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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Ny rapport om de nordiske arbeids-
tilsynene og arbeidet mot sosial 
dumping. I kjølvannet av EU-utvidelsene 
i 2004 og 2007 har alle de nordiske 
landene møtt nye utfordringer når det 

gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og 
lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte 
arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene 
en sentral, men varierende rolle når det gjelder 
bekjempelsen av sosial dumping av utenlandsk 
arbeidskraft. Denne rapporten presenterer en første 
kartlegging av de nordiske tilsynenes virksomhet på 
dette området. Rapporten er forfattet av Line Eldring 
(Fafo), Kerstin Ahlberg (Stockholms Universitet) og 
Klaus Pedersen (FAOS, Danmark). (Fafo Østforum, 
08.04.13) Les mer om, og last ned, rapporten 
"Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i 
arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie" 
(TemaNord 2013:523, Nordisk Ministerråd) 

Workshop 3. – 4. juni: HMS for 
arbeidsinnvandrere i bygg og renhold. 
Hvordan jobber arbeidstilsynene i de 
nordiske landene med utfordringer 
knyttet til arbeidsinnvandring? Bygg og 
renhold har tatt imot mange 

arbeidstakere fra de nye EU-landene. Samtidig er 
dette bransjer med til dels alvorlige 
arbeidsmiljøproblemer. På denne workshopen vil vi 
by på kunnskap om disse problemstillingene og legge 
til rette for utveksling av metoder og erfaringer fra 
arbeidstilsynene i de nordiske landene. Fafo-
forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård 
(bildet) skal lede workshopen. Primær målgruppe er 
inspektører i de nordiske arbeidstilsynene, men 
andre interesserte er også velkomne til å delta. 
Påmelding Sted: Fafo. Les mer om workshopen  

  
Polakker lei av polske jobber. Polske 
arbeidstakere står for den største 
innvandringsbølgen til Norge noensinne. 
Etter EU-utvidelsen i 2004, er over 150 
000 polakker kommet hit for å jobbe. De 

jobber i alle bransjer og over hele landet. Stadig flere 
etablerer seg med familie i Norge, og ønsker ikke 
lenger «polsk» jobb. – Arbeidsinnvandringen fra Polen 
har så langt vært en økonomisk suksesshistorie. 
Samtidig ser vi en tendens til oppdeling i norske og 
polske jobber på byggearbeidsplasser i Oslo. Denne 
utviklingen er problematisk - både for polakkene og 
det norske samfunnet, sier Fafo-forsker Jon Horgen 
Friberg. I en fersk doktorgrad har han undersøkt 
migrasjons- og bosettingsmønstre blant polske 
arbeidstakere i Norge. (Norges forskningsråd, 
02.04.13) Les mer 

Jon Horgen Friberg disputerte med 
doktorgraden The Polish worker in 
Norway: Emerging patterns of 
migration, employment and 
incorporation after EU's eastern 

enlargement ved Institutt for sosiologi og samfunns-
geografi ved Universitetet i Oslo i januar 2013.  

Doktorgraden er tilknyttet 
forskningsprosjektet «Emerging 
patterns of East - West migration in 
Europe» som har finansiering fra 
Forskningsrådets program Velferd, 
arbeidsliv og migrasjon (VAM) i 

perioden 2007-2013. Prosjektet ledes av Jon Erik 
Dølvik ved Fafo. 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2013-523/
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2013-523/
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Workshop_on_work_environment_and_safety_0392
http://www.niva.org/home/article-22841-23734-workshop-on-work-environment-and-safety-of-migrant-workers-in-the-cleaning-and-building-sectors
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Polakker_lei_av_polske_jobber/1253984841445
http://www.fafo.no/pub/rapp/20296/20296.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20296/20296.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20296/20296.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20296/20296.pdf
http://www.fafo.no/pub/rapp/20296/20296.pdf
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1193731621702&pagename=vam/Hovedsidemal&p=1232443453186
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1193731621702&pagename=vam/Hovedsidemal&p=1232443453186
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1193731621702&pagename=vam/Hovedsidemal&p=1232443453186
http://www.forskningsradet.no/prognett-vam/Forside/1232443453143


Lysark og manus fra Fafo Østforum seminar 18. mars 2013 om Verftssaken i Høyesterett. 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. Dom i saken kom 5. mars: Staten vant på alle punkter. 
Høyesterett mente at de allmenngjorte bestemmelsene er i tråd med EØS-avtalen. På dette seminaret 
redegjorde sakens parter for saken, dommen og mulige konsekvenser. (Fafo Østforum, 18.03.13) Last ned 
lysark og manus  Se også: NHO frykter høyere konfliktnivå mellom EU og Norge, etter Høyesterettsdommen 
(Fri Fagbevegelse, 19.03.13)  
 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
NNN-lederen vil ha allmenngjøring i 
fiskeindustrien. Tariffavtalen for 

fiskeindustrien bør gjøres allmenngyldig, krevde 
lederen i Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider-
forbundet Jan-Egil Pedersen, i sin åpningstale til 
forbundets landsmøte søndag. Han understreket at 
det kreves mye dokumentasjon og omfattende arbeid, 
og ønsket seg et enklere regelverk på området. 
Pedersen gikk til felts mot sosial dumping innen NNN-
området, og spesielt mot bedriften Sekkingstad i 
Hordaland, som han mener driver bevisst 
forskjellsbehandling av norske og polske arbeidere 
(LO-Aktuelt, 07.04.13). Les mer 

Kommentar: En stor seier i en tynn tråd.  
- Allmenngjøringsordninga kom som et resultat av 
det norske medlemskapet i EØS i 1993. I praksis har 
det bare vært i perioden med en rødgrønn regjering 
at allmenngjøring og Tariffnemndas arbeid har vært 
på dagsordenen, skriver Torgny Hasås. Han påpeker 
at allmenngjøring og sosial dumping ikke er nevnt i 
partiprogrammet til Høyre eller FrP. - Seieren i 
Høyesterett forutsetter at loven ikke endres. Endres 
flertallet i den lovgivende forsamlingen, Stortinget, 
kan også loven endres. Derfor henger seieren i 
Høyesterett i en tynn tråd, skriver Hasås. (LO-
Aktuelt, 20.03.13) Les kommentaren 

 
Eksempler på tiltak mot sosial dumping    

  
Vil at Arbeidstilsynet skal øke bruken av 
uanmeldte tilsyn, spesielt mot 
utelivsbransjen. Arbeidsminister 
Anniken Huitfeldt vil avdekke useriøsitet 
og sosial dumping i utelivsbransjen ved å 

øke bruken av uanmeldte tilsyn. - Det er mye ungdom 
og utenlandske arbeidstakere ansatt i denne bransjen. 
Det er arbeidstakere det kan være lett å utnytte, sier 
Huitfeldt. De fleste i bransjen er seriøse aktører, men 
de useriøse aktørene gjør konkurransesituasjonen 
vanskelig. (Dagbladet, 31.03.13) Les mer  

Krever at Norge bidrar til å styrke den 
sosiale dimensjonen i EU. LO, UNIO og 
YS krever at Norge bidrar til å styrke 
den sosiale dimensjonen i EU. Norge 

har lange tradisjoner for sosial dialog, treparts-
samarbeid og arbeid mot sosial dumping. 
Utviklingstrekk i flere europeiske land trekker i 
motsatt retning, og gjennom EØS-avtalen må Norge 
være en pådriver for å styrke den sosiale 
dimensjonen i EU, heter det i et felles brev til norske 
myndigheter. (EL & IT, 20.03.13) Les mer 

  
Truer med storstreik mot sosial dumping på norsk 
sokkel. LO har varslet NHO om at dersom 
oljeservicegiganten Subsea 7 ikke etterkommer krav 
om like lønn- og arbeidsvilkår for ansatte på 
flerbruksfartøy som på norsk sokkel, vil dette føre til at 
90 Industri Energi-medlemmer i selskapet blir tatt ut i 
streik fra 23. april. - Vi vil også sette i verk en betinget 
sympatiaksjon. Det betyr at flere tusen av våre 
medlemmer i andre selskaper går i full jobb, men at de 
nekter å utføre oppgaver som har med Subsea 7 å 
gjøre, sier Industri Energi-leder Leif Sande. (Stavanger 
Aftenblad, 26.03.13) Les mer  Se også: Streik kan bli 
aktuelt (Stavanger Aftenblad, 08.03.13) 
Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel 
(Stavanger Aftenblad, 07.03.13)  

Tiltak mot ulovlig innleie. Regjeringen har lagt fram 
lovforslag som skal forebygge og begrense ulovlig 
innleie av arbeidskraft. – Selv om arbeidsmiljøet er 
godt i de fleste norske virksomheter, har vi 
utfordringer og må hele tiden utvikle nye tiltak for å 
begrense sosial dumping. Arbeidstilsynet får nå flere 
virkemidler for å slå ned på de som bryter lover og 
regler. Og fagforeningene får bedre virkemidler til å 
spille den viktige rollen de har i dette arbeidet, sier 
arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Arbeids-
departementet, 15.03.13) Les mer Se også: 
Lovforslaget Se også: Regjeringen gir fagforeningene 
mer makt (Dagsavisen, 16.03.13) Fagforeninger får 
rett til å saksøke ved ulovlig innleie (Fri 
Fagbevegelse, 15.03.13)  

http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/130318/index.html
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6560199.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.frifagbevegelse.no/NNN-arbeideren/article6590661.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article6561642.ece
http://www.dagbladet.no/2013/03/31/nyheter/utelivsbransjen/arbeidstilsynet/anniken_huitfeldt/politikk/26342073/
http://www.elogit.no/id/14722.0
http://www.aftenbladet.no/energi/Truer-med-storstreik-pa-norsk-sokkel-3147899.html#.UVrJGuQ4VaQ
http://www.aftenbladet.no/energi/Streik-kan-bli-aktuelt-3136589.html
http://www.aftenbladet.no/energi/Streik-kan-bli-aktuelt-3136589.html
http://www.aftenbladet.no/energi/Bekymret-for-sosial-dumping-pa-norsk-sokkel-3135888.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2013/kollektiv-soksmalsrett.html?id=717830
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-83-l-20122013.html?id=717709
http://www.dagsavisen.no/samfunn/regjeringen-gir-fagforeningene-mer-makt/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/regjeringen-gir-fagforeningene-mer-makt/
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6553755.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6553755.ece


 
Andre nyhetssaker om sosial dumping    

 
BT avsluttet kontrakt etter avsløring om sosial dumping. Spanjolen Miguel Angel Arroyo Neila arbeidet som 
avisbud om natten i over to måneder og fikk betalt 3500 kroner for jobben. Etter at Askøyværingen fortalte 
historien om spanjolen, har Bergens Tidende tatt affære i egne rekker. Avisen har nå avsluttet kontrakten med 
en av sine underleverandører etter avsløringen om sosial dumping blant distributørene. (Askøyværingen, 
09.04.13) Les mer Se også: Debatt: Sosial dumping i egen bakgård (22.03.13)  
Alle næringsaktører bør gå gjennom sine rutiner knyttet til underleverandører (Askøyværingen, 25.03.13) 
 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Borten Moe: - Ingen tvil om at Sp er for 
arbeidsinnvandring. Senterpartiet 
stryker omstridt setning om at partiet 
ønsker å begrense arbeidsinnvandring.  
- Det har vært en diskusjon om at man 

er redd for at arbeidsinnvandringen vil sette det 
norske arbeidsmarkedet under press. Men det er 
ingen grunn til å problematisere dette: Arbeidsinn-
vandring er viktig for norsk økonomi, sier nestleder 
Ola Borten Moe. I programmet blir det imidlertid 
stående at man mener innvandrere fra EØS-området 
representerer en utfordring for det norske 
velferdssystemet. (Aftenposten, 06.04.13) Les mer  Se 
også: Navarsete fikk ikke gjennomslag for å begrense 
arbeidsinnvandringen (Dagsavisen, 08.04.13)  
Sp splittet om arbeidsinnvandring (VG/P4, 05.04.13) 

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 

Se også: Meninger: - Dette er en klassekamp. SU bør 
bruke kreftene sine på andre ting (Aftenposten, 
22.03.13)    

  
Slik skal hun skaffe flere ingeniører. 
Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) la 
nylig frem stortingsmeldingen om it-
politikken. Et sentralt grep blir å dekke 
inn gapet mellom tilbud og etterspørsel 

av it-kompetanse. Det betyr at regjeringen skal skaffe 
flere ingeniører, både gjennom landets egne 
utdanningsinstitusjoner og med import. To av 
tiltakene er å følge opp regelverket om arbeidsinn-
vandring, og særlig kravet til saksbehandlingstid for 
arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området, samt å 
rekruttere utenlandske studenter til arbeid i Norge. 
(Teknisk Ukeblad, 22.03.13) Les mer 

Ny rapport fra Bygdeforskning: Arbeidsinnvandring 
i landbruket. Arbeidsinnvandrere utfører stadig mer 
av arbeidet på norske gårdsbruk. En ny rapport fra 
Bygdeforskning viser at 17 prosent av brukene 
benytter innleid, utenlandsk arbeidskraft. Rapporten 
ser på trender og utviklingstrekk fra 2004-2012, og 
gir et anslag på omfanget av innleid utenlandsk 
arbeidskraft i landbruket, bøndenes holdninger til 
bruken av arbeidsinnvandrere i sin drift og planer for 
fremtidig bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft. 
(Statens Landbruksforvaltning, 18.03.13) Les mer Les 
mer om, og last ned, rapporten: Arbeidsinnvandring i 
landbruket – Trender og utviklingstrekk 2004–2012 

  
Kommentar: Urovekkende at mange av 
arbeidssomme arbeidsinnvandrere ikke bevarer 
arbeidsevnen så lenge. Vi nærmer oss en halv million 
utlendinger i Norge. Vi trenger flittige hender, og de 
fleste som kommer hit er arbeidsinnvandrere. De 
kommer med stor arbeidsevne, men for urovekkende 
mange går det over. Ny forskning fra Frisch-senteret 
viser at svært mange faller ut av arbeidsmarkedet. De 
mest «lønnsomme» er voksne arbeidsinnvandrere, 
som kommer hit ferdig opplært – og som ikke trenger 
mange offentlige ytelser. I et livsløpsregnskap er de 
fleste av oss ulønnsomme, skriver Gunnar Stavrum i en 
kommentar. (Nettavisen, 18.03.13) Les mer 

Frykter bruk og kast av polakker. 
Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa skyves ut av 
arbeidsmarkedet i langt større grad enn nordmenn, 
ifølge forskere ved Frischsenteret. Mange tusen 
østeuropeere som har kommet til Norge for å jobbe 
etter EU-utvidelsen i 2004. Nå har forskerne Knut 
Røed, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum ved 
Frischsenteret gjort den første studien av hvordan 
denne gruppen av innvandrere har klart seg på det 
norske arbeidsmarkedet. - Vi ser noen foruroligende 
trekk, selv om det er altfor tidlig å trekke 
konklusjoner om denne gruppen, sier Knut Røed. 
(Dagens Næringsliv, 16.03.13) Les mer 

http://www.askoyv.no/nyheter/bt-avsluttet-kontrakten/
http://www.askoyv.no/debatt/sosial-dumping-i-var-egen-bakgard/
http://www.askoyv.no/debatt/en-advarsel-til-alle-bedrifter/
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Borten-Moe---Ingen-tvil-om-at-Sp-er-for-arbeidsinnvandring-7166942.html#.UWKWn-Q4VaQ
http://www.dagsavisen.no/samfunn/matte-boye-av-for-ola-borten-moe/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/matte-boye-av-for-ola-borten-moe/
http://www.p4.no/story.aspx?id=516051
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10949067
http://www.aftenposten.no/meninger/Dette-er-en-klassekamp-7155545.html#.UVrGYOQ4VaQ
http://www.aftenposten.no/meninger/Dette-er-en-klassekamp-7155545.html#.UVrGYOQ4VaQ
http://www.tu.no/it/2013/03/22/slik-skal-hun-skaffe-flere-it-ingeniorer
https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/annet/ny-rapport-arbeidsinnvandring-i-landbruket
http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-arbeidsinnvandring-i-landbruket-trender-og-utviklingstrekk-2004-2012
http://www.bygdeforskning.no/nyheter/ny-rapport-arbeidsinnvandring-i-landbruket-trender-og-utviklingstrekk-2004-2012
http://stavrum.nettavisen.no/halv-million-utlendinger-i-norge/
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2581756.ece


 
SCHENGEN   EU/EØS-avtalen 

    
Senterpartiet vil ha Norge ut av 
Schengen-avtalen. Landsmøtet til 
Senterpartiet vedtok i dag at man går for 
at Norge skal meldes ut av Schengen-
avtalen. - Det er en sammenheng 

mellom manglende passkontroll og økende mobil 
kriminalitet, og at det gått fra 10 prosent til 30 prosent 
utlendinger i norske fengsler. Spørsmålet er om det er 
så ille å vise passet kontra det å slippe problemer som 
vinnings- og narkotikakriminalitet, sier Jenny Klinge, 
som var en av forkjemperne for vedtaket. - Vi har sagt 
vi kan regjere på basis av EØS-avtalen, men det 
forhindrer ikke at vi kan kjempe for å melde Norge ut 
av Schengen, sier Klinge. (Aftenposten, 07.04.13). Les 
mer Les også:Svenske Centerparti kaller Sps 
Schengenvedtak «sjokkerende» og «urovekkende» 
(Aftenposten, 08.04.13) Venstre: - Skremmende 
holdning til Europa (Venstre, 07.04.12)  
Klinge vil ut av Schengen (Sunnmørsposten, 05.04.13) 
 

 - Arbeidslivsreglene berører alle de fire frihetene i 
EU og EØS-området. Lederen i Telemark SV, Rolf 
Jørn Karlsen, advarer SVs landsmøte mot å vedta at 
arbeidslivsspørsmål skal tas ut av EØS-avtalen. – 
Ingen EU-direktiver har så langt bidratt til sosial 
dumping i Norge. Årsaken til sosial dumping i Norge 
finner vi i Norge, og ikke i EU. Det dreier seg om 
useriøse arbeidsgivere mangel på organisering 
innenfor arbeidsplasser som er direkte berørt, sier 
Karlsen. (Telemarksavisa / ANB, 15.03.13) Les mer  

Se også: SV er villig til å regjere på grunnlag av EØS-
avtalen også i kommende periode (ABC Nyheter, 
15.03.13)  

 

 
Kommentar: - EØS-avtalen vil prege LO-kongressen. - Til tross for vellykkete tiltak mot sosial 
dumping vedvarer det massive presset mot de faglige rettighetene. Og kritikken er adressert: 
EØS-avtalen. Og det er rett adresse, skriver Torgny Hasås i en kommentar. - Det er ikke til å 
komme bort fra at den store omveltningen i norsk arbeidsliv kom etter EU-utvidelsen i 2004. 
Noen vil si at svaret er ut av EØS. Andre vil si at problemene må og kan løses innenfor. Enkelte 

har hevdet at Høyesteretts verftsdom vil ta noe av luven av EØS-debatten på kongressen. Uansett vil EØS-
motstanden på kongressen være stor og tydelig, skriver Hasås. (LO-Aktuelt, 03.04.13) Les kommentaren 
 

 
INNVANDRERREGNSKAP   

 
Ny rapport knuser myten om at innvandrere er en 
belastning for den norske velferdsstaten. FrPs 
Tybring-Gjedde har hevdet at dagens innvandring 
betyr store netto utgifter til Norge. Terje Strøm, 
sjefsøkonom i NyAnalyse har på oppdrag fra Utrop 
gått gjennom tall fra SSS, nasjonalbudsjettene, samt 
sett på Brochmann-utvalgets rapport. Strøm finner at 
innvandrere forbruker mindre av velferdsordningene 
enn det resten av befolkningen. Og tall fra SSB viser at 
innvandrere utgjør 2/3 av den sterke 
sysselsettingsveksten Norge har opplevd de siste 
årene. Noe av forklaringen bak denne veksten er 
arbeidsinnvandringen fra EØS-land.  (Utrop, 21.03.13) 
Les mer  
Se også:  
Politikere positive til regnskapet  (Utrop, 26.03.13)  
Regnskap gir flere reaksjoner (Utrop, 26.03.13)  
Last ned rapporten Nye elementer til 
innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, 
utdanning og nyskaping 

Alle, unntatt Frp, mener at innvandrere er ressurs 
for Norge. Det var bred enighet om hovedlinjene i 
norsk integreringspolitikk da Stortinget i dag 
diskuterte Regjeringens stortingsmelding «En 
helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og 
fellesskap». Bare Fremskrittspartiet skiller seg ut 
som den store kritikeren. Inkluderingsminister Inga 
Marte Thorkildsen sa at meldingen legger stor vekt 
på å øke sysselsettingen og norskferdighetene blant 
innvandrere. Høyre er kritisk til at meldingen i svært 
liten grad vektlegger de forholdene ved 
integreringen som berøres av arbeidsinnvandringen 
til Norge. (nyhetene24.no, 21.03.13) Les mer 
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VIKARBYRÅDIREKTIV OG INNLEIE  

Mener «Sekkingstad-modellen» undergraver 
velferdsstaten. Fiskeribedriften Sekkingstad AS solgte 
hele utstyrs- og maskinparken til det polske selskapet 
Norse Productions, som fra 1. januar overtok 
produksjonen og fabrikklokalet på Skaganeset på 
fremleie. Dette gjorde Sekkingstad AS på grunn av det 
nye vikarbyrådirektivet, som skulle sikre alle 
gjestearbeidere her i landet norske lønns- og 
arbeidsvilkår. Når de tidligere ansatte i Sekkingstad nå 
har gått over til å jobbe for et polsk selskap, kan de 
fortsette med de samme lønningene de hadde før 
direktivet trådte i kraft. Det vil si at de utenlandske 
gjestearbeiderne fortsetter med 100 kroner i timen, 
mens de norske arbeiderne fortsetter med den 
tarifflønnen de hadde før 1. januar i år. (VestNytt, 
16.03.13) Les mer 

Frykter at innleie kamufleres. Over 100 portugisere 
bygger nå nytt sykehus i Østfold. Nå hevder 
Fellesforbundet at portugiserne ikke likebehandles 
med nordmenn på byggeplassen. Ifølge forbundet 
får ansatte i det portugisiske selskapet Zucotec 35 
kroner mindre per time, enn de norske i AF Gruppen. 
Forbundet hevder dette er den første store saken i 
Norge der innleide arbeidere ikke likebehandles med 
fast ansatte. (Magasinett, 18.03.13) Les mer 

 

 
ANDRE NYHETER  

  
Grønlendere sier ja til omstridt gruvedrift. En 
meningsmåling viser at grønlendere er positive til den 
omdiskuterte storskalaloven som ble vedtatt av 
grønlandske politikere i desember 2012. Folk mener at 
gruvedrift og utenlandske investeringer kan bane 
veien for økonomisk uavhengighet. Men samtidig 
frykter fire av ti grønlendere at lønns- og arbeidsvilkår 
vil svekkes siden loven også gir tillatelse til utenlandsk 
arbeidskraft på Grønland. (Dansk LOs Ugebrev A4, 
09.04.13) Les mer 

Folkeregisteret knaker etter befolkningseksplosjon. 
220 000 mennesker blir årlig registrert i 
Folkeregisteret med opphold i Norge. Men bare 60 
000 av disse er født i landet. Resten er innvandrere. 
Åpne grenser, arbeidsinnvandring og asyl- og 
familieinnvandring gjør at Folkeregisteret knaker 
(Aftenposten, 08.04.13). Les mer 

  
Ledighetstrygd ikke avhengig av bostedsland. EFTA-
domstolen sier i en rådgivende uttalelse at 
ledighetstrygd kan utbetales selv om mottaker ikke 
bor i Norge. I dette tilfellet var det en svensk 
bygningsarbeider som ikke fikk norsk ledighetstrygd 
siden han bodde i Sverige da han hadde blitt ledig. 
Han fikk svensk trygd, men denne lå under det norske 
nivået. (LO, 02.04.13) Les mer Les uttalelsen fra EFTA-
domstolen (Luxembourg, 20.03.13)  

Danmark: Stadig flere utenlandske håndverkere. 
Finanskrisen har gitt økt arbeidsledighet i dansk 
byggebransje. Nå er det lysere utsikter. Ole 
Christiansen fra 3F i Aarhus gleder seg over dette, 
men han har også en bekymring. Nemlig at det ikke 
blir dansker, men blant andre lavtlønnede polakker, 
baltere og rumenere som vil stikke av med mange av 
de nye jobbene. (Dansk LOs Ugebrev A4, 02.04.13) 
Les mer 

  
Mange EU-borgere på desperat jobbjakt i Norge 
utnyttes grovt. 27 millioner EU-borgere er 
arbeidsløse. Desperate mennesker fra hele Europa 
strømmer til Norge, men ingen har oversikt over 
omfanget. Det er mange utnyttes grovt av kyniske 
arbeidsgivere. Heller ikke her har man oversikt. 
Useriøse arbeidsgivere lover ulike ting til 
arbeidstakeren, god lønn, ryddig arbeidstid og annet. 
Men arbeidstakerne står ofte uten arbeidsavtale. Det 
slår ut i at de kanskje ikke får lønn, eller lavere lønn 
enn avtalt. De må kanskje også jobbe mye lenge enn 
loven tillater, sier Vigleik Juvik, senioringeniør i 
Arbeidstilsynet Vestlandet. (TV2, 30.03.13) Les mer 

Renholdsbransjen er verstingen på svart arbeid. I 
2001 beregnet norske myndigheter omfanget av 
svart arbeid til 11 milliarder kroner. – Tallet er trolig 
to-tre ganger så stort, mener Raymond Marthinsen, 
LO-leder i Larvik. Og renholdsbransjen er verstingen, 
fastslår han, som bør ha gode forutsetninger for å si 
nettopp det. 40 kvelder i året er han med og 
arrangerer LO-kafé for utenlandske arbeidere som 
opplever problematiske arbeidsforhold. – Før var det 
nesten bare bygningsarbeidere som kom innom. Nå 
er det folk fra landbruk, transport og renhold – med 
klar overvekt av de siste, sier Marthinsen. 
(Østlandsposten, 19.03.13) Les mer 
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Belgia mot Tyskland om dumping. Det belgiske 
regjeringen vil be EU-kommisjonen reise sak mot 
Tyskland for å stoppe det de mener er sosial dumping. 
I både Belgia og Danmark deles slaktede dyr i fire og 
sendes over grensen til Tyskland hvor de videre-
foredles av billig arbeidskraft fra Romania, Polen og 
Bulgaria for deretter å sende de ferdige kjøttvarene 
tilbake over grensen til Belgia og Danmark. Dette kan 
skje fordi Tyskland ikke har noen allmenngjort 
minstelønn verken i tariffavtalene eller lovbestemt slik 
som Belgia har hvor hele tariffavtalen allmenngjøres. I 
tillegg håndheves ikke utstasjoneringsdirektivet slik 
det er ment. Problemet har vært der i flere år, men er 
økende og resulterer nå i en frykt for at flere belgiske 
bedrifter vil flytte sin produksjon over grensen. (LO-
kontoret i Brussel, 05.04.13) Les mer 

Ekstreme lønnsforskjeller blant utenlandske 
arbeidstakere i Danmark. En ny undersøkelse viser 
at det er enorme lønnsforskjeller blant utenlandske 
arbeidstakere i Danmark. Hyppigheten av de ofte 
ekstremt lave inntektene blant mange av 
nasjonalitetene skyldes ikke kun lave lønninger, men 
også at ansettelsesforholdene er ustabile og gir 
mange perioder uten arbeid og lønn. Virksomheter 
benytter seg av fleksible medarbeidere som kun får 
lønn for nettopp det antall timer som arbeidsgiveren 
har behov for. - Ofte resulterer det i dårlig vilkår i 
forhold til lønn, ansettelsessikkerhet, arbeidstider og 
arbeidsmiljø, sier professor Peter Hasle, Center for 
Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Hasle 
mener vi vil se flere midlertidig ansatte utlendinger i 
fremtiden. (Ugebrevet A4, 18.03.13) Les mer 
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