å
rekruttere ansatte siste året, ifølge
Konjunkturbarometeret for Rogaland. Om ti år kan
30 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland ha ikkenorsk etnisk bakgrunn. (Stavanger Aftenblad,
14.01.13) Les mer

Misbrukt spesialistbestemmelse
oppheves. Spesialistbestemmelsen
som gir rett til oppholdstillatelse for
arbeidsinnvandrere som tilbys en
årslønn på minst 500 000, oppheves
med virkning fra 15. januar. Spesialistbestemmelsen
ble innført i 2010. Den skulle gjøre det enklere og
raskere for arbeidsgivere å rekruttere kvalifisert
arbeidskraft. Etter tre år viser det seg at arbeidsgivere
i liten grad bruker denne rekrutteringsmåten. Politiet
og UDI har samtidig meldt om misbruk og utilsiktet
bruk av bestemmelsen. Bestemmelsen om
oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere blir også
opphevet fra 15. januar. Oppholdstillatelsen for
tjenesteytere utvides fra fire til maksimalt seks år.
(Arbeidsdepartementet, 10.01.13) Les mer Se også:
- Endringer som virker fornuftige (NHO, 11.01.13)

SV: Flere i jobb, krever fler og bedre
tiltak. - Den store arbeidsløsheten i
landene rundt oss, gjøre at mange
arbeidsinnvandrere kommer hit. Det er
bra for de som får jobb og bra for
Norge, sier SVs Karin Andersen. I nytt
arbeidsprogram foreslår SV en ungdomsgaranti som
gir unge under 25 rett til arbeidstiltak. Arbeidsinnvandringen gjør at vi både må forsterke
tiltak mot sosial dumping og øke innsatsen for de
som sliter med å få jobb. Løsningen er verken å
stenge arbeidsinnvandrere ute eller å svekke
arbeidsmiljøloven og tillate flere midlertidige
stillinger, svekke lønningene eller kutte i trygdene,
slik mange tar til ordet for, sier Andersen. (SV,
15.01.13) Les mer

LUFTFART
Internasjonal luftfart og utlendingsforskriften.
Flyselskapet Norwegian ønsket å fjerne kravet om
oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land
utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal
trafikk, og mener det vil gi dem likere konkurransevilkår med utenlandske flyselskap. Men Regjeringen
åpner ikke for endring i utlendingsforskriften. – Norske
flyselskap kan dermed ikke bruke personell på
asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister
Anniken Huitfeldt. Samferdselsdepartementet vil sette
i gang en utredning som belyser de problemstillingene
som følger av den økte internasjonale konkurransen.
(Samferdselsdepartementet, 16.01.13)
Les pressemeldingen

Se nyhetssaker med reaksjoner på regjeringens
vedtak:
Flåthen vil ikke fly med utflagget Norwegian-flåte
(Stavanger Aftenblad / NTB, 28.01.13)
Kjos: - Norwegian flagger antakelig ut (VG, 16.01.13)
Kjos vurderer å flagge ut til Sverige (Aftenposten,
16.01.13)
SAS er tilfreds med Regjeringens vedtak
(Nyhetene24.no, 16.01.13)
Sikrer gode arbeidsvilkår i norsk luftfart
(Arbeiderpartiet, 16.01.13)
YS roser Huitfeldt for å ikke ville endre
utlendingsforskriften (YS, 16.01.13)

VIKARBYRÅDIREKTIVET
Slik vil Fellesforbundet bremsa
innleige. Bedriftene i byggebransjen har
eit bruk og kast-forhold til utanlandsk
arbeidskraft. Det seier Jonas Bals,
ekspert på sosial dumping i Fellesforbundet.
Fellesforbundet ønsker strengare krav til bruk av
innleigd arbeidskraft. Det er i dag lov til å bruka
innleigd arbeidskraft, etter avtale med tillitsvalde. Dette er ei nøtt som fagrørsla slit med, seier Bals. - For
det fyrste må utleige erstattast med fast tilsetjing i
produksjonsbedrifter. For det andre må hovudregelen
vera fast tilsetjing, også i bemanningsselskapa, seier
han. (Klassekampen, 28.01.13) Les mer

EL & IT: Tillitsvalgte må ta innleie på
alvor og bruke lov og regelverk aktivt.
EL & IT Forbundet har nylig laget to
oppdaterte håndbøker, den ene om
innleie på Landsoverenskomsten for elektrofagene
sitt område, den andre om innleie på områder som
omfattes av energi-avtalene. Det er forbundssekretærene i EL & IT Forbundet, Jan Henrik Larsen
og kollega Bjørn Fornes som står bak brosjyrene.
(Nettverk, 10.01.13) Les mer

Norsk Industri: Regjeringa har sjølv
opna for kreative tilpassingar til
vikarbyrådirektivet. Regjeringa og LO
har seg sjølv å takke, når norske
bedrifter no går nye vegar for å sleppe
og betale norsk tariffløn til innleigd, utanlandsk
arbeidskraft. - Implementeringa av vikarbyrådirektivet
i Noreg har gått alt for fort, seier adm. direktør Stein
Lier-Hansen i Norsk Industri. Lier-Hansen meiner LO
ikkje har grunn til å aksjonere mot bedrifter som
Sekkingstad, som omgår direktivet ved å setje ut drifta
til eit polsk selskap. Han trur fleire kan velje ein
entreprisemodell, som den Sekkingstad har vald.
(Bergens Tidende, 26.01.13) Les mer

Fleire bransjar kan få «polsk løn». - Vi ser vel litt på
oss sjølv som pionerar, seier den utflytta
nordmannen Tom Lerberg, som står bak selskapet
Norse Production, eit polsk firma som frå årsskifte
overtok drifta av fiskeribedrifta på Sotra. Lerberg
trur dette berre er byrjinga for systemet med
«utflagging i eige land», og meinar prinsippet kan
vere aktuelt for ei rekkje bransjar, ikkje berre i
industrien. Nestleiar i LO, Gerd Kristiansen, seier
Sekkingstad-saka styrkar deira argument for å få
allmenngjort tariffavtalen i fiskeforedlingsbransjen.
(Bergens Tidende, 24.01.13) Les mer
Se også: - Lovverket må gjennomgås for å tette slike
smutthull (EL & IT, 24.01.13)

Ikkje lenger vikarar i eit norsk selskap, men tilsette i
eit utanlandsk firma i Norge. LO-forbund varslar
aksjonar mot fiskeeksportøren Sekkingstad. Dei
meiner Kasia Czaja (25) og andre utlendingar her er
utsette for sosial dumping. Sekkingstad ser ut til å ha
funne eit smutthol i EUs vikarbyrådirektiv, som frå
nyttår skulle sikre alle gjestearbeidarar her i landet
norske løns- og arbeidsvilkår (Bergens Tidende,
21.01.13). Les meir

AF-gruppen stanser innleie. Etter avsløringer om
ulovlig innleie vil AF Gruppen stanse all bruk av
kortidsinnleie fra bemanningsbyråer. - Vi har fått
gjennomslag for vårt syn, og håper at dette kan få
ringvirkninger for resten av bransjen, sier
hovedtillitsvalgt i AF Gruppen, Arne Sveen, til
Klassekampen. (Fellesforbundet, 29.01.13) Les mer

ANDRE NYHETER
– Innvandrere må selv ta initiativ og lære seg norsk.
Andrea Gergeylova kom fra Slovakia til Haram for sju
år siden Nå er hun fabrikksjef hos en stor
vindusprodusent på Sunnmøre. Å lære seg norsk har
vært nøkkelen til suksess. - Språk er nøkkelen til alt.
Uten å kunne språket er det ikke mulig å bli integrert.
Og innvandrerne må absolutt ta ansvar for dette selv.
Nå er tiden inne for å sette fokus på at bedriftene må
stille krav til at innvandrerne må gjøre en innsats på
dette området, sier Gergeylova. (NRK Møre og
Romsdal, 30.01.13) Les mer

Ny reklamekampanje? "Kom til Storbritannia og
vask doer". Britiske myndigheter vurderer negativ
Storbritannia-reklame for å stanse innvandring fra
Bulgaria og Romania. Bakgrunnen er at statsborgere
fra Romania og Bulgaria fra og med neste år fritt kan
flytte til Storbritannia for å bo og jobbe. Den britiske
regjeringen ønsker å stramme inn innvandringen og
har varslet flere tøffe tiltak for å få ned antallet
mennesker som ønsker å flytte til de britiske øyer.
Det mangler ikke på kreative reklameforslag fra
britene selv. (Aftenposten, 30.01.13) Les mer

Fleire utanlandske statsborgarar
omkom på jobb i 2012. Kvar femte
person som døydde på jobb i 2012 var frå utlandet.
Arbeidstilsynet har dei seinare åra sett at utanlandske
arbeidstakarar er meir utsette for farar samanlikna
med andre sysselsette. Årsaka til det kan ha
samanheng med språk, ulik oppfatning av
tryggleikskultur og at fleire utanlandske tilsette
arbeider i næringar med større risiko for å bli skadd
eller døy på jobb. (Arbeidstilsynet, 30.01.13) Les mer

Ap varsler kamp mot trygdeeksport.
På ni år har antall foreldre i Polen som
mottar norsk kontantstøtte økt fra ni
til 945, skriver Bergens Tidende.
Arbeiderpartiets nestleder Helga
Pedersen foreslår kraftige
innstramminger i utbetaling av norsk kontantstøtte
til arbeidere som har barn bosatt i utlandet. (Dagens
Næringsliv, 30.01.13) Les mer

Krisen setter fart på folkevandringer i EU. Borgere fra
Irland, Spania, Portugal og Italia utvandrer i stadig
større antall i takt med at krisen har bitt seg fast. Unge
og velutdannede sydeuropeere forlater sine
kriserammede hjemland. Mange av dem søker lykken
nordpå i Tyskland, Frankrike og noen få i Danmark.
Utvandringen kan true både landenes sjanser for å
reise seg etter krisen og visjonen om et samlet Europa.
(Dansk LOs Ugebrev A4, 17.01.13) Les mer

Katolsk vekking i Noreg. 2002 var 44.000
innbyggarar registrert i den katolske kyrkja i Noreg. I
fjor hadde den katolske kyrkja heile 120.000
medlemmer. Truleg er talet på praktiserande
katolikkar over 200.000. Det er arbeidsinnvandring
frå Polen, som er hovudårsaka til at Noreg stadig får
fleire katolikkar. (NRK Møre og Romsdal, 16.01.13)
Les mer

100.000 laksearbeidsplasser eksporteres. Stadig mer
av norsk fisk foredles i utlandet. En SINTEF-rapport fra
2011 fremmet visjon om foredling av 65 prosent av
laksen i Norge. Men eksporten av sløyd fersk laks øker
voldsomt. Polen var i fjor tredje største marked for
norsk fisk. Men landet har et lite fiskeforbruk, og det
aller meste av fisken som eksporteres til Polen blir
videreforedlet og reeksportert. (Kystverket, 15.01.13)
Les mer

Utlandet investerer massivt i Danmark.
Utenlandske virksomheter investerer mer i Danmark
enn de gjør i flere av Danmarks naboland, som
Norge, Finland og Tyskland. Til gjengjeld overstiger
danske investeringer i utlandet de investeringer som
kommer til Danmark. En utvikling som vekker
bekymring i Dansk Industri, mens Dansk Metals
formann Claus Jensen ser det som en fordel. (Dansk
LOs Ugebrev A4, 14.01.13) Les mer
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