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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Fafo Østforum 6. juni 2013: Ny handlingsplan mot sosial dumping. Regjeringen la nylig fram sin tredje 
handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt 
regjeringsskifte? Norvald Mo (Ap)og Robert Erikson (Frp) innledet diskusjonen om disse problemstillingene. 
Hovedpunkter fra Fafos evaluering av de to foregående handlingsplanene ble videre presentert av Fafo-forsker 
Line Eldring (Fafo Østforum 06.06.2013). Last ned lysark og manus. 
Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping. 
 Se også: Line Eldrings kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene? (Fri Fagbevegelse 31.05.2013). 
Handlingsprogram mot sosial dumping i transport (Norsk Transportarbeiderforbund 10.06.2013) 
 Frp vil ikke snakke om sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte/ Fri Fagbevegelse 07.05.2013).  
 
NYE RAPPORTER  Tidligere seminarer 

 
 

Fafo-rapport om bemanningsbransjen. 
Særlig etter EU-utvidelsen i 2004 har 
bemanningsbransjen vokst. Forskerne 
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen 
ser på gråsonene i bransjen – hvordan 

forholder aktørene seg til reguleringer som EUs 
vikarbyrådirektiv, og hvilke muligheter finnes for 
tilpasninger og omgåelser? Bestill eller last ned den 
ferske Fafo-rapporten: Bemanningsbransjens 
gråsoner. 

Anstendig arbeid i renhold-, hotell- og 
restaurantbransjen. Useriøse bedrifter 
bidrar til dårlige arbeidsvilkår og 
krevende konkurranseforhold i disse 
bransjene. I en ny rapport ser Fafo-

forskerne Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og 
Sissel C. Trygstad på hva som skaper utfordringer for 
anstendige lønns- og arbeidsvilkår i disse bransjene. 
Les mer om, bestill eller last ned Fafo-rapporten 
Anstendig arbeid.   

 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Endringer i arbeidsmiljøloven - nye verktøy mot 
dumping. Snart vedtar Stortinget nye tiltak i kampen 
mot sosial dumping. Arbeids- og sosialkomiteen på 
Stortinget har gjort klare endringene i 
Arbeidsmiljøloven for vedtak i Stortinget. De 
rødgrønne partiene sikrer flertall for kollektiv 
søksmålsrett, åpner for bøtelegging av arbeidsgivere 
som bryter innleiereglene samt en egen 
deltidsparagraf. Etter Stortingsbehandlingen 4. juni, 
kan de nye reglene være gjeldende lov i løpet av få 
måneder (Fagbladet, 27.05.13) Se også: Organisert 
kamp mot sosial dumping (Byggmesteren 07.06.13). 
Regjeringen er mer katolske enn paven når det gjelder 
Arbeidsmiljøloven (Frifagbevegelse.no, 05.06.2013). 
Stillstand er tilbakegang (Frifagbevegelse.no, 
05.06.2013)Høyre vil vrake kollektiv søksmålsrett ved 
første anledning (Bergens Tidende / NTB, 27.05.13)  

Fortsatt allmenngjøring for 
renhold, men ikke videreføring 
av helg- og helligdagstillegg. 
Tariffnemnda har den 23. mai 
2013 truffet vedtak om fortsatt 
allmenngjøring av tariffavtalen 

for renholdsbedrifter. Tariffnemnda kom imidlertid 
til at allmenngjøring av tillegg for helg- og 
helligdagsarbeid ikke skal videreføres. En 
videreføring av disse tilleggene var etter 
Tariffnemndas oppfatning ikke nødvendig for å 
etablere et forsvarlig beskyttelsesnivå på dette 
området. (NHO Service, 28.05.13) Les mer Se også: 
Protokoll for Tariffnemdas møte 23. mai 2013 
(Tariffnemda) Fortsatt allmenngjøring i renhold 
(Arbeidsmanden, 02.05.13) 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/130606/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html
http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article6684862.ece
http://www.transportarbeider.no/kunder/ntf/cms.nsf/pages/handlingsprogram-mot-sosial-dumping-i-transport
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6697634.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/pub/rapp/20310/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20310/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20293/20293.pdf
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://byggmesteren.as/2013/06/07/organisert-kamp-mot-sosial-dumping/
http://byggmesteren.as/2013/06/07/organisert-kamp-mot-sosial-dumping/
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6693174.ece
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6693174.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article6693153.ece
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Hoyre-vil-vrake-kollektiv-soksmalsrett-2904459.html#.UaNvMuQ4VaQ
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Hoyre-vil-vrake-kollektiv-soksmalsrett-2904459.html#.UaNvMuQ4VaQ
http://www.nhoservice.no/article.php?articleID=4386&categoryID=140
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/kampanjer/tariffnemnda/vedtak/2013/protokoll-fra-tariffnemndas-mote-23-mai-.html?id=727795
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6632683.ece


Sjåfører fikk 30 kroner timen for å kjøre turister. Ett 
av Sveriges største private busselskaper leide inn 
arbeidskraft fra et bemanningsforetak for å kjøre 
turister fra Hurtigrutas kryssningsfartøy til Nordkapp. 
Det latviske selskapet Billig Arbetskraft betaler 
sjåførene 30 svenske kroner i timen (Sveriges 
Television, 05.06.13). Les mer 
 Se også: Kjørte buss på Nordkapp for 27 kr timen 
(Norsk Transportarbeiderforbundet 07.06.13) 
 Facket: ”Det är mycket allvarligt (Sveriges Television, 
05.06.13).  

Lange dager uten overtidsbetaling for utenlandske 
arbeidstakere på Fisketorget. «Jose» fra Spania 
jobbet på Fisketorget i fjor sommer for å forsørge 
familien sin i hjemlandet. Han jobbet 14 timers dager 
uten overtidsbetaling. - Et soleklart brudd på 
Arbeidsmiljøloven, sier Arbeidstilsynet. (Bergens 
Tidende, 30.05.13) Les mer Se også: Utnyttelse og 
brudd på lover og regler er økende for 
sesongarbeidskraft fra Sør-Europa (Bergens Tidende, 
30.05.13) Fisketorget i Bergen drukner i billig 
arbeidskraft (Bergens Tidende, 14.05.13)  

 

 

 

 Fellesforbundet anmelder Arbeidstilsynet. 
Fellesforbundet, distrikt 9, har levert inn en 
politianmeldelse på Arbeidstilsynet i Aust-Agder. 
Fagforeningen mener Arbeidstilsynet ikke følger opp 
graverende brudd på Arbeidsmiljøloven som 
Fellesforbundet har påvist og tipset tilsynet om (NRK 
Sørlandet, 31.05.13). Les mer 

Krever 1,7 millioner kroner - får bare 600 000. Coop 
vil bare betale en tredel av lønnskravet til de spanske 
rørleggerne som ble utsatt for sosial dumping. - Vi 
skal forhandle om summen, sier Boye Ullmann i 
fagforeningen. - Vi står langt fra hverandre, og 
foreløpig har ikke Coop ryddet opp (HK-nytt 
05.06.2013). Les mer 

  - Sosial dumping er nok den største 
trusselen norske arbeidstakere står 
ovenfor. - Et av de viktigste politiske 
vedtak på LO-kongressen var, fra mitt 
synspunkt, kravet om et seriøst 

arbeidsliv. skriver forbundsleder i Norsk 
Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. - Sosial 
dumping truer ikke bare den enkelte arbeidstaker, 
men også bedrifter (norske eller utenlandske) med 
tariffavtaler som forholder seg til norske lønninger og 
arbeidsvilkår. Jeg er derfor veldig glad for at 
regjeringen tar kampen mot sosial dumping på alvor, 
skriver Hagensen. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 
29.05.13) Les mer 

Boklansering 11. juni: ny bok om sosial 
dumping. Gyldendal Arbeidsliv inviterer 
til lansering av boken Sosial dumping. 
Trues den norske modellen? I boken 
presenterer tidligere statssekretær i 

Arbeidsdepartementet Jan-Erik Støstad de viktigste 
utfordringene ved sosial dumping. Hva er 
drivkreftene bak? Hvordan har sosial dumping 
usikre, men viktige samfunnsvirkninger, og hva bør 
gjøres for å få kontroll på problemet? 
Arrangementet holdes i Gyldendalhuset, Sehesteds 
gate 4, Oslo, tirsdag 11. juni 2013 kl. 10.30 - 12.00. 
(Fafo Østforum, 30.05.13) Program og påmelding 
hos Gyldendal Les mer om boken Se også: Sosial 
dumping truer velferdsstaten (Fri Fagbevegelse, 
10.06.13) 

 
Sosial dumping i beste sendetid. Boye Ullmann, 
organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening i 
Oslo bruker media for å presse arbeidsgiverne i 
konfliktsaker. Han mener fagbevegelsen har mye å 
lære. Paul Bjerke i DeFacto mener fagbevegelsen må 
bruke media i større grad, også i saker som omhandler 
sosial dumping. Det er godt stoff for TV og aviser. Folk 
får sympati med arbeidere som blir utnyttet. (Fri 
Fagbevegelse, 27.05.13) Les mer 

Irsk bemanningsselskap granskas 
for sosial dumping. Arbeidstilsynet 

granskar det irske bemanningsselskapet Atlanco, 
som leige ut folk til Dalsfjordbru-utbygginga, for 
sosial dumping. Atlanco har fått frist fram til 1. juli på 
å svare på mistanken. Det skal blant anna dreie seg 
om lengda på arbeidsøktene, løn og 
arbeidskontraktar. (Firda / BT, 28.05.13) Les mer 

  
Egen LO-koordinator på byggeplassen for å hindre 
sosial dumping. Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) 
har fått en LO-koordinator på byggeplassen. Vidar 
Berdalen kommer fra stillingen som LO-koordinator 
ved utbyggingen av Gardermoen flyplass og vil følge 
dette prosjektet ut 2014. LO-koordinatoren skal 
sammen med PNØ`s ledelse bidra til at alle 
entreprenører, underleverandører og arbeidere følger 

-Stans ordningen som fremmer sosial 
dumping. - Ordningen med 
Norskregistrerte Utenlandske Foretak 
(NUF) fremmer sosial dumping, mener 
SVs Karin Andersen. NUF betyr at man 

oppretter et selskap i et annet land, men driver 
forretningsvirksomhet i Norge. - Denne 
selskapsformen bidrar til at det blir flere useriøse 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/chaufforerna-fick-30-kr-i-timmen
http://www.transportarbeider.no/kunder/ntf/cms.nsf/pages/kjrte-buss-p-nordkapp-for-27-kr-i-timen
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/facket-det-ar-mycket-allvarligt
http://www.bt.no/jobb/Jobbet-ulovlig-pa-Fisketorget-2906072.html#.Uaco9uQ4VaQ
http://www.bt.no/jobb/--Hores-det-ut-som-vi-har-et-par-lovbrudd-2906073.html#.UacsZeQ4VaQ
http://www.bt.no/jobb/--Hores-det-ut-som-vi-har-et-par-lovbrudd-2906073.html#.UacsZeQ4VaQ
http://www.bt.no/jobb/--Hores-det-ut-som-vi-har-et-par-lovbrudd-2906073.html#.UacsZeQ4VaQ
http://www.bt.no/jobb/Drukner-i-billig-arbeidskraft-2896354.html#.UZNQVuQ4XvU
http://www.bt.no/jobb/Drukner-i-billig-arbeidskraft-2896354.html#.UZNQVuQ4XvU
http://www.nrk.no/sorlandet/arbeidstilsynet-politianmeldes-1.11054429
http://www.hk-nytt.no/arbeidslivet/article6693214.ece
http://arbeidsmandsforbundet.no/et-godt-politisk-og-organisatorisk-verksted/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=et-godt-politisk-og-organisatorisk-verksted
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Velkommen-til-boklansering-11.-juni
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Velkommen-til-boklansering-11.-juni
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Boeker/HMS-Arbeidsmiljoe/Sosial-dumping
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6696868.ece
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6696868.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6676837.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6676837.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6676837.ece
http://www.firda.no/nyhende/article6678491.ece


norske lover og regler, og spesielt når det gjelder 
Allmenngjøringsloven, har dekkende arbeidsavtaler for 
alle med tariffavtaler på byggeplassen. (Helse Sør-Øst, 
27.05.13) Les mer 

aktører. Vi ser spesielt at NUF-ordningen gjør det 
lettere å skjule sosial dumping, og at den gjør 
kontrollen av selskapene vanskeligere, sier 
Andersen. Hun mener hele ordningen bør fjernes 
(SV, 24.05.13). Les mer 

  
Fellesforbundets medlemsundersøkelse 2013. 
Forbundets medlemmer har en tydelig holdning til 
utfordringer knyttet til sosial dumping: 87 % av 
medlemmene mener at utenlandske arbeidere skal ha 
samme vilkår som norske. (Fellesforbundet, 
03.06.2013). Les mer. Se også: Fellesforbundet vil ha 
nasjonal minnemarkering for bygg- og anlegg 
(Byggfakta, 05.06.2013). 

EL & IT Forbundet vil kartlegge sosial dumping. EL & 
IT Forbundet vil bruke de neste månedene på å 
kartlegge sosial dumping på anleggsplasser over hele 
landet. - Coop-saken skremmer, sier 
forhandlingsleder i EL & IT Forbundet, Jan Olav 
Andersen (Nettverk 05.06.13). Les mer 

 
Oslofjordkonferansen 2013. Fellesforbundet 
arrangerte Oslofjordkonferansen 2013 5. juni. 
Konferansen skal være et aktivt forum i arbeidet mot 
sosial dumping og useriøs virksomhet. Tema for 
konferansen var innleie av arbeidskraft og det nye lov- 
og avtaleverket som skal sikre likebehandling mellom 
innleide og fast ansatte i innleiebedriften.  

Presentasjoner og en rapport om tillitsvalgtes 
erfaringer er å finne her (Fellesforbundet 05.06.2013). 
Les mer 

- Kampen mot sosial dumping nytter. For en måned 
siden varslet norske rørleggere om sosial dumping 
og grove sikkerhetsbrudd blant utenlandske kolleger 
på anleggsplassen på Gardermoen. Fagforeningen 
tok affære. I dag er det klart at Coop og GSE stiller 
seg bak Revisjonsgruppens beregninger om 
utestående lønn for de 14 arbeiderne på 
anleggsplassen på Gardermoen, hvor Coops nye 
storlager er under oppføring. (LO, 30.05.13) Les mer 
Fikk snitter og kake for varsling om sosial dumping 
(Fri Fagbevegelse, 13.05.13) De spanske rørleggerne 
krever at Coop etterbetaler lønnen - nå (Fri 
fagbevegelse, 14.05.13) Coop: – Pengene kommer i 
løpet av mai (Fri fagbevegelse, 14.05.13) 
Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse av spansk 
underleverandør (Fri fagbevegelse, 14.05.13) 

 
TRANSPORT OG KABOTASJE   

 
Fra global krise til global rettferdighet. Mer enn 400 
deltakere fra over 30 europeiske land deltok på 
kongressen til Den europeiske transportføderasjonen 
(ETF) i Berlin forrige uke. Tema var "Fra global krise til 
global rettferdighet - europeiske transportarbeidere 
slår tilbake". -Det er viktig å delta i et 
samarbeidsforum som ETF, ikke minst med tanke på 
utfordringene vi selv står ovenfor med kabotasje, sier 
YTF-leder Svein Furøy (Yrkestrafikkforbundet, 
03.06.2013). Les mer 

 

Lastebileierne krever tiltak mot 
kabotasjekjøring. - Kabotasje-
situasjonen er prekær og at tiltak må 
settes i verk snarest, mener adm. 
direktør Geir A. Mo i Norges 

Lastebileier-Forbund (NLF). Kabotasjekjøring er et 
stort problem i hele Europa, og Finland, Danmark og 
Nederland har satt i gang konkrete. Mo oppfordrer 
samferdselsminister Marit Arnstad om snarest å 
innkalle partene i transportnæringen. (Anlegg & 
Transport, 28.05.13) Les mer Se også: Finland blir 
kabotasje-reglenes konge (Tungt, 16.04.13)  

 
Innvandringen vil forandre Norge. -Det 
er ikke tvil om at arbeidsinnvandringen 
fra EØS har vært gunstig for norsk 
økonomi. Hvordan det vil bli i 
fortsettelsen er mer usikkert avhengig av 

hvordan økonomien utvikler seg mer generelt, og om 
EØS-innvandrerne fortsetter å være sysselsatt hvis de 
forblir i Norge, sier forsker Grete Brochmann 

Vil gi arbeidsinnvandrere lavere skatt. Næringslivet 
vil endre lovverket for å gjøre Norge mer attraktivt 
for utlendinger. – I Norge har vi troen på at de 
dyktige arbeidsinnvandrerne kommer hit når vi 
trenger dem. I realiteten har de andre muligheter og 
drar for eksempel til Canada, hvor regelverket 
ønsker arbeidsinnvandrere velkommen, sier Abelia-
leder Paul Chaffey, som har vært med på å kartlegge 

http://www.helse-sorost.no/aktuelt/nyheter/Sider/fokus-pa-dekkende-arbeidsavtaler-med-en-egen-lo-koordinator-pa-byggeplassen.aspx
http://sv.no/Siste-nytt/Stans-ordningen-som-fremmer-sosial-dumping
http://www.fafo.no/Oestforum/Fellesforbundets%20medlemsundersøkelse%202013
http://www.byggfakta.no/article/vil-ha-nasjonal-minnemarkering-bygg-og-anlegg
http://www.byggfakta.no/article/vil-ha-nasjonal-minnemarkering-bygg-og-anlegg
http://www.nettverk1.no/nyheter/article6693752.ece
http://www.fellesforbundet.no/Lonns--og-arbeidsvilkar/Sosial-dumping/Oslofjordkonferansen/
http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2013/Oslofjordkonferansen-2013/
http://www.lo.no/s/Arbeidsliv/sosial-dumping/Kamp-mot-sosial-dumping-nytter/
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6654528.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656225.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656225.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656569.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656569.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656613.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6656613.ece
http://www.ytf.no/forsidenyheter/fra-global-krise-til-global-rettferdighet
http://www.ytf.no/forsidenyheter/fra-global-krise-til-global-rettferdighet
http://www.at.no/index.php/transport/item/2993-lastebileierne-pa-krigsstien
http://www.tungt.no/transportmagasinet/article830650.ece
http://www.tungt.no/transportmagasinet/article830650.ece
http://www.nettavisen.no/politikk/article3629731.ece


(Nettavisen, 01.06.2013). Les mer 
Se også: Over 12.000 utenlandske statsborgere på 
Nav-tiltak (Aftenposten 06.06.2013). Essay: 
Migrasjonens umuligheter (Aftenposten, 03.06.2013). 

hvordan man kan gjøre Norge til et foretrukket land 
for kompetanseinnvandring. Gunstige 
skatteordninger og obligatorisk gratis språkkurs og 
samfunnskurs er blant forslagene. (Teknisk Ukeblad, 
28.05.13) Les mer  

  Ny rapport fra Statistisk 
sentralbyrå: Rapporten "Vekst og 

sammensetning av befolkningen ved ulike 
forutsetninger om innvandring" er en publikasjon i 
prosjektet ”Demografiske og økonomiske virkninger av 
migrasjon” som SSB har gjennomført på oppdrag fra 
Velferds- og migrasjonsutvalget (VMU). Last ned eller 
bestill her. 

Frp stiller innvandringsultimatum. Partiet 
garanterer at innvandringen vil gå ned med Frp i 
regjering. Restriksjoner på arbeidsinnvandringen er 
ett av forslagene, og partiet ser for seg endringer i 
EØS-avtalen. Venstre og KrF kaller ultimatumet 
ekstremt, uheldig og uklokt (Dagbadet, 05.06.2013). 
Les mer Se også: Har ingen innvandringstall 
(Dagbladet, 05.06.2013). 

 
ANDRE NYHETER  

 
Nå får de regningen for billigste anbud! Randaberg 
kommune sitter med skjegget i postkassa etter å ha 
valgt billigste løsning med et latvisk firma. – 
Forsinkelsene blir så store at kommunen neppe har 
spart noe som helst, mener daglig leder i Stavanger 
Byggmesterlaug (Byggmesteren, 05.06.2013). Les mer 

 

MEF: - Unyansert om utenlandske entreprenører: 
Sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes 
forbund mener det har blitt tegnet et unyansert og 
opphauset bilde av utenlandske entreprenørers 

inntog i det norske anleggsmarkedet - Utenlandske 

entreprenører kommer, men jeg tror det er lurt å se 
litt bak tallene og ikke skremme politikere og andre 
med blant annet sosial dumping-spøkelset, sier 
Gunnes(Byggeindustrien, 04.06.2013). Les mer 

 
Svensk LO vil kutte i arbeidsinnvandringen. Alle 14 
forbund i svensk LO krever en stopp i fri 
arbeidsinnvandring. De vil at innvandringen fra land 
utenfor EU skal styres av behov i arbeidsmarkedet. LO 
peker på at useriøse arbeidsgivere utnytter disse 
arbeidsinnvandrerne, skriver den svenske avisen 
Dagens Nyheter. Bakgrunnen for at LO nå vil redusere 
arbeidsinnvandringen er at to av tre arbeidstillatelser 
som bevilges, gjelder yrker der konkurransen om 
jobbene allerede er stor. Det handler om renholdere, 
bygningsarbeidere og restaurantansatte. 
 (Fri Fagbevegelse, 29.05.13) Les mer Se også: - LO:s 
krokodiltårar (Dagens Nyheter, leder, 30.05.13) Fusk 
och utnyttjande – om avregleringen av 
arbetskraftsinvandringen (Svensk LO, 29.05.13) 
 Last ned: Rapport fra svensk LO 

- Fritt fram for innleie av 
arbeidskraft til sjøs. Norske 
sjøfolk får ikke de samme 

rettighetene i sin nye arbeidsmiljølov som deres 
kolleger på land har, i følge regjeringens forslag til 
den nye skipsarbeidsloven. Sjøfolk er i de fleste 
tilfeller ansatt i egne bemanningsselskaper og ikke 
direkte i rederiet. Lovforslaget innebærer at 
rederiet, gjennom solidaransvaret, vil ha ansvar for 
arbeidstakerens lønn, feriepenger og lignende 
rettigheter, men ikke for eksempel for rettighetene 
knyttet til stillingsvern. – En uforståelig 
forskjellsbehandling mellom sjø og land, og vi undrer 
oss over at regjeringen lar et så sentralt punkt bli 
stående, sier Unio-leder Anders Folkestad. (Unio / 
Dagens Næringsliv, 24.05.13) Les mer 

  Advarer mot utenlandske malersvindlere. 
Malermester Svein Morten Sørensen advarer folk mot 
å benytte seg av useriøse firmaer som tilbyr 
malertjenester uten å ta vare på sine ansatte. Han 
mener de lave prisene skyldes at firmaene ikke har 
pensjonsinnskudd, eller at det ikke betales påkrevde 
skatter og avgifter. – Vi hører om timespriser ned mot 
150 kroner – under minstelønn, sier Sørensen. Han 
mener en naturlig timespris bør ligge på 400-500 
kroner dersom firmaet skal kunne dekke lønn, avgifter, 
materialer og utgifter til lokale og kjøretøy. (Nordlys, 

- Vi vil også gå etter kundene. Det nytter ikke å 
skylde på at man ikke vet. Nå skal politiet, 
Skatteetaten og Arbeidstilsynet knuse de 
omreisende steinleggerne en gang for alle 
(Dagbladet, 31.05.2013). Les mer Se også: - Kunder 
som kjøper «skamløst billig» steinlegging skal tas 
(Dagbladet 03.06.2013) - Steinleggerne rekrutterer 
rom-folk på Oslo S (Dagbladet, 04.06.2013).- Disse 
bandene truer viktige verdier i det norske samfunnet 
(Dagbladet, 06.06.2013) Foreslår skattelette for å 
stoppe steinleggerbander (Dagbladet, 07.06.2013) 
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