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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Fafo Østforum seminar mandag 18. mars 2013, kl 13-15. 
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser. Skal 
utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort 
minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og 
utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som 
åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste 
mot Staten v/Tariffnemnda. Det var knyttet stor spenning til 
Høyesteretts dom i saken, som kom 5. mars. Staten vant på alle 
punkter. Høyesterett mener at de allmenngjorte bestemmelsene er 
i tråd med EØS-avtalen. Dommen kan legge avgjørende premisser 

for den videre bruken av allmenngjøringsordningen i Norge. Seminaret arrangeres på Fafo mandag 18. mars kl 
13.00-15.00. (Fafo Østforum, 05.03.13) Seminarprogram   Registrering innen 14. mars  
 

Nye artikler om Europa og immigrasjon. Fafo-forskerne Anne Skevik Grødem (bildet) og Jon Erik 
Dølvik har bidratt til den nyutgitte Policy Network-boka Europe's Immigration Challenge. 
Reconciling Work, Welfare and Mobility, redigert av Grete Brochmann og Elena Jurado. Grødem 
har sammen med Brochmann skrevet kapittel 3, «Migration and welfare sustainability: The case 
of Norway». Dølvik er forfatter av kapittel 2, «European movements of labour: Challenges for 
European social models», og har også bidratt til innledningskapitlet «Immigration, work and 

welfare: Towards an integrated approach». (Fafo Østforum, 26.02.13) Les mer og kjøp boka hos I. B. Tauris 
 
 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
 
 
 

ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Staten og LO vant verftssaken. Høyesterett forkastet anken fra NHO, Norsk Industri og åtte verft i spørsmålet 
om allmenngjøring av tariffavtaler på norske verft. Dommen fra Høyesterett er enstemmig, og slår fast at 
utenlandske tilreisende arbeidere skal ha samme arbeids- og lønnsvilkår som norske verftsarbeidere. NHO, 
Norsk Industri og åtte verft dømmes til å betale saksomkostningene som Fellesforbundet, LO og Staten ved 
tariffnemnda har hatt, med til sammen 4.072.866 kroner. (NRK, 05.03.13) Les mer  
Høyesterettsdommen (Norges Høyesterett, 05.03.13)  
Allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien (Norsk Lovdata, 06.03.13) 
 
Nedenfor følger saker med noen av reaksjonene på dommen:    
 

Høyesterettsdommen i verftssaken er 
en milepæl. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik 
mener at dommen fra Høyesterett i 
verftssaken er en milepæl når det 
gjelder å sikre arbeidstakerrettigheter, 
avtalesystemet og et ryddig arbeidsliv.  - 

Dommen er et eksempel på at det er handlingsrom i 
EØS-avtalen. Det er også interessant at Høyesterett så 
klart utøver selvstendig skjønn i forhold til EFTA-
domstolen, kommenterer han (Fri Fagbevegelse, 
06.03.13). Les mer 

NHO: - Tar dommen til etterretning. 
 - For arbeidsgiversiden har det vært 
svært viktig å få domstolens vurdering 
av den reelle uenigheten som 
eksisterer om disse spørsmålene. Nå 
foreligger dommen fra Høyesterett og 

vi tar den til etterretning, sier administrerende 
direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen (bildet) 
og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein 
Oppegaard. Sammen med verftene vil de studere 
dommen grundig for å se hvilke føringer dette gir for 
tariffnemda i fremtiden. (NHO, 05.03.13) Les mer 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Seminarer/oestfor_sem.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=10fe9a6f-2686-4ad5-b617-bfe9f2175418
http://www.ibtauris.com/Books/Society%20%20social%20sciences/Society%20%20culture%20general/Social%20issues%20%20processes/Migration%20immigration%20%20emigration/Europes%20Immigration%20Challenge%20Reconciling%20Work%20Welfare%20and%20Mobility.aspx?menuitem=%7b2016B394-2AFD-45D1-9885-EFAD5C5A4719%7d
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10936323
http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04766/H_yesterett_-_verf_4766871a.pdf
http://www.lovdata.no/nyhet/2013/20130306-2282.html
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6535765.ece
http://www.nho.no/arbeidsrett/tar-dommen-til-etterretning-article25464-57.html


  
Arbeidsministeren: - Høyesteretts 
avgjørelse viser at EØS-avtalen gir oss 
handlingsrom. – Jeg er svært glad for en 
klar og enstemmig dom som gir staten 
medhold på alle punkter. Høyesteretts 

dom slår fast at allmenngjøringsordningen er forenlig 
med EØS-retten og kan opprettholdes fullt ut, sier 
arbeidsminister Anniken Huitfeldt. - Allmenngjøring av 
tariffavtaler er et av statens viktigste virkemiddel for å 
beskytte arbeidstakere, sikre rettferdig konkurranse 
og å verne om den norske arbeidslivsmodellen, sier 
Huitfeldt. (Arbeidsdepartementet, 05.03.13) Les mer 

LO-lederen: - NHOs angrep på 
allmenngjøringsordningen er slått 
tilbake. - Dette er et stort skritt 
framover i kampen mot sosial 
dumping, sier LO-leder Roar Flåthen 

om Høyesteretts dom i verftssaken. - Alle viktige 
bestemmelser i tariffavtalene vil nå bli gjeldene lov i 
de allmenngjorte områdene, sier Flåthen, og nevner i 
tillegg til tariffavtalens minstelønnssatser også 
arbeidstids- og overtidsbestemmelser, godtgjøring 
for reise, kost og losji og utenbystillegget. (LO, 
05.03.13) Les mer 

  
 
Se også: Full seier til LO og Fellesforbundet (LO-Aktuelt, 05.03.13)  
Høyesterett redder LOs og regjeringens EØS-strategi (Aftenposten, 05.03.13)  
- Handler om å behandle arbeiderne som folk, ikke som slaver (NRK Rogaland, 05.03.13)  
- Nå kan vi være offensive mot "inntatt på stedet" (Magasinet for fagorganiserte, 05.03.13)  
Tillitsvalt i Westcon er glad for utfallet frå Høgsterett (NRK Sogn og Fjordane, 05.03.13)  
Rødt: - Uten EØS hadde vi unngått denne ekstra omveien i kampen mot sosial dumping (Fagbladet, 05.03.13) 
Kommentar: - God anledning til å gå på offensiven for å allmenngjøre tariffavtaler i flere tariffområder (Fri 
Fagbevegelse, 06.03.13) 
 
  
NHO anker ikke verftssaken inn for ESA. Det er ikke 
aktuelt å bringe spørsmålet om godtgjøring for 
utenlandske arbeidere ved norske verft videre, sier 
direktør Svein Oppegaard i Næringslivets 
hovedorganisasjon (NHO). På forhånd hadde EFTA-
domstolen i Luxembourg, som er øverste organ til å 
avgjøre hva som er riktig jus i EØS-avtalen, avgitt en 
rådgivende uttalelse i verftsstriden til Borgarting 
lagmannsrett. Verken lagmannsretten eller 
Høyesterett tok EFTA-domstolens mening til følge fullt 
ut (ABC Nyheter, 06.03.13). Les mer 

Dommen i verftssaken har reist nye juridiske 
spørsmål om allmenngjøring. I forrige uke falt det 
en viktig prinsippdom i Høyesterett om allmenn-
gjøring. Dommen i verftssaken har reist nye juridiske 
spørsmål, og Tariffnemda har derfor bestilt nye, 
juridiske notater fra Arbeidsdepartementet. Det kan 
dermed drøye med nye vedtak for verftene, bygg og 
renhold. Det er berammet fire nye møter i 
Tariffnemda utover våren. Det er ikke klart når 
avgjørelsene vil bli fattet. (Fagbladet, 14.04.13) Les 
mer 
 

  
Leder: - Dersom arbeidsplasser blir for dyre, har de 
også en tendens til å forsvinne. - Ifølge Dagsavisen 
åpnet LO-leder Roar Flåthen champagnen da 
Høyesteretts avgjørelse i striden om allmenngjorte 
tariffavtaler i verftsindustrien var klar. Det er mulig at 
han kommer til å få den i halsen, skriver Dagens 
Næringsliv på lederplass. - Retten slo fast at tilleggene 
gjelder for alle arbeidstagere, også innleide polakker 
eller rumenere. Problemet er at EUs vikarbyrådirektiv, 
slik det praktiseres i verftsindustrien, sier at innleid 
arbeidskraft også skal ha samme timelønn som fast 
ansatte. Det kravet finnes ikke i den allmenngjorte 
tariffavtalen. Dermed kan innleid arbeidskraft fra 
utlandet bli langt dyrere for arbeidsgiver enn lokalt 
fast ansatte. (DN, 07.03.13) Les mer 

Kommentar: - Ikke bruk unntaksbestemmelsene. 
Overenskomst for Renholdsbedrifter mellom Norsk 
Arbeidsmandsforbund og NHO Service ble allmenn-
gjort i september 2011. Arbeidsmandsforbundet 
søkte Tariffnemnda om videreføring av allmenn-
gjøring, men Nemnda la saken på is i påvente av 
Høyesterettsdommen om allmenngjøring på 
verftene. Sterke krefter på arbeidsgiversiden vil nå 
ha allmenngjort en lavere lønn enn dagens. NHO vil 
at Tariffnemnda skal ta i bruk unntakshjemmelen i 
loven om allmenngjøring, som sier at i særlige 
tilfeller kan Tariffnemnda fastsette andre lønns- og 
arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen.  
- Ikke bruk unntaksbestemmelsene, skriver Ane 
Børrud. (Arbeidsmanden, 13.03.13) Les mer 
 

  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2013/hoyesterett-gir-staten-medhold-i-verftss.html?id=716310
http://www.lo.no/Presse/Pressemeldinger/Full-seier-i-verftssaken/
http://www.frifagbevegelse.no/fellesstoff/article6533524.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/NHO-tapte-i-Hoyesterett-7138292.html
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.10936560
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6533942.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.10936403
http://www.fagbladet.no/article6534371.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article6535820.ece
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/03/06/nho-anker-ikke-verftsdommen-inn-esa
http://www.fagbladet.no/article6548978.ece
http://www.fagbladet.no/article6548978.ece
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2575646.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article6548787.ece


Høyesterettsdom kan også brukes på sjøen. Høyesteretts avgjørelse i den såkalte verftslønn-saken er også 
aktuell for sjøfart. NHO fikk ikke gjennomslag. – Dersom vi får den forventede tilgangen til 
allmenngjøringsloven for skipsfart lang kysten og på sokkelen, er dommen avgjørende for hvor virkningsfull en 
allmenngjøring av våre overenskomster blir, sier Norsk Sjømannsforbunds forbundsleder Jacqueline Smith i en 
kommentar til dommen. (Norsk Sjømannsforbund, 07.03.13) Les mer 
 
Nyhetssaker om sosial dumping    

 
Bekymret for sosial dumping på norsk 
sokkel. Nordmenn jobber på norsk sokkel for 
oljeservicegiganten Subsea 7 med lønn fra et 
søsterselskap i Singapore. Klubbleder Stian 
Øien i Industri Energi er ikke i tvil om at 
selskapet driver med sosial dumping. - Siden 

disse fartøyene opereres i internasjonale farvann og 
flyttes inn og ut av forskjellige geografiske områder, 
ansettes hovedtyngden av konsernets offshore-
personell på kontrakt med internasjonale betingelser, 
sier Kommunikasjonssjef Hilde Waaler i Subsea 7. 
(Stavanger Aftenblad, 07.03.13) Les mer Se også: 
Streik kan bli aktuelt (Stavanger Aftenblad, 08.03.13) 

Enebolig utleid til tjue polske arbeidere. Huseier på 
Randaberg leide ut enebolig til tjue polske arbeidere 
for 300.000 i året. Torsdag kom Arbeidstilsynet på 
uanmeldt besøk. – Det er absolutt ikke verdig disse 
arbeidstakerne. De kommer til Norge for å jobbe og 
blir tilbudt sånne innkvarteringsforhold. Dette vil jeg 
si er det vi kaller sosial dumping, sier seniorinspektør 
Else Marie Marvik. - Det er uforsvarlig at det bor så 
mange mennesker i en så liten bolig, sier 
branninspektør Rune Håland. Brannvesenet og 
Arbeidstilsynet har det siste året avdekket en rekke 
slike boliger som huser arbeidsinnvandrere fra 
Polen. (NRK Rogaland, 08.03.13) Les mer 

 
Produsentforeningen avviser påstander om sosial 
dumping. Filmforbundet mener at norske produsenter 
bidrar til sosial dumping ved å bruke billig utenlandsk 
arbeidskraft.  Produsentforeningen avviser både 
påstander om sosial dumping og påstander om at 
norsk filmproduksjon er i ferd med å flagge ut. 
(Klassekampen, 06.03.13) Les mer 

NHO Service: - Urimelige påstander om sosial 
dumping. Fagsjef Even Hagelien i NHO Service, er 
oppgitt over Agder Fagforenings påstander om sosial 
dumping innen utleie av personell til bygg og anlegg. 
- Dette er en type generalisering som ikke stemmer 
med virkeligheten, sier han til Fædrelandsvennen. 
(NHO Service, 04.03.13) Les mer 

  
Entreprenører lager nye lønnssystemer for å sikre 
fortsatt lav polakklønn. Petter Vellesen er på 
krigsstien. Som leder av Oslo Bygningsarbeider-
forening i Fellesforbundet hører han om stadig flere 
entreprenører som ikke vil følge Stortingets vedtak om 
at innleide skal behandles likt med fast ansatte. 
(Fagbladet, 04.03.13) Les mer Se også: BackeGruppen 
vil lønne polakker lavere enn nordmenn (Fri 
Fagbevegelse, 01.03.13)  

- En av de helt åpenbare utfordringene med 
utenlandsk arbeidskraft handler om HMS. - Vi 
trenger arbeidsinnvandrerne i Norge. Vi får ikke løst 
alle våre oppgaver uten dem, men det er også 
utfordringer ikke minst innen helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet, sier finanspolitisk talskvinne 
Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet. - Sjansen for 
å omkomme på arbeid er vesentlig høyere om man 
er utenlandsk. Mulige årsaker til dette kan være 
språk, opplæring og kortidsinnleie av arbeidere, 
mener hun. (Byggeindustrien, 06.03.13) Les mer  

  
Etterlyser tilbakemelding på NLFs tiltaksplan mot 
sosial dumping i transportbransjen. Norges 
Lastebileierforbund (NLF) har overlevert samferdsels-
minister Marit Arnstad en 12 punkts tiltaksplan knyttet 
til sosial dumping. - Når kan vi forvente at statsråden 
beslutter hvilke forslag hun vil følge opp og når de blir 
iverksatt? spør Stortingsrepresentant Bård Hoksrud 
(FrP) i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren 8. 
mars. (Stortinget, 11.03.13) Les mer  
Se også: Skremt av tilstanden i transportbransjen (Fri 
Fagbevegelse, 22.02.13) 

Tiltaksplan fra Norsk Lastebileierfobund (NLF).  En 
tolvpunkts tiltaksplan skal bedre konkurranse-
situasjonen og få bukt med "cowboyene" i bransjen. 
NLF har oversendt tiltaksplanen til samferdsels-
minister Marit Arnstad, med kopi til arbeidsminister 
Anniken Huitfeldt. Blant tiltakene er et register for 
kabotasjetransport. (Telen, 26.02.13) Les mer Se 
også: Norges Lastebileierforbund beskriver 
cowboytilstander (Dagsavisen, 23.02.13)  
Lastebileierne krever at farlige utenlandske vogntog 
lukes ut av Vinter-Norge (Hamar Arbeiderblad, 
22.02.13)  

  

http://www.sjomannsforbundet.no/kunder/NSF/cmsno.nsf/pages/hoyesterettsdom-kan-ogsa-brukes-pa-sjoen
http://www.aftenbladet.no/energi/Bekymret-for-sosial-dumping-pa-norsk-sokkel-3135888.html
http://www.aftenbladet.no/energi/Streik-kan-bli-aktuelt-3136589.html
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.10941422
http://www.klassekampen.no/61263/article/item/null/forsvarer-film-i-utlandet
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=4254&categoryID=8
http://www.fagbladet.no/article6531668.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6527264.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6527264.ece
http://www.bygg.no/2013/03/102603
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=56704
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6513740.ece
http://www.telen.no/nyheter/slik-vil-bransjen-fa-lik-konkurranse-1.7784003
http://www.dagsavisen.no/samfunn/vil-stanse-mafiametoder-pa-veiene/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/vil-stanse-mafiametoder-pa-veiene/
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/199542/Default.aspx
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/articleView/true/moduleid/199542/Default.aspx


Ap og LO i Sør-Varanger frykter en framtid med sosial 
dumping. – Det er en tragedie for kommunen at vi får 
slike saker, sier fungerende leder i Sør-Varanger LO, 
Henning Bråten. Han viser til et oppslag i Sør-Varanger 
Avis om estlandske arbeidere som bygger barnehage 
for 60 kroner timen. Arbeidstilsynet har gjort tilsyn, 
men den rapporten er ikke ferdig ennå. Entreprenøren 
kritiserer forhåndsdømmingen fra media og 
fagbevegelse. (Finnmarken, 21.02.13) Les mer Se også: 
Estere bygger barnehage for 60 kroner timen (Nordlys, 
18.02.13) Bygger kommunal barnehage – mistanke om 
sosial dumping (NRK Troms og Finnmark, 18.02.13)  

Regionale verneombud i renhold fra 1. mars. Tolv 
regionale verneombud er nå ansatt for bransjene 
hotell-, restaurant og renhold. De regionale 
verneombudene tiltrer 1. mars 2013. Det er bygge- 
og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og 
renholdsbransjen som er omfattet av dagens 
ordninger. De regionale verneombudene arbeider 
for å sikre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og for 
å hindre sosial dumping i disse bransjene. (Norsk 
Arbeidsmandsforbund, 01.03.13) Les mer 

  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Foreslår at arbeidsgiverne får en større 
del av ansvaret for godkjenning av 
arbeidsinnvandrere. Stortings-
representantene Trine Skei Grande 
(bildet) og Borghild Tenden mener det 

er for vanskelig å få kvalifisert arbeidskraft til Norge, 
og at det derfor er på tide å gjøre reglene enklere og 
overlate en større del av ansvaret for godkjenning av 
arbeidsinnvandrere til arbeidsgiverne. Grande og 
Tenden fremmer åtte forslag som de mener vil 
effektivisere arbeidsinnvandringen. (Stortinget, 
07.03.13) Les mer Se også: Venstre vil gjøre det 
enklere for kompetent utenlandsk arbeidskraft å søke 
seg til Norge (Øyene / ANB-NTB, 10.03.13)  
 

9 prosent utanlandske 
statsborgarar. Ved årsskiftet 

budde det 449 000 utanlandske statsborgarar i 
Noreg. Dei utgjorde dermed nærare 9 prosent av dei 
5 051 000 busette her i landet. Det var talet på 
polske statsborgarar som auka mest i 2012, slik det 
har vore kvart år sidan 2004. Litauiske statsborgarar 
var dei som i tal voks nest mest i 2012, med ein 
oppgang på 6 700, til 30 700 busette. Svenske 
statsborgarar, i alt 43 100, utgjorde den nest største 
gruppa med utanlandsk statsborgarskap her i landet 
ved årsskiftet (Statistisk sentralbyrå, 13.03.13) Les 
mer Se også: Søreuropeiske jobbsøkere øker mest i 
Oslo (Dagens Næringsliv, 13.03.13)   

  
Kommentar: - Uenighet om innvandring kan velte et 
borgerlig samarbeid. Høyre vil ha flere arbeidsinn-
vandrere. Venstre vil la papirløse jobbe. Mens 
Fremskrittspartiet vil ha færre "fra den ikke-vestlige 
kulturkrets". Høyre vil ha et "grønt kort"- og 
poenglignende system for arbeidsinnvandrere, slik det 
er tilfelle i USA og Canada. Frp motsetter seg dette. I 
verste fall kan de sterke uenighetene om innvandring 
og integrering velte et storborgerlig samarbeid, mener 
kommentarforfatteren Claudio Castello. (Utrop, 
12.03.13) Les mer 

Høyre vil innføre «grønt kort» for å få flere ikke-
vestlige arbeidsinnvandrere. - Vi er engstelig for at 
Norge skal sakke akterut i kampen om de beste 
hjernene, og derfor må Norge ha større åpning for 
arbeidsinnvandring utenfor EØS. Vi er mer opptatt 
av kompetanse enn hvor man kommer fra, sier 
Trond Helleland (H). Frp steiler. De vil begrense 
mottak av mennesker fra land utenfor «den vestlige 
kulturkrets» til Norge. (Aftenposten, 11.03.13) Les 
mer Se også: Høyre vil endre arbeidsinnvandrings-
politikken (Høyre, 11.03.13) Høyre-politiker vil ha fri 
arbeidsinnvandring (Hamar Arbeiderblad, 07.03.13)  

  
Oppbygd kompetanse forsvinner ut av landet. Mange 
teknologifag får bare utenlandske søkere til stipendiat-
stillinger. Etter endt grad forsvinner halvparten av 
dem ut av landet. NTNU-professor Lise Lyngsnes 
Randeberg mener det må jobbes aktivt med immi-
grasjonsreglene, slik at de utenlandske kandidatene 
som vil, kan bli i landet. Hun syns det er vanskelig å slå 
seg til ro med at kompetansen hun og stipendiatene 
bygger opp, kan forsvinne ut av landet igjen, og er 
bekymret for hvordan universitetene vil se ut om tjue 
år. (Klassekampen, 15.03.13) Les mer 

SU vil begrense innvandringen. 
Sosialistisk Ungdom (SU) vil gå til valg 
på å begrense innvandringen til Norge. 
– Uforsvarlig med dagens frie import, 
sier SU-leder Andreas Halse. SU 

kommer til å bruke Sosialistisk Venstrepartis (SV) 
landsmøte i helgen til å foreslå at SV skal jobbe for å 
gå ut av både EØS-avtalen og Schengen. Halse mener 
fri import av arbeidsinnvandrere kan true norske 
lønns- og arbeidsvilkår. (NRK, 15.03.13) Les mer 
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Rekordhøy arbeidsinnvandring 
driver opp snittet for 

sysselsetting av innvandrere. Sysselsettingen av 
innvandrere sett under ett er 62,5 prosent, mot 69,1 
prosent på landsbasis i Norge, ifølge SSB. Det er store 
forskjeller mellom innvandrergruppene. Mens 71 
prosent av innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa er i 
jobb før de har vært ett år i Norge, og dette tallet 
stiger mot 80 når botiden nærmer seg ti år, er bildet 
langt dystrere om man kommer fra Asia eller Afrika. 
Da er kun henholdsvis 25,1 og 15,8 i jobb i løpet av det 
første året. (NRK, 05.03.13) Les mer 
 

Ekspertene: – Økonomien er ikke avhengig av 
innvandring. – Jeg vil svare helt kategorisk nei til at 
vi er avhengige av arbeidsinnvandring, sier 
forskningsleder Erling Holmøy ved SSB. – Arbeids-
innvandring har vært gunstig for Norge, men her tror 
jeg det er en forveksling mellom hva som er sterkt 
ønskelig for Norge isolert sett, og hva som er 
avhengighet, sier Holmøy. (NRK, 04.03.13) Les mer 
Se også: Tror ikke på myten om at norsk økonomi er 
avhengig av økt innvandring (NHO, 04.03.13)  

  
UiO-forsker: - Vi må slippe inn flere arbeids-
innvandrere fra land utenfor EØS-området.  
- Norge bør åpne for asylsøkere som viser vilje og evne 
til å integrere seg, arbeide og bidra i samfunnet, sier 
forsker Kjersti Thorbjørnsrud ved institutt for medier 
og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO). - Vi 
må slippe inn flere arbeidsinnvandrere fra land 
utenfor EØS-området. Grunnen til at så mange søker 
asyl, er at det er den eneste måten å komme seg til 
Norge og Europa på. Vi bør i større grad velge hvem 
som skal få opphold her. Det betyr ikke at folk på flukt 
og som trenger beskyttelse, ikke skal få opphold, sier 
Thorbjørnsrud. (Aftenposten, 23.02.13) Les mer Se 
også: De store partiene åpner for å diskutere reglene 
for arbeidsinnvandring (Aftenposten, 23.02.13) 
Justisdepartementet avviser å sile asylsøkere 
(Nyhetene 24, 27.02.13)  

NHO: – Vi er på grensen av det vi kan 
tåle av innvandring. NHO-direktør Dag 
Aarnes mener norske myndigheter må 
ta stilling til hvor mye arbeidsinn-
vandring Norge kan tåle i årene som 

kommer. Det kommer årlig 50 000 arbeidsinn-
vandrere fra EØS-området og mellom 20 000 og 30 
000 svensker. Det skaper press på boligmarkedet, 
veier og kollektivtransport. Aarnes er også redd for 
at den høye innvandringen fra blant annet Sverige og 
Polen fører til at nordmenn skyves ut av 
arbeidsmarkedet. (NRK, 04.03.13) Les mer Se også: 
Skistua i Hemsedal: - Uten svensk arbeidskraft kan vi 
ikke åpne (NRK Buskerud, 04.03.13)  
Uten innvandrere stopper Haram (NRK, 04.03.13)  
- Jobbglade svensker kan aldri bli et problem for det 
norske samfunnet (Harstad Tidende, 06.03.13)  
 

  
Rogaland trenger flere arbeidsinnvandrere. - Flere 
arbeidsinnvandrere må komme til Rogaland om vi skal 
klare å holde tritt med utviklingen, sier Hallvard Ween, 
leder i NHO Rogaland. – Vår region trenger flere 
arbeidere til alle typer jobber, både i offentlig og 
privat sektor. Dersom vi ikke klarer å få nok 
arbeidskraft, vil flere lokale bedrifter være nødt til å 
flytte produksjonen utenlands for å få nok kapasitet. 
For å forhindre dette er det avgjørende at vi blir 
flinkere til å integrere de nye arbeidsinnvandrerne i 
samfunnet, slik at de trives og blir værende, sier NHO-
lederen. (Solabladet, 24.02.13) Les mer 

NHO: Norske bedrifter trenger arbeidsinnvandring. 
- Norsk næringslivs mulighet til å hente arbeidskraft 
fra utlandet er positiv. Dette er arbeidstakere 
bedriftene våre trenger for å fylle ledige jobber og 
sikre utvikling og vekst i virksomhetene, sier 
avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO. Samtidig blir 
arbeidsinnvandringen til Norge, for den enkelte som 
kommer hit, et sosialt og økonomisk løft. (NHO, 
04.03.13) Les mer 

 

 
LAVAL   Temaside om EU-domstolen 

    
ILO griper inn mot Laval-loven. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO kritiserer Sverige for måten de 
har tilpasset det svenske lovverket til EF-domstolens dom i Laval-saken. ILOs ekspertkomité slår fast at de 
begrensningene som svensk lov legger på fagbevegelsens muligheter for å ta i bruk kampmidler for å oppnå 
tariffavtale, er ulovlige. Komiteen oppfordrer derfor den svenske regjeringen til å endre denne lovgivningen. 
(Fri Fagbevegelse, 27.02.13) Les mer Se også: ILO om Laval-dommen: EU-juss bryter med fagforeningers 
rettigheter (ABC Nyheter, 27.02.13)  Tidligere artikler om Laval på FriFagbevegelse.no 
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ANDRE NYHETER  

 
Polske håndverkere har bidratt til prisfall på 
håndverkertjenester. Høy arbeidsinnvandring drar 
norsk lønns- og prisvekst ned. Det er en av 
hovedårsakene til at Norges Bank varsler lave renter til 
2017. Arbeidsinnvandrere fra Polen har bidratt til å 
halvere prisen på enkelte håndverkertjenester. Den 
polske snekkeren Wojciech Josef Dukat kom til Norge 
for fire år siden. Dukat forteller om et voldsomt prisfall 
på snekker- og gulvslipingsarbeid i Norge de siste 
årene. (Dagens Næringsliv, 15.03.13) Les mer 

- Utenlandske malere tar oss ikke på pris, men på 
tid. Lederne i malermesterlaug og -foreninger er 
bekymret for malerfagets fremtid, med prispress, 
utenlandsk konkurranse og bedrifter nesten uten 
fast ansatte. – De svenske firmaene tar oss ikke på 
kroner og øre; de tar oss på tid. De svenske malerne 
arbeider dag og natt, og leverer dobbelt så raskt. Når 
en maler har brukt opp overtidskvoten, reiser han 
hjem til Sverige og erstattes av en annen, sier Arnulf 
Bendixen, laugsleder i Bodø. Laugslederen i 
Kristiansand sier det samme om polske malere. 
(Maleren, 12.03.13) Les mer 
 

  
Aksjonerte mot steinleggere. Politi, Arbeidstilsynet og 
Skatteetaten aksjonerte fredag mot utenlandske 
steinleggere i Ålesund-distriktet. Resultatet av 
aksjonen kan være reaksjoner mot flere kunder fordi 
det ikke skal være betalt moms på arbeidet. – Det er 
flere av kundene som dessverre har betalt 
kontantbeløp over 10.000 kroner. Da er de underlagt 
et solidaransvar som gjør at de kan bli nødt til å betale 
inn manglende merverdiavgift, forteller politibetjent 
Eivind Klokkersund ved økoteamet til politiet i 
Ålesund. (Sunnmørsposten, 08.03.13) Les mer  
Se også: Advarer mot utenlandske steinleggere 
(Sunnmørsposten, 05.03.13) 
 

Stadig mer omfattende bruk av uregistrerte 
arbeidere og svart arbeid. En polsk håndverker 
mente han tjente 180 000 på tre år. Skatteetaten er 
uenig, og mener omsetningen var på 4,5 millioner. Et 
bokettersyn avslørte omfattende svart utbetaling til 
en rekke arbeidsinnvandrere som aldri var registret 
som lønnsmottakere i Norge. Momsen som kundene 
trodde de betalte, beholdt det polske foretaket selv. 
Stadig flere arbeider svart, og skjuler det ved å 
rapportere om små prosenter av den faktiske 
inntjeningen. (NRK Rogaland, 07.03.13) Les mer 

  
Danmark: Vekstplan hjelper polske håndverkere. 
Med sin vekstplan vil den danske regjeringen 
fremskynde bygging og renovering. Det vil sende et 
uspesifisert antall danske arbeidsplasser i hendene på 
utenlandske håndverkere. Fagforeningene prøver å 
sikre at så mange arbeidsplasser som mulig lander i 
danske hender og presser på for at borettslag og 
kommuner skal være aktive i kampen mot sosial 
dumping. (Dansk LOs Ugebrev A1, 05.03.13) Les mer 

Sparer lønn med østeuropeere. Bygg- og 
anleggsarbeidere ble gruppa med de laveste 
lønnstilleggene i fjor med 3,0 prosent, mens de 
høyeste tilleggene utgjorde 4,2 prosent økning. 
Utenlandsk arbeidskraft uten ansiennitet har gitt 
byggebransjen lavere lønnskostnader. Det antyder 
leder Ådne Cappelen i SSB, som står bak 
utregningene (Byggmesteren, 20.02.13). Les mer 
 
 

  
EU-komité stemte for sosial dumping. Under en 
avgjørende avstemning for det europeiske hånd-
hevingsdirektivet, som skal styrke håndhevingen av 
utstasjoneringsdirektivet og beskytte arbeidstakere, 
stemte EPP- og ALDE-medlemmene for grenseover-
skridende sosial dumping og utnyttelse av arbeids-
takere. Selv om tusenvis av grensekryssende arbeidere 
daglig utnyttes og det er allment kjent at det urett-
ferdig konkurranse fordi lover og regler omgås og det 
pågår misbruk og svindel, nekter det europeiske 
Folkeparti og Allianse av liberale og demokrater for 
Europa) å se virkeligheten i øynene og stemte for 
gjeldende praksis. (EL & IT, 22.02.13) Les mer 

Tyske politikere sa ja til nasjonal minstelønn. 
Førstekammeret i Tysklands nasjonalforsamling har 
vedtatt å lovfeste en nasjonal minstelønn. Vedtaket 
er et tilbakeslag for statsminister Angela Merkel, 
som gikk imot lovforslaget. De konservative 
regjeringspartiene CDU og CSU og deres 
høyreliberale koalisjonspartner FDP mener 
minstelønnen vil føre til alvorlig tap av 
arbeidsplasser i Tyskland. (Avisen Agder, NTB, 
01.03.13) Les mer Se også: Tysk fagbevegelse jubler 
for forslag om minstelønn (Fri Fagbevegelse, 
04.03.13)  
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Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass som gir oppdatert kunnskap om 
virkningene av EU/EØS-utvidelsene, arbeids- og bedriftsvandringer, endringer i 
politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer. Gjennom seminarer og nettside er 
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bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. Forumet er åpent for flere deltakere. 
Interesserte kan ta kontakt med Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring. 
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