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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM   Tidligere seminarer 

 
Fafo Østforum er tilbake etter sommerferie,  
og vår nyhetstjeneste oppdateres nå daglig.    
I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi 
medieaktiviteten i sommermånedene. 

To Fafo Østforum seminarer høsten 2014.  
Datoer, program og påmeldingsinformasjon 
annonseres fortløpende. Seminarene vil være gratis 
og åpne for alle, og holdes i Fafos konferanselokaler, 
Borggata 2b, Oslo. Google kart 

  
På Fafo Østforums nettside finner du nyhetsklipp relatert til EU-utvidelsen, informasjon om Fafo Østforums 
aktiviteter, derav program for kommende seminarer og foredragsfoiler fra tidligere seminarer. 
I Kunnskapsbasen finner du en rekke publikasjoner:  
FoU * Off dokumenter Statistikk* Andre publ * Fafo Østforum publ 
 
 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Nye høringer. Tariffnemnda har sendt 
forslag om to nye allmenngjørings-
forskrifter på høring: Høring – utkast til 
forskrift om allmenngjøring av 

overenskomst for fiskeindustribedrifter 
 
Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av 
Landsoverenskomsten for elektrofagene  
Kravene om allmenngjøring er fremmet av LO, og 
forskriftsforslagene er utarbeidet i tråd med LOs 
påstand. Høringsfrist er 19. september. (Tariffnemda, 
20.06.14) Klikk deg videre til høringsbrevene her 

NHO vil ha lovfestet minstelønn i 
Norge. Innføring av lovfestet nasjonal 
minstelønn kan hindre sosial dumping i 
Norge, mener NHOs administrerende 
direktør Kristin Skogen Lund.  

- Minstelønn kan danne et gulv for hva som er sosial 
dumping, og styrke muligheten til å sette inn tiltak, 
sier NHO-sjefen. LO mener forslaget om nasjonal 
minstelønn er et angrep på det organiserte 
arbeidslivet, samt at man med minstelønn risikerer å 
få arbeidstakere som ikke kan leve av sin egen lønn. 
(Dagens Næringsliv / NTB , 21.06.14) Les mer 

 
Arbeidsmarkedskriminalitet: useriøsitet og sosial dumping    

  
Vil ha Telemark som foregangsfylke i arbeidet mot 
sosial dumping. Fellesforbundet avd 8 i Telemark og 
NHO Telemark ønsker at fylket skal bli et 
foregangsfylke i arbeidet mot sosial dumping. 
(Fellesforbundet, 11.08.14) Les mer  Se også: Nye 
Skien videregående på hvitt papir (Telemark 
fylkeskommune, 20.05.14) NHO og LO fullroser 
strenge anbudskrav (Telemarksavisa, 20.05.14)  

Finner feil i to av tre tilsyn i 
Stavanger og Sandnes. 

Arbeidstilsynet har avdekket regelbrudd ved to av 
tre tilsyn hos private og offentlige virksomheter i 
Stavanger og Sandnes i år. Søkelyset var rettet mot 
bygg og anlegg, renhold og uteliv. (Stavanger 
Aftenblad, 08.08.14) Les mer 

  
Taper kampen mot de organiserte kriminelle i 
byggebransjen. Av Arbeidstilsynets nær 16 000 tilsyn i 
fjor, hvorav over 5 000 rettet mot sosial dumping, ble 
154 tilfeller anmeldt. Samtlige ble henlagt av politiet. 
 – Vi famler litt i blinde når det kommer til 
arbeidskriminalitet, sier Morten Dombu i Sør-
Trøndelag politidistrikt. (Klassekampen, 04.08.14) Les 
mer 

Anmeldt 500 brudd - ingen er dømt. Mange 
kriminelle aktører velger å komme til Norge fordi det 
er lett å få utbytte her.  Arbeidstilsynet har gått til 
anmeldelse av 500 brudd på arbeidsmiljøloven de 
siste fem årene, men disse har ikke ført til noen 
fellende dommer. Direktør Ingrid Finboe Svendsen 
mener situasjonen er verre en før (TV 2, 30.06.14). 
Les mer 

  

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://maps.google.co.uk/maps/ms?hl=en&gl=uk&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=103790371961031439985.000479d31c6bc635ece1f&z=16
http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/FoU/FoU.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Offentlige%20dokumenter/offdok.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Statistikk/Statistikk.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Andre%20publikasjoner/Andre%20publikasjoner.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Oestforum_publikasjoner/LR-index.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763905
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763905
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763905
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763910
http://www.regjeringen.no/nb.html?id=763910
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/aktuelt/nyheter/2014/Nye-allmenngjoringsforskrifter-pa-horing-.html?id=764215
http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2014/06/21/NHO/vil-ha-lovfestet-minstelnn-i-norge
http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2014/Vil-ha-Telemark-som-foregangsfylke/
http://www.telemark.no/Aktuelt/Nye-Skien-videregaaende-paa-hvitt-papir#.U3sr2MYRCic
http://www.telemark.no/Aktuelt/Nye-Skien-videregaaende-paa-hvitt-papir#.U3sr2MYRCic
http://www.ta.no/nyheter/article7369226.ece
http://www.ta.no/nyheter/article7369226.ece
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/sandnes/To-av-tre-far-palegg-om-a-rette-opp-feil-3479520.html#.U-iIXE1glaQ
http://www.klassekampen.no/article/20140804/ARTICLE/140809986
http://www.klassekampen.no/article/20140804/ARTICLE/140809986
http://www.tv2.no/2014/06/30/nyheter/5760404


Vil ha ny tilsynsmodell i hele landet.  
I februar i år begynte kontrolletater på 
Vestlandet med en ny samarbeidsmodell 
for å oppdage arbeidskriminalitet og 
sosial dumping. Nå vil arbeidsminister 

Robert Eriksson at kontrolletater skal jobbe sammen 
på denne måten i hele landet. (Byggmesteren, 
30.07.14) Les mer 

Venter fortsatt på lønn etter Hardangerbrua. Ett år 
etter Hardangerbrua sto ferdig, venter fortsatt 12 
polske elektroarbeidere på etterlønn fra Statens 
Vegvesen. (NRK Hordaland, 03.07.14). Les mer Se 
også: Sjekkar polakkløn på Hardangerbrua (Bergens 
Tidende, 28.01.13) 

 
  Politiet vil ha egne dumpinghaier. Kripos vil ha en 
tverretatlig ekspertgruppe som skal jakte bakmenn og 
kriminelle i norsk arbeidsliv under ledelse av en 
nasjonal myndighet. I november legger Kripos fram en 
helhetlig situasjonsanalyse (Dagsavisen, 03.07.14). Les 
mer 

BNL ønsker utvidet bruk av ID-kort. 
Flere bedrifter i bygg- og anleggsbransjen 
må legge ned virksomheten fordi de 

utkonkurreres av kriminelle aktører. Bygge-
næringens landsforbund vil nå utvide bruken av ID-
kort for å stoppe kjeltringene (TV2, 02.07.14). Les 
mer 

  
Nordmenn føler seg ekskludert. LO i Bergen får stadig 
meldinger om nordmenn som mener utenlandske 
arbeidere svekker arbeidsmiljøet. Nå frykter de norsk 
flukt fra håndverkeryrkene (Demokraten-ANB-Bergens 
Tidende, 02.07.14). Les mer 

Rystet over boforhold. For 5.400 kroner i måneden 
bodde 15 personer i et usikret lagerlokale på 
Etterstad i Oslo. Det var sengeplasser til 33 (bygg.no, 
02.07.14). Les mer 

 
Søker etter brudd på arbeidsvilkår i egne rekker. Nå 
kontrollerer store offentlige utbyggere seg selv i 
kampen mot sosial dumping. – Målet er at 
prosjektledelsen i framtiden skal ha bedre rutiner og 
gjennomføre flere kontroller selv, forteller Tina Jaspal i 
Jernbaneverket (Fri Fagbevegelse, 30.06.14). Les mer 

Internt "arbeidstilsyn" i AF. Snart 
skal en person i AF Bygg Oslo bruke 
alle sine 220 årlige arbeidsdager på 
å hindre useriøse aktører i å få 

innpass på entreprenørens byggeplasser. Ordningen 
kan bli innført i flere av AFs byggeenheter (bygg.no, 
01.07.14). Les mer 

 
LOs sommerpatrulje kom over utenlandske 
arbeidstakere på lav lønn. Solfrid Lerbrekk, LOs 
ungdomssekretær i Rogaland, ledet Sommerpatruljen 
da de gjestet Haugalandet. Da de på en byggeplass 
fant arbeidstakere med godt under 100 kroner i 
timelønn, varslet de Arbeidstilsynet. – Vi mistenker 
sosial dumping, for dette var utenlandske arbeidere i 
allmenngjort tariffområde, sier Lerbekk. (Haugesunds 
Avis, 23.06.14) Les mer 

Advarer mot vold og trusler fra utenlandske 
steinleggere. Politiet i Haugesund advarer mot å 
ansette utenlandske steinleggere. Det kan være 
veldig ubehagelig hvis man er uenige om prisen, 
ifølge etterforskningsleder i Haugesund, Torbjørn 
Nervik. I tillegg til at bruken av slike steinleggere få 
et svært ubehagelig etterspill er det også ulovlig å 
benytte seg av deres tjenester. (NRK Rogaland, 
21.06.14) Les mer 

  
LO-lederen raser over sosial dumping til 
sjøs. Gerd Kristiansen er rystet over hva 
Norsk Sjømannsforbunds sine 
inspektører har avdekket på Svalbard 
ombord i fartøyene «Langøysund» og 

«Billefjord». Reder i Henningsen Transport & Guiding, 
Stig Henningsen, har erstattet det norske mannskapet 
med filippinere hentet fra et bemanningsselskap i 
Manila. De gikk på filippinske kontrakter og fikk lønn 
etter denne. (Fri Fagbevegelse, 27.06.14) Les mer Se 
også: - Sosial dumping av filippinsk mannskap på to 
norske båter (Norsk Sjømannsforbund, 26.06.14) 
Frakter luksusturister på Svalbard for 1000 kr 
måneden i håndpenger (Nord24, 26.06.14)   

 

 

http://byggmesteren.as/2014/01/28/morkere-tider-for-svart-arbeid/
http://byggmesteren.as/2014/07/30/vil-ha-ny-tilsynsmodell-i-hele-landet/
http://www.nrk.no/hordaland/ber-selskapet-betale-arbeiderne-1.11812225
http://www.bt.no/jobb/Sjekkar-polakklon-pa-Hardangerbrua-2834971.html#.U7VOYLFVWeA
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/politiet-vil-ha-egn-e-dumpinghaier/
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/politiet-vil-ha-egn-e-dumpinghaier/
http://www.tv2.no/2014/07/02/nyheter/5766828
http://www.tv2.no/2014/07/02/nyheter/5766828
http://www.demokraten.no/nyheter/foler-seg-ekskludert-1.1299842
http://www.bygg.no/article/1201293
http://frifagbevegelse.no/forsiden/sker_etter_brudd_p%C3%A5_arbeidsvilk%C3%A5r_i_egne_rekker_271543.html
http://www.bygg.no/article/1201113
http://www.h-avis.no/nyheter/sjekket-67-pa-haugalandet-meldte-fra-om-en-1.8485736
http://www.nrk.no/rogaland/advarer-mot-vold-og-trusler-1.11790261
http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/lolederen_raser_over_sosial_dumping_til_sjs_271045.html
http://www.sjomannsforbundet.no/kunder/NSF/cmsno.nsf/pages/pressemelding-br-arrest-i-langoysund-og-boikott-av-billefjord
http://www.sjomannsforbundet.no/kunder/NSF/cmsno.nsf/pages/pressemelding-br-arrest-i-langoysund-og-boikott-av-billefjord
http://www.nord24.no/nyheter/article7442460.ece
http://www.nord24.no/nyheter/article7442460.ece


ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Kan koste Norge dyrt. 
Arbeidsinnvandrere som utnyttes som 
billig arbeidskraft og mangler språk, kan 
bli et stort problem for det norske 
velferdssystemet på lengre sikt, advarer 

arbeidslivsforskere. - Denne billige arbeidskraften 
tjener landet på kort sikt, men kan koste samfunnet 
dyrt på lengre sikt, sier Fafo-forsker Line Eldring (NRK, 
03.07.14). Les mer Les også: Store inntektsforskjeller 
blant innvandrere i Norge (NRK, 03.07.14) 
 

- I Spania snakker de om Norge som paradis. 
Valentina Stefanova (54) trodde det skulle bli enkelt 
å få seg jobb i Norge da hun reiste fra 27 prosent 
arbeidsledighet i Spania til 3 prosent. Hun har vært i 
Norge i snart tre måneder. 100 jobbsøknader har 
kun resultert i noen strøjobber her og der, men 
ingenting varig (NRK, 02.07.14). Les mer Les også: 
Eurokriseflyktningene banker på døra (NRK, 
02.07.14) 

  
Fire av fem nye jobber til innvandrere. 
Sysselsettingen i Norge økte med 30.000 i fjor. Av 
disse var nesten 24.500 innvandrere. 62 prosent av de 
sysselsatte innvandrerne kom fra Europa. Polen, 
Sverige og Litauen topper listen over land 
(Aftenposten, 01.07.14). Les mer 

 

Venstre til omkamp om 
arbeidsinnvandring. Venstre-leder 
Trine Skei Grande godtar ikke at 
regjeringen stengte muligheten for 
faglært arbeidsinnvandring fra land 

utenfor EØS. Det var justisminister Anders Anundsen 
(Frp) som stengte ordningen fra 15. mai, på grunn av 
sterke mistanker om at den ble misbrukt. (VG, 
27.06.14) Les mer 
 

  
EØS: Norge fortsatt med i EURES. Norge viderefører 
samarbeidet med EUs sysselsettingstjeneste EURES. 
Dette framgår av en beslutning i EØS-komiteen. I 
Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og 
velferdsetaten. Gjennom EURES tilbyr etaten 
rekrutterings- og formidlingstjenester og bistår med 
informasjon og veiledning for arbeidsgivere og 
arbeidssøkere. (LO Brussel, 27.06.14) Les mer 

200 utanlandske tilsette ved Kleven har kravd og 
fått norsk tariffavtale. I løpet av kort tid har 200 av 
dei 300 tilsette hos Kleven Maritime Contracting 
meldt seg inn i Fellesforbundet. – Vi har organisert 
oss for å få meir pengar og for at arbeidarane skal få 
det betre, seier klubbleiar Viorel Ilescu som ønskjer 
seg ei sikrare framtid. (NRK Møre og Romsdal, 
18.06.14) Les mer 
 

 
FISKEINDUSTRIEN RENHOLDSBRANSJEN 

    
Sosial dumping i fiskeindustrien. 
Lønninger ned i 66 kroner timen, mye 
overtid uten overtidsbetaling, ikke-
akseptable boligforhold, dette er noen 
av Arbeidstilsynets funn etter å ha 

sjekket forholdene for utenlandsk arbeidskraft i 
fiskeindustrien. (kyst.no, 05.08.14) Les mer Se også: 
Fortsatt store utfordringer i fiskeindustrien i Nord-
Norge (Arbeidstilsynet i Tromsø /NNN, 02.07.14) Store 
arbeidstidsutfordringer i fiskerinæringen (NNN, 
10.07.14) Fiskeri- og havbruknæringens landsforening: 
- Vi skal diskutere tiltak (FHL, 10.07.14)  
 
 
 
 
 
 

Bare to av ti sjekker om renholderne 
har lovlige arbeidsvilkår. Svært få 
innkjøpere av renholdstjenester 
oppfyller plikten de har til å kontrollere 
at de som vasker hos dem har lovlige 

lønns- og arbeidsvilkår. Det viser Arbeidstilsynets 
1805 tilsyn hos innkjøpere av renholdstjenester. 
(Arbeidstilsynet, 09.07.14) Les mer Se også: Høyre vil 
nå vurdere nye tiltak mot renholdsbransjen 
(Dagbladet, 09.07.14) 

 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.nrk.no/norge/_-ma-ta-bedre-vare-pa-arbeiderne-1.11789446
http://www.nrk.no/norge/innvandrere-tjener-darligere-1.11812371
http://www.nrk.no/norge/innvandrere-tjener-darligere-1.11812371
http://www.nrk.no/norge/drommen-om-norge-som-falmet-1.11789096
http://www.nrk.no/norge/eurokriseflyktninger-banker-pa-dora-1.11788894
http://www.aftenposten.no/okonomi/Fire-av-fem-nye-jobber-til-innvandrere-7622575.html#.U7PQQ7FVWeA
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/venstre-til-omkamp-om-arbeidsinnvandring/a/23240808/
http://ny.lo.no/Brussel/Nyheter/EOS-Norge-fortsatt-med-i-Eures/
http://www.nrk.no/mr/dei-vil-ha-respekt-og-pengar-1.11782164
http://www.kyst.no/?page_id=122&article_id=107010
http://nnn.no/wp-content/uploads/2014/07/Pressemelding_Arbeidstilsynet_juli2014.pdf
http://nnn.no/wp-content/uploads/2014/07/Pressemelding_Arbeidstilsynet_juli2014.pdf
http://nnn.no/store-arbeidstidsutfordringer-i-fiskerinaeringen/
http://nnn.no/store-arbeidstidsutfordringer-i-fiskerinaeringen/
http://fhl.no/vi-skal-diskutere-tiltak/
http://fhl.no/vi-skal-diskutere-tiltak/
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=247546
http://www.dagbladet.no/2014/07/09/nyheter/arbeidsliv/innenriks/politikk/renhold/34266873/
http://www.dagbladet.no/2014/07/09/nyheter/arbeidsliv/innenriks/politikk/renhold/34266873/


TRANSPORTBRANSJEN   

 
Lønninger på 8500 kroner i 
måneden er ikke uvanlig blant 
lastebilsjåfører på vei inn Norge. 
Det viser en ny undersøkelse fra 
Yrkestrafikkforbundet (YTF). En 

fjerdedel av alle de spurte fikk 1000 euro eller mindre i 
måneden.  40 % av de norskregistrerte kjøretøyene 
har utenlandsk sjåfør. (NTB Info, 11.08.14) Les mer  
Se også: – Sosial dumping tar livet av norsk 
transportnæring (NRK Østfold, 12.08.14) Utenlandske 
trailersjåfører tjener 5.000 kroner måneden 
(Østlendingen / NTB, 11.08.14) Polakker utgjør den 
klart største gruppen av lavtlønte trailersjåfører (NRK, 
11.08.14) Undersøkelse avdekker sosial dumping i 
transportbransjen (Nationen, 09.07.14)  
 

Vil bøtelegge bruk av «skitne» 
transportselskaper. 
Arbeiderpartiet, SV og 
Senterpartiet vil straffe norske 

selskaper som kjøper transporttjenester fra dårlige 
lastebiler med underbetalte sjåfører. Nationen har 
de siste dagene avdekket at utenlandske sjåfører bor 
på Svinesund i sine egne biler og får betalt ned i 
5000 kroner måneden. (Nationen, 10.07.14) Les mer  

  
Frankrike: 250.000 i bot for å ta 
ukehvilen i lastebilhytta. Den franske 
regjeringen vil ha slutt på at utenlandske 
sjåfører tar ukehvilen i lastebilhytta. 
Ifølge lastbilmagasinet.dk vil dette 

bøtelegges med 30.000 euro. Forslaget har kommet 
for å redusere sosial dumping. Geir Mo i Norges 
Lastebil-Forbund ønsker et tilsvarende forslag 
velkommen i Norge. (Transportmagasinet, 07.08.14) 
Les mer 

VIKARBYRÅDIREKTIVET 
 

- Unntak sikrer et seriøst arbeidsliv. - 
Da vikarbyrådirektivet ble innført førte 
det til betydelige administrative 
kostnader og fragmentering av 
leverandørsituasjonen innen bygg og 

industri. Flere aktører og flere ledd har gjort det 
vanskeligere å kontrollere og vanskeligere å holde 
oversikt. Alle som er opptatt av å sikre 
konkurransedyktige vilkår for norsk industri og 
anstendighet i arbeidslivet, bør glede seg over at 
regjeringen vil innføre unntak i vikarbyrådirektivet, 
skriver Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen i en 
kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv. (NHO, 
20.06.14) Les kronikken 
 
 

 
ANDRE NYHETER  

 
Rumenske ingeniører søker seg ut av 
landet. Lave ingeniørlønninger i Romania 
og tilsynelatende stor ingeniørmangel i 
Norge gjør den norske olje- og 
gassindustrien attraktiv for rumenske 

ingeniører. Høsten 2012 holdt Eures 
rekrutteringsevent i Romania for formidling av 
ingeniører til den norske olje- og gass-sektoren. 500 
rumenske ingeniører meldte sin interesse, men bare 
seks fikk jobb. - På det tidspunktet ville kundene våre 
ha ingeniører som kunne norsk, forteller Malin Simu, 
rekrutteringsansvarlig i Dfind Engineering. (Teknisk 
Ukeblad, 06.08.14) Les mer 

 To timer lengre arbeidsuke 
blant EU-ferskinger. 
Forskjeller i tariffavtalt 
arbeidstid vedvarer mellom 
EUs gamle og nye 

medlemsstatene. Men ser man på faktisk arbeidstid 
krymper forskjellene. Dette kommer fram i 
Eurofounds gjennomgang av tall for 2013 om EUs 28 
medlemsland og Norge, publisert i rapporten 
Developments in collectively agreed working time 
2013 (arbeidslivet.no). Les mer 

 
  

https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=4713863
http://www.nrk.no/ostfold/_tar-livet-av-norsk-transportnaering-1.11874861
http://www.nrk.no/ostfold/_tar-livet-av-norsk-transportnaering-1.11874861
http://www.ostlendingen.no/nyheter/utenlandske-trailersjaforer-tjener-5-000-kroner-maneden-1.8539635
http://www.ostlendingen.no/nyheter/utenlandske-trailersjaforer-tjener-5-000-kroner-maneden-1.8539635
http://www.nrk.no/nyheter/_-lonninger-pa-5-000-kroner-1.11868420
http://www.nrk.no/nyheter/_-lonninger-pa-5-000-kroner-1.11868420
http://www.nationen.no/naering/sosial-dumping-i-transportbransjen/
http://www.nationen.no/naering/sosial-dumping-i-transportbransjen/
http://www.nationen.no/naering/sosial-dumping-vil-botelegge-selskap/
http://www.tungt.no/transportmagasinet/article921969.ece
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Nytt nummer av det nordiske 
nyhetsbrevet EU&arbetsrätt. 

Nytt nummer at det nordiske nyhetsbrevet EU & 
arbetsrätt ble tilgjengelig på nett 11. juli. (Fafo 
Østforum, 05.08.14). Les Nyhetsbrev Nr 2/2014 Se 
også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt 

 

EU: Økende strid om forholdene i 
det europeiske vegtranspor-
tmarkedet. Det er stor uenighet 
mellom vestlige og østlige EU-land 
om man står overfor sosial dumping 

eller om det er grunnleggende kostnadsforskjeller 
som preger konkurransen i vegtransportmarkedet. 
(Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2014) / 
Samferdselsdepartementet, 26.06.14) Les mer 
 

 
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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