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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Fafo Østforum: Landrapporter om nye EU-land. Fafo 
Østforums landrapporter gir grunnleggende 
faktainformasjon om de nyeste EU-landene, inkludert 
Kroatia som ble medlem 1. juli. Rapportene gir en kort 
innføring i økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked 
og om partene i arbeidslivet i hvert enkelt land. 
Arbeidsledighetstall og andel fagorganiserte er også 
med i oversikten. (Fafo Østforum) Klikk deg videre til 
det landet du ønsker å vite mer om: Fafo Østforums 
landrapporter  

Kroatia EU-medlem fra 1. juli. EU-utvidelsen 
fortsetter. Kroatia er EUs 28. medlemsland, og første 
utvidelse siden 2007. 20.000 jublende mennesker 
hadde samlet seg på en plass i hovedstaden Zagreb 
for å telle ned til det historiske øyeblikket da Kroatia 
tok steget inn i EU ved midnatt. Men trass EU-
utvidelsen er det store bekymringer i Kroatia om den 
økonomiske situasjonen i landet. Landet er dypt inne 
i en økonomisk krise, som er den verste siden krigen 
i 1991. (E24, 01.07.13) Les mer 
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ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
SV lover nye tiltak mot sosial dumping. 
SV vil skjerpe kravene til selskaper som 
leier ut arbeidskraft.. – Vi vil at 
byggherrene skal stå solidarisk ansvarlig 
for lønn, hvis de ansatte på 

byggeplassen ikke får utbetalt lønn som avtalt, sier SVs 
Karin Andersen. Partiet vil også stille krav til 
bemanningsfirmaer om at de bare leier ut folk som er 
fast ansatt og har lønn mellom oppdragene. (Fri 
Fagbevegelse, 01.08.13) Les mer 

 

NHO varsler omkamp om tiltakspakker. Adm.dir 
Kristin Skogen Lund går inn for omkamp rundt 
regjeringens tiltakspakker mot sosial dumping hvis 
det blir regjeringsskifte til høsten.  - Jeg opplever at 
man innfører nye tiltak uten at man har sett kritisk 
på om kostnadene står i stil med effekten av dem, 
sier hun til ANB. (NHO Service, 05.07.13). Les mer Se 
også: Kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene? 
Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial 
dumping har blitt evaluert. Les om, og last ned, Fafo-
rapporten fra 2011: Evaluering av tiltak mot sosial 
dumping 

  
NTL arrangerer konferanse "Et kriminelt arbeidsliv?" 
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt skal innlede på NTLs 
konferanse "Et kriminelt arbeidsliv?" om regjeringens 
arbeid mot sosial dumping. Temaet for konferansen er 
arbeidslivskriminalitet. Innledningene spenner fra 
regjeringens arbeid mot sosial dumping og 
handlingsplanene mot uverdige forhold i enkelte 
bransje, til hvordan statlige virksomheter kan 
samarbeide bedre i denne kampen. Konferansen 
avholdes i Oslo 25. september, kl 9.30-16.00. 
Konferansen er gratis og åpen for alle. Invitasjon. 
Påmeldingsfrist er 11. sep. Påmelding 

Statsråden på tilsyn i Kristiansand. Fra 
1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn 
med at det offentlige etterlever 
regelverket når de setter ut oppdrag 
på anbud. – Det er viktig med nye 

virkemidler i kampen mot sosial dumping, sa 
arbeidsminister Anniken Huitfeldt da hun besøkte 
Arbeidstilsynet i Kristiansand 1. juli. Statsråden fikk 
se byggeprosjektet ”nytt rådhuskvartal”, hvor 
Kristiansand kommune er byggherre 
(Arbeidsdepartementet, 02.07.13). Les mer  Se også: 
Nye nettsider om sosial dumping for offentlege 
oppdragsgjevarar (Arbeidstilsynet, 05.07.13) 

  
Kommentar: Sosial dumping og den norske modellen. 
- Hvordan skal man få arbeidsinnvandrere til Norge, i 
et slikt omfang at det bidrar til å fylle ledige stillinger 
og gjør at flest mulig får sjansen til å komme til et land 
der det både er arbeidsplasser og gode lønninger, 
samtidig som denne arbeidsinnvandringen bidrar til 
positiv omstilling, økonomisk vekst og et 
velfungerende arbeidsliv, uten å utkonkurrere norsk 
arbeidskraft på alle områder? Spør Marius Doksheim, 
fagsjef i Minerva. (Minerva, 03.07.13). Les mer 

Inviterer arbeidsgiverne inn i kampen mot sosial 
dumping. Frem mot landstariffkonferansen for 
elektrofag i Bergen i oktober har tillitsvalgte over 
hele landet fått klar beskjed: De skal ut av kontorene 
og inn på arbeidsplassene for å finne eksempler på 
at det foregår sosial dumping. EL & IT vil gjerne ha 
arbeidsgiverne med på laget i sin jakt på sosial 
dumping og mener forbundet og Nelfo har sammen-
fallende interesser. (Nettverk, 27.06.13). Les mer 
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Mistet jobben etter at de varslet om 
dårlige arbeidsforhold. Coop lovet å ta 

ansvar for arbeidstakerne som slo alarm om dårlige 
arbeidsforhold i april. TV 2 avslørte tidligere i år at 
disse arbeiderne ble lønnet ned mot 50 kroner timen 
mens de jobbet under livsfarlige forhold på det som 
skal bli et nytt gigantlager for matkjeden Coop. 
Arbeiderne er nå henvist til Eco Iberica, som er 
selskapet som ga arbeiderne sparken (TV2, 04.08.13). 
Les mer 
 

Hundrevis av norske sjøfolk erstattet av billige 
utlendinger. Sosial dumping, mener Fellesforbundet 
for sjøfolk etter at flere hundre norske 
arbeidsplasser på sjøen er overtatt av lavtlønnet 
utenlandsk arbeidskraft på innenriks skipsfart. En 
dispensasjonsordning har ført til at 31 norske NIS-
skip helt lovlig seiler med lavtlønnet utenlandsk 
mannskap langs norskekysten (TV2, 03.08.13). Les 
mer 

  
Kronikk: Jeg er snart Oslos eneste norske murer. Er 
du ung og norsk – ikke velg byggfag, ikke ta fagbrev, 
anbefaler murer Eirik Kornmo i denne kronikken. Det 
er titusener av ufaglærte fra Øst-Europa i Oslo – uten 
erfaring og uten fagbrev – som underbyr norske 
håndverkere. Dette er grunnen til at norsk ungdom og 
erfarne fagarbeidere slutter, skriver han (Aftenposten, 
23.07.13). Les mer  Se også: Et nederlag at en murer 
oppfordrer til å ikke ta fagutdanning (Dagbladet, 
24.07.13) EØS-avtalen gir oss fri flyt av sosial dumping 
(Dagbladet, 25.07.13) Faglærte bygningsarbeidere er 
framtida (Byggeindustrien, 29.07.13) – Siste faglærte 
tømrer og maler også (Byggmesteren, 12.08.13)  
 

Held tilbake betaling for brujobb. Statens vegvesen 
halder tilbake millionar av kroner i betaling til dansk 
elektrofirma. Årsaka er at utanlandske elektrikarar 
skal ha vore underbetalt. Striden står om forståinga 
av avtaleverket som regulerer timebetaling og diett 
for rundt 25 elektrikarar frå Polen og Baltikum 
(Bergens Tidende, 18.07.13). Les mer  
Se også: Masive brudd på arbeidstidsbestemmelsene 
(Byggindustrien, 04.07.13) 

 
Zara betalte arbeidere 41 kroner timen. 
Arbeidstilsynet avdekket alvorlige lovbrudd da de 
aksjonerte mot klesbutikken Zara i Oslo på onsdag. 
Arbeiderne jobbet for 41 kroner timen, og hadde ikke 
nok verneutstyr. – Det vi fant var et tilfelle av grov 
sosial dumping, og da særlig lønnsforholdene på 
stedet, sier Erik Beck som er tilsynsleder i 
Arbeidstilsynet (NRK, Østlandssendingen, 18.07.13). 
Les mer Les også: Arbeidstilsynet: «Man behøver ikke 
å reise til Bangladesh for å finne underbetalte 
arbeidere. Det holder å reise til Bogstadveien» 
(Dagbladet, 18.07.13) Klesgigant kan bli gjort ansvarlig 
for underbetalte polakker (Dagbladet, 24.07.13) 
 

Sympatistreik for dårlig lønn er ulovlig. Leif Sande i 
fagforeningen Industri Energi ville presse Subsea 7 til 
å gi norsk lønn til sine innleide, utenlandske 
arbeidere. Arbeidsretten stempler sympatistreiken 
som ulovlig og tariffstridig. (Stavanger Aftenblad, 
01.07.13) Les mer Se også: Truer med storstreik mot 
sosial dumping på norsk sokkel (Stavanger 
Aftenblad, 26.03.13)  
Streik kan bli aktuelt (Stavanger Aftenblad, 08.03.13) 
Bekymret for sosial dumping på norsk sokkel 
(Stavanger Aftenblad, 07.03.13)  

  
Debattinnlegg: - Arbeidsmiljøloven 
gjelder for alle. - Vi kan ikke lenger 
lukke øynene for at arbeidstakere blir 
utnyttet på det groveste i det norske 
arbeidsmarkedet, skriver Liv Tørres, 

generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Jan Davidsen, 
leder av Fagforbundet. - Det bør ringe varselklokker 
hos noen og enhver når det koster 150 kroner å vaske 
bilen utvendig og innvendig en lørdagskveld. Den lave 
prisen skyldes ofte at papirløse arbeidstakere utnyttes 
som billig arbeidskraft av useriøse arbeidsgivere. 
Fagbevegelsen og Norsk Folkehjelp mener at det er en 
selvfølge at vi må hjelpe dem som har det verst. ( Fri 
Fagbevegelse (02.07.13) Les innlegget 
 
 
 
 

Konkurranseutsetting øker risiko for sosial 
dumping. En fersk rapport fra LO slår klart fast at det 
er lite å hente på å konkurranseutsette 
velferdstjenester. De blir verken bedre eller billigere 
av å slippe private eiere til. Rapporten bygger på 
norske og internasjonale forskningsdata. Rapporten 
slår fast at konkurranseutsetting øker risikoen for at 
arbeidsgivere henter inn arbeidstakere som er villige 
til å jobbe for lavere lønn (sosial dumping). 
(Fagforbundet, 28.06.13) Les mer Last ned LOs 
samfunnsdokumentasjon nr 01/13 
Konkurranseutsetting - Norge i nordisk sammenheng 

 

 

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/mistet-jobben-etter-at-de-varslet-om-daarlige-arbeidsforhold-4098189.html
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hundrevis-av-norske-sjoefolk-erstattet-av-billige-utlendinger-4096572.html
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/hundrevis-av-norske-sjoefolk-erstattet-av-billige-utlendinger-4096572.html
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Ikke-velg-byggfag-7261859.html#.Uf-5JcI4VGH
http://www.dagbladet.no/2013/07/24/nyheter/byggebransjen/innenriks/ap/raymond_johansen/28352939/
http://www.dagbladet.no/2013/07/24/nyheter/byggebransjen/innenriks/ap/raymond_johansen/28352939/
http://www.dagbladet.no/2013/07/25/nyheter/samfunn/politikk/innenriks/arbeidsliv/28366828/
http://www.bygg.no/2013/07/110230
http://www.bygg.no/2013/07/110230
http://byggmesteren.as/2013/08/12/siste-faglaerte-tomrer-og-maler-ogsa/
http://byggmesteren.as/2013/08/12/siste-faglaerte-tomrer-og-maler-ogsa/
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Held-tilbake-betaling-for-brujobb-2933277.html#.Uf-1ssI4VGE
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/betalte-arbeidere-41-kroner-timen-1.11138778
http://www.dagbladet.no/2013/07/18/nyheter/innenriks/sosial_dumping/arbeidsliv/arbeidstilsynet/28244255/
http://www.dagbladet.no/2013/07/18/nyheter/innenriks/sosial_dumping/arbeidsliv/arbeidstilsynet/28244255/
http://www.dagbladet.no/2013/07/18/nyheter/innenriks/sosial_dumping/arbeidsliv/arbeidstilsynet/28244255/
http://www.dagbladet.no/2013/07/24/nyheter/innenriks/utenriks/arbeidsliv/zara/28348054/
http://www.dagbladet.no/2013/07/24/nyheter/innenriks/utenriks/arbeidsliv/zara/28348054/
http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/Sympatistreik-for-darlig-lonn-er-ulovlig-3207689.html#.UdFlB-Q4VaQ
http://www.aftenbladet.no/energi/Truer-med-storstreik-pa-norsk-sokkel-3147899.html#.UVrJGuQ4VaQ
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/Bekymret-for-sosial-dumping-pa-norsk-sokkel-3135888.html
http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article6740244.ece
http://www.fagforbundet.no/?article_id=104100
http://www.fagforbundet.no/?article_id=104100
http://www.fagforbundet.no/?article_id=104100
http://www.lo.no/Documents/Valg%202013/Konkurranseutsetting24juni2013.pdf


ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Venstre vil ha arbeidsinnvandring fra utenfor EØS. 
Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst. 
Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør 
det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid, også 
fra land utenfor EØS-området, går det frem i partiets 
program. (Utrop, 12.08.13) Les mer Se også: 
Arbeidsinnvandring og visum (Venstre, 02.07.13)  

Leder: Nå kommer kineserne. - Kineserne overtar 
stadig mer av anleggsmarkedet rundt om i verden. 
Kineserne ser også mot Norge. De leverte stålkassen 
til Hardangerbrua. Da det var tilbudsåpning på 
stålarbeider på E6 Hålogalandsbrua torsdag 8. 
august, var kinesiske Sichuan Road and Bridge Group 
(SRBG) lavest. (Byggeindustrien, 10.08.13) Les mer 

  
Arbeidsinnvandringen fra Europa øker. 
Arbeidsinnvandringen fra Europa økte med over 10 
prosent i første halvår, viser tall fra UDI. Over 20.000 
personer vil ha opphold her, og de fleste kommer til 
Norge fra Øst-Europa. Åtte av ti gjestearbeidere 
kommer nå fra Øst-Europa (NRK, 30.07.13). Les mer Se 
også: Frykter økt sosial dumping med økt 
arbeidsinnvandring (Stavanger Aftenblad, 31.07.13) 

Krise for polske jordbærplukkere. Vanligvis er det 
nesten 750 utenlandske jordbærplukkere i Valldal 
om sommeren, men i år kommer det kun 250. For 
mange sesongarbeidere er den dårlige 
jordbærsesongen krise. Mange av jordbærplukkerne 
er studenter og finansierer studiene sine for et helt 
år ved å jobbe i Valldal om sommeren (NRK Møre og 
Romsdal, 23.07.13). Les mer 
 

  
LO-topp advarer mot innvandring. LOs 
sjef-økonom Stein Reegård advarer mot 
lovprisingen av den økte 
arbeidsinnvandringen til Norge.  
- Økonomer, politikere og akademikere 

merker arbeidsinnvandringen bare gjennom billigere 
varer, sier han. Han mener arbeidsinnvandringen vil 
føre til skjevere inntektsfordeling i Norge. – På kort 
sikt er det slik at pris- og lønnsvekst dempes av den 
store innvandringen, men det bedrer ikke balansen i 
arbeidsmarkedet utover dette. Det skyldes at 
innvandringen skaper et ekstra behov for arbeidskraft 
som gjør at det går opp i opp. (E24, 05.07.13). Les mer  

– EØS gjør Norge til trygdekontor. EØS-innvandrere 
har etter en lovendring i 2012 fått tilnærmet 
likestilte rettigheter til trygdeutbetalinger i Norge. – 
Trygdeutgiftene i Norge vil eksplodere når EØS-
innvandrere får nærmest fri tilgang til 
trygdesystemet i Norge. Både Jens, Erna og Siv snur 
bevisst ryggen til dette, sier Senterungdommens 
leder Sandra Borch til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). 
(Akershus Amtstidende / ANB, 02.07.13) Les mer Se 
også: Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring 
(Dagens Næringsliv, 02.07.13) Slik får EØS-borgere 
norske sosialpenger (VG, 04.07.13)   

  
Lundteigen til angrep på Borten Moe. 
- Borten Moe gjør et poeng av at han er 
uenig med LO. Men det er ikke Sps 
politikk. Det er jeg som sitter i arbeids- og 
sosialkomiteen på Stortinget og det er jeg 

som har ansvaret for arbeidslivspolitikken til 
Senterpartiet, sier Per Olaf Lundteigen 
(Fædrelandsvennen/NTB 03.07.13). Les mer  
Se også: Borten Moe vil ha økt arbeids-innvandring 
(Dagens Næringsliv, 02.07.13) Har Borten Moe sovet 
på jobben? (Fri Fagbevegelse 03.07.13)  
Høyres mann i regjering (Fri Fagbevegelse 03.07.13)  
Sp-strid om arbeidsinnvandring (Maleren, 03.07.13)  
Kommentar: Løsdrift i Senterpartiet (Nationen, 
05.07.13) 

Innvandrings- og sysselsettings-
økning. Den årlige nettoinnvandringen 
har de siste seks årene utgjort 43 000 i 
gjennomsnitt. Korttidsinnvandrere er 

da ikke regnet med. Det fremgår av et nytt 
samfunnsnotat fra LO. Samlet siden 2004 har om lag 
550 000 personer innvandret og 235 000 utvandret. 
 Av netto-innvandringen på om lag 315 000 har om 
lag 45 pst. bakgrunn fra EU øst. Innvandringen har 
stått for nær 2/3 av sysselsettingsøkingen i Norge 
etter 2004. Det tilsvarer 235 000 personer. (LO, 
01.07.13) Les mer Last ned LOs samfunnsnotat nr 
05/13 Et arbeidsmarked i endring - Bedre og høyere 
tall for innvandrerinnslaget 

  
Olje-partnere på jakt etter jobb. Mens mange 
rogalandsbedrifter leter etter kompetent arbeids-kraft 
i utlandet, leter mange kompetente utlendinger etter 
arbeidsgivere i Rogaland. Hver måned arrangerer NAV 
Eures i Rogaland jobbsøkerkurs på engelsk. Her møter 
det stadig opp godt utdannede mennesker som sliter 
med å finne seg en jobb i Stavanger. Samtidig som 
kompetent arbeidskraft går ledig i Norge, går 
energiminister Ola Borten Moe ut og oppfordrer til økt 
arbeidsinnvandring. (Stavanger Aftenblad, 02.07.13) 
Les mer 

Skal forske på arbeidsinnvandring 
til Vestlandet. Næringslivet i 

Vestlandsfylkene trekker til seg så mange høyt 
utdannede innvandrere at forskerne vil studere 
fenomenet. Hele 40 prosent av innvandrerne på 
Vestlandet er arbeidsinnvandrere. På Østlandet er 
de bare 25 prosent. Universitetet i Stavanger skal fra 
høsten lede et forskningsprosjekt på arbeidsinnv-
andringen til Vestlandet. (Stavanger Aftenblad, 
26.06.13) Les mer 
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Kommer fra Sørkinahavet for å plukke jordbær i 
Norge. På gården sin i Sylling har Simen Myhrene 26 
vietnamesere og 30 polakker ansatt som 
sesongarbeidere. - Vi er helt avhengig av utenlandsk 
arbeidskraft. Jeg har prøvd meg med norske 
skoleungdommer, men når jeg ber dem forplikte seg 
til å jobbe minst en måned, da vil ingen, sier Myhrene 
(Dagbladet, 02.07.13) Les mer 

Polakkane vel Osterøy. Fersk statistikk frå 
"Hordaland i tal" viser at Osterøy er den kommunen 
som har flest polakkar i høve til innbyggjartal i og 
rundt Bergen. Kvar 30. ostring har polsk opphav. 
Ordførar Kari Aakre trur låge bustadprisar og eit 
breitt og innhaldsrikt næringsliv med behov for 
arbeidskraft, gjer at polakkar finn Osterøy kommune 
attraktiv å bu i (Bygdanytt, 28.06.13). Les mer 
 

  
Lederartikkel: Arbeidsinnvandrarar i trygdefella. Ei 
stor auke i arbeidsinnvandrarar som tek imot 
sosialstønad er ikkje berekraftig for velferdsstaten, og 
det vil kunne svekkje nordmenns syn på 
arbeidsinnvandring. Noreg treng arbeidsinnvandring, 
men også eit berekraftig trygdesystem (Bergens 
Tidende, 28.06.13). Les mer   

 

Amelie-regelen hjelper ikke Ridaya. Maria Amelie 
fikk bli i Norge da regjeringen endret lovverket. 
Faglærte personer med jobbtilbud skulle likevel få 
komme til Norge, selv om de tidligere var utvist. 
Ridaya Baral (27) har et jobbtilbud som ingeniør på 
Sotra, men har fått varsel om utvisning. Etter at "Lex 
Amelie" ble innført, har kun fire personer fått 
oppholdstillatelse på dette grunnlaget, opplyser UDI. 
(Bergens Tidende, 12.08.13) Les mer 

 
LUFTFART   

    
Sak mot Ryanair henvises til irsk rett. Ryanair krever en unnskyldning fra YS og LO etter at Moss tingrett ga 
beskjed om at søksmålet fra den oppsagte Ryanair-flyvertinnen Alessandra Cocca ikke hører hjemme hos dem 
- men i irsk rett. Cocca gikk til sak mot Ryanair i mars i år for usaklig oppsigelse og usaklig innleie. Det vakte 
oppsikt internasjonalt da Cocca og en kollega i april sto fram i NTB og fortalte om arbeidsforholdene i 
selskapet. (Finnmark Dagblad / ANB-NTB, 26.06.13) Les mer 
 

 
VIKARBYRÅDIREKTIVET – BEMANNINGSBRANSJEN Temaside om solidaransvar 

 
Danskene har tillit til bemanningsbransjen. En ny 
undersøkelse viser at danskene har større tillit til 
bemanningsbransjen enn den offentlige 
arbeidsmarkedstiltak (kommunale jobcentre) når man 
vil finne en ny jobb. Resultatene gleder Jakob Tietge i 
Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv. – 
Vi har valgt en strategi hvor vikararbeid skal være den 
trygge måte å arbeide fleksibelt på – i motsetning til 
de mange andre former for fleksibel ansettelse, sier 
Tietge. (NHO Service, 06.08.13) Les mer 
 

- Fagbevegelsen tok feil om vikarbyrådirektivet. En 
trussel mot norsk arbeidsliv, raste fagbevegelsen. Ett 
år etter skriver Aftenposten at andelen ansatte i 
bemanningsbransjen er akkurat som før. 
Fagbevegelsens trusselbilde stemte dermed ikke 
med virkeligheten. – Vi merker ingen økning, det er 
helt stabilt, sier Per Bergerud, direktør i Proffice og 
styreleder for Bemanningsbransjen i NHO Service, til 
Aftenposten. (NHO Service, 05.08.13) Les mer 

  Aktivitetsplan for bemanningsbransjen. Her er en 
oversikt over kurs og arrangementer ansatte i en 
bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service kan 
melde seg på. 5. september blir det arrangert 
frokostmøte med aktuelle juridiske problemstillinger 
knyttet til innleie/utleie av personell som tema – 
solidaransvar, kollektiv søksmålsrett og 
likebehandlingsprinsippet (NHO Service, 02.07.13). Les 
mer  

Drev seriøst, gikk konkurs. Bemanningsbyrået 
DCraft var det første utleiefirmaet i byggebransjen 
som inngikk tariffavtale med Fellesforbundet. DCraft 
betalte lønn mellom oppdrag og hadde kun fast 
ansatte. Denne uka ga de opp å drive som seriøs 
aktør i bygnings-bransjen. De klarte ikke å 
konkurrere med de useriøse aktørene i bransjen, 
heller ikke om offentlige oppdrag. (Fri fagbevegelse, 
28.06.13) Les mer 
 

  
- Bra med nye regler for solidaransvar. For å sikre at innleide arbeidstakere får de rettigheter de 
har krav på, ble solidaransvar innført 1. juli 2013. - Dette kan motivere bedrifter til å velge 
leverandører som er seriøse og som følger norsk lov. Bedrifter som allerede sjekker sine 
leverandører vil ikke få merarbeid av dette, sier forbundssekretær Steinar Krogstad. 
(Fellesforbundet, 02.07.13) Les mer Se også: Hva betyr solidaransvar? (Maleren, 25.06.13) 

Solidaransvar - hva innebærer det? (Adecco, 24.06.13)  
Nye regler om solidaransvar fra 1. juli (NHO Service, 01.07.13) 
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ANDRE NYHETER  

 
Statoil planlegger å flagge ut norske jobber. Opp mot 1000 norske Statoil-jobber kan bli flagget ut innen 2020 
innen sentrale tjenester innenfor IT, byggadministrasjon, HR og finans i Statoils service- og støtteorganisasjon. 
Det legges ikke skjul på hva som er årsaken. Kostnader skal kuttes (E24/VG, 11.07.13). Les mer 
Les også: Stavanger-ordfører mener Statoil har tilbakeholdt vesentlige opplysninger (Stavanger Aftenblad, 
17.07.13) Ikke overrasket over Statoil-utflagging (Stavanger Aftenblad, 18.07.13) 
LO-leder Gerd Kristiansen går kraftig ut mot Statoils planer (E24, 19.07.13) 
Statoil-leder kan ikke utelukke mer utflagging (Stavanger Aftenblad, 19.07.13) 
Statoil-utflagging kan bli tapsprosjekt (Stavanger Aftenblad, 24.07.13) 
Moe velsigner utflagging (Klassekampen, 30.07.13) 
Liv Signe Navarsete gir Arbeiderpartiet ansvaret for Statoil-utflagging (Nationen, 31.07.13)  
Hevder Statoil prøvde å skjule utflaggingsplaner (Stavanger Aftenblad, 01.08.13) 
SU vil kjøpe tilbake Statoil (Dagbladet, 06.08.13) 
Ap vil ikke gripe inn i Statoils planer (Stocklink / NTB, 06.08.13)    
Giske advarer Statoil mot for stor utflaggingsiver (Stavanger Aftenblad, 07.08.13)  
 

  
Nytt nummer av det nordiske 
nyhetsbrevet EU&arbetsrätt. 

Tidligere i sommer (11.07.13) kom nyhetsbrev nr 2-
2013 fra EU&arbetsrätt (Fafo Østforum, 08.08.13). Les 
sakene i Nyhetsbrev Nr 2 2013 Se også: Tidligere 
numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt 

Færre klager på forholdene for 
sesongarbeidere i landbruket. 
Arbeidstilsynet har mottatt færre 
klager på lønns- og 

arbeidsforholdene for sesongarbeidere i landbruket 
enn tidligere år (Nationen, 30.07.13). Les mer 
 

  
- Bygg og anlegg er på grensen til kaos. 
Fellesforbundet mener mange bygge- og 
anleggsprosjekter er på grensen til kaos 
og krever færre underleverandører. – 
Næringen er for oppsplittet og det fører 

til lavere kompetanse, det går ut over kvaliteten, 
produktiviteten og HMS-arbeidet. I tillegg åpner en slik 
utvikling for useriøse aktører og sosial dumping, sier 
Steinar Krogstad, ansvarlig for HMS-arbeid sentralt i 
Fellesforbundet. (Teknisk Ukeblad, 27.06.13) Les mer 
 

Utenlandske turistbusser utkonkurrerer norske 
busser. De siste årene har utenlandske 
turbusselskaper fått øynene opp for den norske 
sommeren. Den norske bransjen er fortvilet. - 
Kabotasje er i ferd med å ta knekken på hele 
bransjen. Norske turbusselskaper kan ikke betale 
sjåførene 30 kroner i timen, sier Kai Kristoffersen. 
Han er leder for Nettbuss Travel, Norges største 
turbussaktør (E24, 11.07.13). Les mer 

  
Møre og Romsdal: arbeidsinnvandring fører til 
plassmangel for Den katolske kirke. Den katolske 
kirken er i sterk vekst i Møre og Romsdal. De siste fem 
årene er medlemstallet tredoblet. Medlemstallet er nå 
oppe i 5300. Økningen skyldes arbeidsinnvandring, 
først og fremst fra Polen, men også Litauen. Katolske 
kirkerom er derimot en mangelvare, følge pater Ole 
Martin Stamnestrø i Ålesund. (NRK Møre og Romsdal, 
26.06.13) Les mer 
 

Politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet ønsker å 
slå hardt ned på irske steinleggere. 
Menneskehandel, truende oppførsel, 
momsunndragelse og dårlig utført og svart arbeid. 
Det er noen av ordene som går igjen når politiet, 
skatteetaten og Arbeidstilsynet bruker for å advare 
folk mot irske steinleggere. (Hamar Dagblad, 
25.06.13) Les mer 

  
Serbia nærmere EU-medlemskap. Samtalene om medlemskap er planlagt å komme i stand 
innen januar neste år. Serbia søkte om EU-medlemskap i 2009, og fikk kandidatstatus i mars 
2012. Veien framover mot medlemskap er imidlertid lang. (Dagsavisen, 27.06.13) Les mer  
Se også: Nye endringer på Balkan: EU er Kroatias nye kjærlighet (Stavanger Aftenblad, 26.06.13)  
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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 
Fafo Østforum en kunnskapsleverandør på temaet. Forumet har i dag 18 deltakere - 
bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser. Forumet er åpent for flere deltakere. 
Interesserte kan ta kontakt med Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring. 
 

FoU 
Off dokumenter 
Statistikk 
Andre publ 
Fafo Østforum publ 

På nettsiden finner du nyhetsklipp om EU-utvidelsen, informasjon om Fafo Østforums 
aktiviteter, derav program for kommende seminarer og foredragsfoiler fra tidligere 
seminarer. I Kunnskapsbasen finner du en rekke publikasjoner, se linker i venstre 
kolonne.  

 
Bestill nyhetsbrev 
Avbestill  
Nyhetsbrevarkiv   

 
Om nyhetsbrevet: Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg 
informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg av 
nyhetssaker fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. 
Utskriftsvennlig pdf-versjon av nyhetsbrevene finner du i nyhetsbrevarkivet. 
 

 
Kontakt:  
Fafo, Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2b. Google kart 
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00. Fax: (+ 47) 22 08 87 00 www.fafo.no 
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