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AKTIVITETER FRA FAFO    Tidligere seminarer 

 11.-13. juni 2014: The 7th Nordic 
Working Life Conference.  Konferansen 
arrangeres denne gang i Göteborg, og 
går over tre dager. Fafo-forsker Line 
Eldring skal den 13. juni holde en key 

note om “Central- and Eastern European migrants in 
the Nordic labour markets”.   Konferanseprogram 

Ny artikkel om inkludering av 
utenlandske ansatte i norske styrer. 
Norsk næringsliv blir mer og mer 
internasjonalisert og antallet ansatte i 
norskeide selskap i utlandet øker 

stadig. I en ny artikkel ser Fafo-forsker Inger Marie 
Hagen (bildet) og Bernard Johann Mulder på 
muligheten for å innlemme utenlandske ansatte i 
den norske konsernordningen. (Fafo Østforum, 
02.06.14) Les mer og last ned artikkelen 

 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Vil greie ut lovfesta minsteløn. Venstre-representantane Sveinung Rotevatn, Pål Farstad, Andre N. Skjelstad 

og Abid Q. Raja har kome med eit forslag om at regjeringa greier ut og legg fram spørsmålet om lovfesting av 
nasjonal minsteløn. (representantforslag, Stortinget, 23.05.14). Les meir 
 
Arbeidsmarkedskriminalitet: useriøsitet og sosial dumping   

  
Politiet bekymret for slaveri i norsk 
bilvaskbransje. Politiet og 
Arbeidstilsynet har kontrollert 100 
vaskehaller de to siste årene i 

«Operasjon Vaskebjørn». Kontrollene har blant annet 
avdekket lønn ned mot 19 kroner timen, ansatte som 
bor på bilvaskeriene, samt bruk av ulovlig arbeidskraft. 
(Aftenposten, 03.06.14) Les mer 

Skien viser vei mot sosial dumping. Rådmannen i 
Skien foreslår tiltak mot sosial dumping som setter 
strenge krav til kompetanse, lærlingordning, få ledd i 
kontraktskjeden og dokumentasjon på en rekke 
områder. – Skien kommune blir en 
foregangskommune dersom rådmannens forslag i 
neste omgang går gjennom i bystyret, sier leder av 
Fellesforbundet Telemark Arne Hagen. 
(Telemarksavisa, 03.06.14) Les mer  

  
Ble truet etter å ha varslet om uholdbare lønns– og 
arbeidsforhold i bilpleiefirma.. Etter at Arbeidstilsynet 
ble varslet om forholdene i fjor vår, opplevde to av 
polakkene å bli truet på livet. De to fikk utdelt 
voldsalarm av politiet og gikk i dekning på skjult 
adresse. (Dagsavisen, 02.06.14) Les mer 

 

Ber om tiltak mot svart arbeid i renhold. Tiden er 
inne for å vurdere egne tiltak for å fremme ordnede 
arbeidsforhold og bekjempe svart arbeid innenfor 
den private delen av renholdsmarkedet, skriver NHO 
Service og Norsk Arbeidsmandsforbund i et felles 
brev til finansminister Siv Jensen. I brevet viser de til 
at Fafo har dokumentert at nær 60 prosent av polske 
hushjelper og renholdere i private hjem i Oslo-
området jobbet svart i 2010. (Østlendingen / ANB, 
27.05.14) Les mer  Les mer om, og last ned, Fafo-
rapporten Polonia i Oslo 2010 

  
Møte med partene om 
arbeidslivskriminalitet 10. juni. Bedre 
tilsyn og bedre kontroll. Det er 
regjeringens tiltak mot manglende 
seriøsitet og omfattende sosial dumping. 

- Partene i arbeidslivet og undertegnede vil sette seg 
ned 10. juni og diskutere hvordan vi skal møte 
utfordringene i de bransjene som er utsatt for alvorlig 
arbeidskriminalitet, sa arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson (Fafo Østforum / Stortinget, 23.05.14) 
Les mer    

- Regjeringen tar ikke problemet med 
arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping på alvor. Arbeidsminister 
Robert Eriksson (Frp) var klar på at han 
skulle «røyke de kriminelle ut av 

arbeidslivet», i et intervju med Dagbladet 29. 
desember – og at han skulle kalle inn partene i 
arbeidslivet til et hastemøte. Møtet er fortsatt ikke 
holdt. – Han er handlingslammet og skjuler seg bak 
store ord og cowboyretorikk, sier Anette 
Trettebergstuen (Ap). (Dagsavisen, 22.05.14) Les mer 
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ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Litauen: Migrasjon, arbeid og 
innvandringen til Norge. Litauere var 
den tredje største innvandrergruppen i 
Norge i 2012 og 2013, men det er nå 
færre som utvandrer og flere som 
vender hjem, skriver den norske 

ambassaden i Vilnius i et nytt notat. (Fafo Østforum, 
02.06.14) Last ned notatet  

NAV: Arbeidsinnvandringen 
beveger seg med konjunkturene. 
Ledigheten stiger, og bygg- og 
anleggsbransjen er utsatt fordi det 

forventes en liten nedgang i boliginvesteringene i år 
og neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim 
Lystad. Men arbeidsledigheten generelt vil øke 
mindre enn antatt, viser nye prognoser fra Nav. 
Lystad tror arbeidsinnvandring fortsatt vil bidra til 
vekst i arbeidsstyrken i år og neste år. (Dagens 
Næringsliv, 26.05.14) Les mer  

  
Utenlandske arbeidstakere 
behandles dårligere enn norske. 
En aksjon med Arbeidstilsynet, 

Kystvakta, Skatt, Politiet og Økokrim avdekket at 
utenlandske arbeidstakere på byggeprosjekter i 
skjærgården tilbys vesentlig dårligere arbeidsforhold 
enn norske. Aksjonen ble gjennomført i Vestfold, 
Telemark og Agderfylkene i perioden 19. - 22. mai. 
(Arbeidstilsynet, 23.05.14) Les mer 

På Mongstad er de helt avhengige av 
arbeidsinnvandringen. - Hadde det ikke vært for 
arbeidsinnvandringen så kunne vi nesten bare lagt 
ned her ute, sier Enok Haugen, daglig leder for 
industriselskapet West Piping. Av arbeidsstokken på 
50 er halvparten innvandrere. I Austrheim kommune 
bor det nå 128 polakker og totalt 336 innvandrere. 
Det gir en innvandrerandel på tolv prosent, og en 
vekst på ti prosentpoeng siden 2004. (Sysla, 
23.05.14) Les mer 

 
TRANSPORT  LUFTFART 

    
Nordisk transportkongress med fokus 
på sosial dumping. Kampen mot sosial 
dumping stø høyt på agendaen da 180 
delegater deltok på kongress i Nordisk 
Transportarbeiderføderasjon.  - Det 
viktigste på denne kongressen, er at vi 

får et felles nordisk program mot sosial dumping, sier 
leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger 
Hansen. (Fri Fagbevegelse, 22.05.14) Les mer Se også: 
Kampen mot sosial dumping viktig tema under Den 
Nordiske Transportarbeiderføderasjons kongress (Fri 
Fagbevegelse, 22.05.14)   

Luftfartsutredning betydelig 
forsinket. I januar i år diskuterte 
Stortinget sosial dumping i luftfarten. 
Da sa samferdselsminister Ketil Solvik-
Olsen (Frp) at utredningen fra 
utvalget som den forrige regjeringen 

nedsatte, ville foreligge i februar. Nå svarer 
statsråden på spørsmål fra stortingsrepresentant 
Lise Christoffersen (Ap) at han tar sikte på at den vil 
være klar for offentliggjøring tidlig på høstparten i 
år. (VG, 21.05.14) Les mer Se også: Etterlyser 
offentliggjøring av utredning om sosial dumping i 
luftfarten (Stortinget, 07.05.14)  

 
ANDRE NYHETER  

 
EØS: Interesse for felles plattform mot svart arbeid. 
EØS/EFTA-landene sendte nylig sitt innspill til 
Europakommisjonens forslag om en felles europeisk 
plattform for tiltak mot svart arbeid. EØS/EFTA-
landene er positive til forslaget og mener at 
plattformen bør være åpen for EØS/EFTA-deltagelse. 
(NHO Brussel / EFTA, 30.05.14) Les mer  

Nytt nummer av det nordiske 
nyhetsbrevet EU&arbetsrätt. 

Årets første nummer at det nordiske nyhetsbrevet 
EU & arbetsrätt er nå tilgjengelig på nett. (Fafo 
Østforum, 26.05.14). Les Nyhetsbrev Nr 1/2014 Se 
også: Tidligere numre av nyhetsbrevet 
EU&arbetsrätt 

  
Sveits: - Innvandringsvedtak truer 
pensjonssystemet. 50,3 prosent av 
velgerne i Sveits stemte i februar for å 
begrense innvandringen fra EU. Nå 
roper nestlederen for det sveitsiske 

pensjonssystemet varsku om at vedtaket kan komme 
til å koste sveitsiske pensjonister økonomisk. Årsaken 
er at arbeidsinnvandrere fra EU står for en stor del av 
innbetalingene til pensjonssystemet. (E24, 01.06.14) 
Les mer 

Mange EU-kritikere innvalgt i EU-
parlamentet. Både i Storbritannia 
og Frankrike er valget til EU-
parlamentet et knusende nederlag 

for de sittende regjeringene. Det høyrepopulistiske 
Nasjonal Front har blitt største parti i Frankrike. I 
Storbritannia ble det britiske Uavhengighetspartiet, 
UKIP, størst. UKIP er sterkt innvandringsfiendtlig og 
har fokusert valgkampen sin på den store 
arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. (Aftenposten, 
26.05.14) Les mer  
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FLERE NYHETER finner du på Fafo Østforums nettside   Nyhetsarkivet 

 
 
Bakgrunn 
Deltakere 
Kontakt 
 
 

 
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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