
 
Nyhetsbrev fra Fafo Østforum 

 
 

Nr. 13/13 – 23.10.2013 
 
  

   
AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 
Kronikk: Ulønnsomme arbeidsinnvandrere? - Det er blitt populært i Norge å snakke om at 
forskjellige grupper ikke ”lønner seg” i samfunnet, skriver Ellisiv Rognlien, forbundssekretær i EL 
& IT i en kronikk. Til tross for at en ny Fafo-rapport slår fast at ”så langt er det liten tvil om at 
den store arbeidsinn-vandringen har vært svær lønnsom sett fra statens perspektiv”, er det 
overskrifter som ”Arbeidere fra Øst-Europa er en velferdsbombe” som er blitt slått opp som del 
av en skremselspropaganda, både om innvandring og velferdsbudsjettene, skriver Rognlien. (El 

& IT 04.10.13) Les mer Last ned kronikken Velferdsbombe? (EL & IT / Dagsavisen, 01.10.13)  

Les om og last ned Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv 

 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
EFTA-domstolens president fillerister Høyesterett. 
Carl Baudenbacher mener at vår øverste domstol 
undergraver EØS-avtalen ved å ikke tilpasse dommene 
sine til europeisk lov. Et av eksemplene han bruker er 
den såkalte allmenngjøringssaken der NHO, på vegne 
av en rekke skipsverft, gikk til sak mot Regjeringen. 
(Aftenposten, 21.10.13) Les mer 

- En samlet fagbevegelse mot offentlig minstelønn. 
Unio-leder Anders Folkestad gjør det klart at arbeids-
minister Robert Eriksson må vente kamp om han vil 
gjøre alvor av tanken om offentlig minstelønn. 
Eriksson har tidligere uttalt at en offentlig 
minstelønnsordning bør utredes som et alternativ til 
allmenngjøringsordningen, hvor minstelønna blir 
avgjort av tariffavtalene. (Unio, 17.10.13) Les mer  

 
Den blåblå regjeringen viderefører all-
menngjøringsordningen. I regjeringens 
plattform står det blant annet: - Sosial 
dumping og uakseptable lønns- og 
arbeidsvilkår er uakseptabelt, både for 
arbeidstakerne som rammes og for 

konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen 
vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å 
styrke Arbeidstilsynet, evaluere tiltakene mot 
uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i 
verk og vurdere nye tiltak. (Fafo Østforum, 08.10.13) 
Les hele dokumentet Politisk plattform for en regjering 
utgått av H og FrP (Høyre / Dagbladet, 07.10.13) 

Sosial dumping: Høyre freder ingen 
tiltak. Torbjørn Røe Isaksen garanterer 
ikke for noen av tiltakene mot sosial 
dumping, med unntak av 
allmenngjøring. – Det er ingen fare for 

at vi legger alle nye tiltak til side, mens vi venter på 
evalueringen. Det Høyre vil reversere, er kollektiv 
søksmålsrett. Det antar jeg også at den nye 
regjeringen vil legge fram, sier Røe Isaksen. (Fri 
Fagbevegelse, 09.10.13) Les mer 

  
Eriksson (FrP): Evaluering er ikke noe 
hvileskjær mot sosial dumping. 
Regjeringsplattformen til den nye H/Frp-
regjeringen slår fast at den vil evaluere 
tiltakene mot uakseptable lønns- og 

arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye 
tiltak. Det har fått bekymringen til å stige i LO, og 
andre nestleder Hans-Christian Gabrielsen advarer på 
det sterkeste mot svekking av tiltakene mot sosial 
dumping. Men FrPs Robert Eriksson avviser at kampen 
mot sosial dumping trappes ned i påvente av den nye 
regjeringens evaluering av tiltakene fra de rødgrønne. 
(Fri Fagbevegelse, 08.10.13) Les mer  

 

YS: - Tiltakene mot sosial dumping er 
allerede evaluert. YS-leder Jorunn 
Berland sier hun er glad for at den 
påtroppende Regjeringen vil videre-
føre trepartssamarbeidet. - Vi er også 

glad for at den nye Regjeringen sier de vil holde 
trykket oppe i kampen mot sosial dumping. At de vil 
evaluere tiltakene mot sosial dumping er i utgangs-
punktet positivt, men slike evalueringer er allerede 
gjennomført. Det er derfor grunn til å spørre om 
dette er en god bruk av ressursene, påpeker hun. 
(YS, 08.10.13) Les mer Se også: Fafo-forsker Line 
Eldrings oppsummering av Fafos evaluering av de to 
første handlingsplanene mot sosial dumping: 
Kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene? (Fri 
Fagbevegelse 31.05.13). Les om Fafo-rapporten fra 
2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping 

  

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.elogit.no/id/15336.0
kronikk:%20Ulønnsomme%20arbeidsinnvandrere?
http://www.fafo.no/pub/rapp/20321/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.aftenposten.no/nyheter/Frontalangrep-pa-Hoyesterett-7344283.html#.UmTw1OQ4XvV
http://www.unio.no/kunder/unio/cms2011.nsf/pages/en-samlet-fagbevegelse-mot-offentlig-minstelonn?OpenDocument
http://www.dagbladet.no/f/hoyre.pdf
http://www.dagbladet.no/f/hoyre.pdf
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6908274.ece
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6906145.ece
http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=354243
http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article6684862.ece
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html


Kronikk: Anstendig arbeid er nøkkelen til et 
anstendig liv. - Et Europa i krise og en 
verdensøkonomi som sliter med å komme i gang 
setter arbeidslivet under press. Vi forutsetter at 
regjeringen viderefører arbeidet mot sosial dumping 
og sikrer alle arbeidstakere anstendige lønns- og 
arbeidsvilkår. Vi forventer også at regjeringen styrker 
arbeidet med å integrere arbeidsinnvandrerne, skriver 
LO, YS og Unio i en felles kronikk. (YS, 07.10.13) Les 
kronikken Se også: YS markerer den internasjonale 
dagen for anstendig arbeidsliv (YS, 08.10.13)  

Fornøyd med at ny regjering vil styrke 
Arbeidstilsynet. - I arbeidslivet i dag 
ser vi utfordringer spesielt langs to 
akser: Sosial dumping og 
arbeidsmiljøkriminalitet på den ene 
siden, og at altfor mange virksomheter 

ikke har det mest grunnleggende på plass når det 
gjelder forebygging og systematisk HMS-arbeid på 
den andre siden. Derfor er det viktig at vår rolle som 
forebyggende etat, fortsatt er sterk og tydelig, sier 
Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen. 
(Arbeidstilsynet, 08.10.13) Les mer 

  
Lite om arbeidslivet i samarbeidsavtalen. – Vil vi se 
endringer i arbeidsmiljøloven? Hvilke tiltak vil den nye 
regjeringen ta i bruk for å hindre sosial dumping? Lite 
er avklart i samarbeidsavtalen til Høyre, Frp, Venstre 
og KrF, sier leder av Norsk Tjenestemannslag, John 
Leirvaag. (Fri Fagbevegelse, 01.10.13) Les mer 

Kommentar: Samarbeid mot svart økonomi.  
 - Den nye regjeringen må prioritere kampen mot 
sosial dumping og svart økonomi hvis vi skal unngå 
et stadig mer kriminelt arbeidsliv, skriver 
forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag Ragnar 
Bøe Elgsaas. (NRK, 02.10.13) Les mer 
 

 
Nyhetssaker om sosial dumping   

 
Jernbaneverket varsler sanksjon mot sosial dumping. 
Jernbaneverket har stoppet deler av arbeidene på 
Hjuksa bru på Bratsbergbanen. – Vi har mistanke til 
alvorlig, sosial dumping hos en underentreprenør, sier 
assisterende banedirektør Karstein Søreide. Det er en 
entreprenør fra Buskerud, Kongsbergfirmaet BMO 
med sin litauiske underentreprenør Svykai, som er 
involvert i saken. (Jernbaneverket.no, 23.10.13) Les 
mer Se også: Litauisk firma kan få bøter (NRK 
Telemark, 23.10.13)  

Fem års jakt kan være forgjeves. I over fem år har 
Arbeidstilsynet forsøkt å hindre NST Baltija i å 
dumpe lønna. De ansatte har fortsatt ikke fått riktig 
lønn, og selskapets ledelse har gått i dekning. Det 
lille selskapet UAB Norwegian Service Team Baltija 
har brukt Norges beste EØS-jurister, gått til sak mot 
Arbeidsdepartementet, klaget, truet med nye 
rettssaker og stoppet Arbeidstilsynets krav i over 
fem år. Alt dette for å kunne lønne litauiske 
bygningsarbeidere helt ned i 14 kroner timen. (Fri 
Fagbevegelse, 23.10.13) Les mer  

  
- Før kalte vi det sosial dumping. Nå har 
det utviklet seg til arbeidsmarkeds-
kriminalitet. - Svart arbeid, manglende 
HMS-rutiner, flere ulykker, utnyttelse av 

utenlandsk arbeidskraft. Før kalte vi det sosial 
dumping. Nå har det utviklet seg til arbeidsmarkeds-
kriminalitet som undergraver det organiserte 
arbeidslivet, slår bena under seriøse bedrifter og er 
dermed en trussel for våre yrker og lønns- og 
arbeidsvilkår, sa Jan Henrik Larsen da han innledet på 
Landstariffkonferansen for elektrofag. (EL & IT, 
23.10.13) Les mer Se også: EL & IT mobiliserer til kamp 
mot sosial dumping (Nettverk1, 22.10.13) 

 – Svart økonomi truer velferden. - Svart økonomi 
og skattekriminalitet er en trussel mot 
grunnleggende strukturer og verdier i samfunnet, sa 
skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen da han innledet på 
NTLs konferanse mot sosial dumping og svart 
økonomi. Kontant utbetaling gjør det vanskeligere 
for myndighetene å avdekke skatteunndragelser. Det 
er også vanskeligere å kontrollere privatmarkedet. 
Men de lykkes med å ta en del, deriblant 17 britiske 
og irske steinleggere. (Fagbladet, 10.10.13) Les mer 
Se også: Sunnmøre: Politiet aksjonerer mot 
steinleggere (Sunnmørsposten, 11.10.13)  
- Det norske spleiselaget rakner når svart arbeid får 
pågå i så stort omfang (Dagbladet, 16.10.13)  

  
Tiltak for å bekjempe svart arbeid i frisør-, serverings- 
og bilpleiebransjen. Myndighetene mener omfanget 
av svart arbeid i frisør-, serverings- og bilpleiebransjen 
er meget utbredt. Fra nyttår må derfor arbeidsgivere 
innenfor disse bransjene dokumentere hvem som er 
på jobb hver eneste dag og hvor lenge den enkelte har 
jobbet. På den måten skal Skatteetaten kunne 
kontrollere at de ansatte har arbeidstillatelse og at 
lønn utbetales korrekt. (Drammens Tidende, 15.10.13) 
Les mer 

Mafialignende tilstander i byggebransjen. 
Skattemyndighetene har avslørt skatteunndragelser 
for én milliard kroner. Ofte skjer det ved å kamuflere 
svarte lønninger. Fortvilte arbeidere kontakter 
Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeider-
forening for å få hjelp. - Mange firma som jukser 
med skatt bruker utenlandske arbeidstakere, for de 
tror at de ansatte ikke har ressurser til å gå til sak 
mot firmaet, sier ombud Odd Magnar Solbakken til 
NRK Dagsrevyen. (Fellesforbundet / NRK, 22.10.13) 
Se innslaget på NRK 

 

http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/44F9FB465FDE7F15C1257BFD0037ACBF
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/44F9FB465FDE7F15C1257BFD0037ACBF
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/($All)/BCD820E919B28DB9C1257BFD0036DCFA?OpenDocument
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/($All)/BCD820E919B28DB9C1257BFD0036DCFA?OpenDocument
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=243695
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6893598.ece
http://www.nrk.no/ytring/samarbeid-mot-svart-okonomi-1.11274943
http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/Jernbaneverket-varsler-sanksjon-mot-sosial-dumping/
http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2013/Jernbaneverket-varsler-sanksjon-mot-sosial-dumping/
http://www.nrk.no/telemark/truer-med-boter-1.11312883
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6936319.ece
http://www.elogit.no/id/15396.0
http://www.nettverk1.no/nyheter/article6934227.ece
http://www.nettverk1.no/nyheter/article6934227.ece
http://www.fagbladet.no/article6910038.ece
http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article8420959.ece
http://www.smp.no/nyheter/alesundogomland/article8420959.ece
http://www.dagbladet.no/2013/10/16/nyheter/arbeidsliv/innenriks/regjeringen/sosial_dumping/29803187/
http://www.dagbladet.no/2013/10/16/nyheter/arbeidsliv/innenriks/regjeringen/sosial_dumping/29803187/
http://dt.no/nyheter/klar-for-a-spyle-bort-svart-arbeid-1.8112667
http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa19102113/21-10-2013#t=55s


Ulovlig arbeid og sosial dumping i restaurantbransjen 
i Kongsberg. Skatt Sør, Arbeidstilsynet og politiet en 
felles kontroll mot restaurantbransjen i Kongsberg. 
Fem restauranter ble sjekket og det ble anmerkninger 
på alle fem. Det opplyser politiførstebetjent Roger 
Fjellin. Han ramser opp både ulovlig arbeid, 
manglende arbeidskontrakter og lønn. 
(Laagendalsposten, 11.10.13) Les mer Se også: Hadde 
ikke fått lønn på ett år (Laagendalsposten, 11.10.13) 

Sykehus i retten for utnyttelse av filippinske 
sykepleiere. Oslo universitetssykehus (OUS) har 
møtt i retten tiltalt for å ha utnyttet tre filippinske 
sykepleiere, som jobbet ved Ullevål sykehus. 
Arbeidstilsynet mener det er viktig at slike saker 
kommer opp for retten og tror det kan begrense 
sosial dumping sosial dumping i Norge. (NRK 
Østlandssendingen, 06.10.13) Les mer 

  
Samler inn dokumentasjon på sosial dumping i 
anleggsbransjen. Norsk Arbeidsmandsforbund vil 
allmenngjøre anleggsoverenskomsten. – Det er ikke så 
lett å skaffe dokumentasjon på sosial dumping, sier 
prosjektarbeider Steinar Rindhølen i 
Arbeidsmandsforbundet. – Siden tariffavtalen for 
anlegg ikke er allmenngjort, har ikke tillitsvalgte 
innsynsrett i lønnsvilkårene hos underleverandører. 
Dessuten er det vanskelig å få folk til å stå fram, sier 
Rindhølen. (Fri Fagbevegelse, 04.10.13) Les mer 

 

 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Ingeniørmangel halvert. NITOs 
arbeidsmarkedsrapport viser at ingeniørmangelen nå 
er halvert. En av årsakene er omfattende 
arbeidsinnvandring. Fra 2010 til 2012 har antallet 
ingeniører og sivilingeniører fra utlandet økt med 40 
prosent, og ligger på ca 15.000 personer. – Flere større 
ingeniørtunge virksomheter har aktivt drevet 
rekruttering innen EØS-området, hvor det har funnets 
ledige ressurser grunnet den økonomiske situasjonen i 
disse landene, ifølge rapporten fra NITO. (Teknisk 
Ukeblad, 22.10.13) Les mer 
Se også: Hentet 4200 nye ingeniører fra utlandet på to 
år (Dagens Næringsliv, 09.10.13) 

BNL uroet over dyster dødsulykke-
utvikling. Fra 2003 til 2009 var det i 
gjennomsnitt ett dødsfall per 8. måned 
innenfor bygg og anlegg. Fra 2012 til 
mai i 2013 opplevde næringen ett 

dødsfall i snitt hver andre måned. - Jeg tror 
ulykkesutviklingen er en kombinasjon av flere 
faktorer. Vi har et svært høyt aktivitetsnivå, vi er en 
næring som består av svært mange ulike 
fagdisipliner som skal fungere sammen og vi har 
byggeplasser der språkutfordringene til tider er 
store, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i 
Byggenæringens landsforening (BNL). (bygg.no, 
23.10.13) Les mer 

  
Vestlandskommuner om arbeidsinnvandring: - Viktig 
for folketalsutvikling og næringslivet. Dei fleste av 
kommunane på Vestlandet meiner arbeidsinnvandring 
er viktig for å sikre arbeidskraft til næringslivet, men 
eit fåtal uttalar at det er viktig for å sikre rekrutteringa 
til offentleg sektor. Det er nokre av dei første funna i 
vestlandsprosjektet, som ser nærare på 
arbeidsinnvandring til landsdelen. (Sogn og Fjordane 
fylkeskommune, 17.10.13) Les mer 

Én av ti innbyggere i Træna kommune er fra Polen. 
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser 
innvandreres fordeling på kommunenivå. mellom 
2008 og 2011. Der kommer det fram at den største 
veksten i antall innvandrere er i blant annet Træna 
kommune på Helgelandskysten. (Avisa Nordland, 
11.10.13) Les mer 

  
Nesten alle nye jobber går til 
arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. 
Sysselsettingsveksten i Norge har vært 
svært høy, men uten at ledigheten er 

gått ned. Dette reflekterer den store arbeidsinn-
vandringen vi har hatt de siste årene, skriver LO i et 
nytt notat. LO-økonom Liv Sannes påpeker at dette gir 
Norge ekstra «inkluderingsutfordring», fordi de nye 
innvandrerne gjør det enda vanskeligere for de 
«gamle» innvandrerne å få jobb. (Fri Fagbevegelse, 
11.10.13) Les mer Last ned: LO-økonomenes vurdering 
av norsk økonomi (LO, Samfunnspolitisk avdeling, 
10.10.13)  

Debatt: Høy arbeidsinnvandring kan gi stor 
fallhøyde. - Arbeidsinnvandringen styrker ikke bare 
tilbudssiden av økonomien, men den utløser også i 
seg selv økt etterspørsel, både til løpende forbruk og 
ikke minst til investeringer i boliger, produksjons-
kapital og infrastruktur, skriver sjeføkonom Per 
Richard Johansen i KS, i et debattinnlegg i DN. Han 
viser til Island, Irland og Spania som ekstreme 
eksempler på hvordan høy arbeidsinnvandring kan gi 
stor fallhøyde for et land. (Dagens Næringsliv, 
10.10.13) Les mer 

  

http://laagendalsposten.no/nyheter/ulovlig-arbeid-og-sosial-dumping-1.8107216
http://laagendalsposten.no/nyheter/hadde-ikke-fatt-lonn-pa-ett-ar-1.8107870
http://laagendalsposten.no/nyheter/hadde-ikke-fatt-lonn-pa-ett-ar-1.8107870
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/_-bra-at-det-kommer-opp-for-retten-1.11281578
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6899294.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.tu.no/karriere/2013/10/22/-jurister-i-ingeniorjobber-outsourcing-og-innvandring
http://www.dn.no/talent/article2696517.ece
http://www.dn.no/talent/article2696517.ece
http://www.bygg.no/2013/10/115091
http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/($All)/D68D4978D3DB0D3DC1257C07003E4329?OpenDocument
http://www.an.no/nyheter/article6910820.ece
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article6910479.ece
http://www.lo.no/Documents/samfunn/LO-%c3%b8konomenes%20vurdering.pdf
http://www.lo.no/Documents/samfunn/LO-%c3%b8konomenes%20vurdering.pdf
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2697090.ece


Økt oljepengebruk gir økt innvandring. Svensker og 
polakker har gjort det lettere for de rødgrønne å øke 
pengebruken.. Økt offentlig pengebruk presser ikke 
opp priser og lønninger på samme måte som for 20 år 
siden. Vi er en del av et arbeidsmarked med 500 
millioner mennesker, sier Steinar Holden, professor i 
samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo til 
Aftenposten. (E24 / Aftenposten, 08.10.13) Les mer 

Innvandring gir knallhard konkurranse om 
ungdomsjobbene. Arbeidsflittige svensker fører til at 
færre norske ungdommer jobber. Antall unge 
svensker i Norge har mer enn 20-doblet seg fra 1990 
og frem til i dag. I Oslo er nesten en av fem unge fra 
Sverige (Aftenposten, 07.10.13). Les mer Se også: 
Oslo renner over av svensker, men få bosetter seg i 
Bergen (Aftenposten, 08.10.13)  
 

  
Antall litauere i Norge firedoblet på fem 
år. Litauske Lina og Kestutis vil bli gamle 
i Norge, skriver Bergens Tidende. Det bor 
i dag over tre ganger så mange litauere i 
Hordaland som for fem år siden. 
 - Tidligere immigrerte mange personer 

fra Litauen og Polen også til land som Spania og Irland, 
men disse landene er nå hardt rammet av den 
økonomiske krisen. Når alternativene skrumper inn, 
trekker flere mot Norge, hvor den økonomiske 
utviklingen har vært positiv, sier Fafo-forsker Jon 
Horgen Friberg. (Bergens Tidende, 04.10.13) Les mer 

Clemet: - På lang sikt kan 
innvandringen forsterke manglende 
bærekraft i velferdsstaten. Syssel-
settingen blant innvandrere er høyere i 
Norge enn i noe annet OECD-land. 

Men om dagens arbeidsinnvandrere blir, er det 
grunn til å frykte at de vil ha høyere trygdetil-
bøyelighet og lavere sysselsetting i fremtiden, sier 
Civita-leder Kristin Clemet. (Dagens Næringsliv, 
08.10.13) Les mer Se også: Trygdeeksport ble 
problematisert på Samfunnsøkonomenes 
Høstkonferanse (Dagens Næringsliv, 09.10.13)  
 

  
Ungdom velger vekk «polakkyrker».  
Ny forskning viser at den store 
innvandringen fra Øst-Europa gjør at 
norsk ungdom velger vekk studier i bygg- 
og anleggsfag. Forskningsleder Pål 

Schøne ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) er 
bekymret for nedbyggingen av utdanningstilbudet 
innen bygg- og anleggsfag. Sammen med Idunn Brekke 
og Marianne Røed har han skrevet artikkelen 
«Påvirker innvandring investeringen i utdanning» i 
siste nummer av Søkelys på arbeidsmarkedet (Fri 
Fagbevegelse, 14.10.13) Les mer  Se også: Hvordan 
påvirkes rekruttering til utdanning av 
arbeidsinnvandring? (ISF, 19.09.13) 
Arbeidsinnvandring påvirker søkertallet til bygg- og 
anleggsfag (Utrop, 15.10.13)  
 

Høy arbeidsinnvandring presser norske 
lønninger ned. Lønnsutviklingen i yrker 
med mange innvandrere er betydelig 
dårligere enn i resten av arbeids-
markedet. Bernt Bratsberg (bildet) ved 

Frischsenteret, har forsket på arbeidsinnvandringens 
effekt på hjemlige arbeideres lønninger. 
Konklusjonen er klar: En økende andel innvandrere 
gir lavere lønnsvekst for nordmenn i de samme 
yrkene. (Aftenposten, 03.10.13) Les mer Se også: 
Bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere har 
lavere lønnsvekst (Dagbladet / Aftenposten, 
03.10.13) Se også: Innvandreryrkene har dårligere 
lønnsvekst: - Veldig vanskelig å stanse utviklingen 
(Aftenposten, 04.10.13)  

 
TRANSPORTBRANSJEN   

    
Sverige: - Svenske bedrifter leier inn utenlandske 
lastebiler for å dumpe prisene. Svenske 
tungtransportsjåfører kartlegger kolleger fra Øst-
Europa. Det er blant annet oppdaget sosial dumping, 
ulovlig spritsalg, tyverier og at det drives illegal 
oppfylling av drivstoff fra kassebiler langs veien. På 
lørdag arrangeres en stor demonstrasjon i Göteborg 
om nettopp lastebilsjåførenes sosiale vilkår og 
lønnsdumping. (NRK Østfold / Bohusläningen, 
11.10.13) Les mer 
 
 
 
 
 
 

App skal gi informasjon om kabotasjeomfanget i 
Norge. Nå er kabotasje-appen klar for nedlasting. 
Yrkestrafikkforbundet (YTF) oppfordrer alle til å ta 
den i bruk og bidra til at forskerne ved Lunds 
Universitet får et best mulig grunnlag for sin analyse 
av kabotasjekjøring i Skandinavia. (YTF, 08.10.13) Les 
mer 
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AU-PAIR-ORDNINGEN   

 
Ropstad (KrF): - Viktig at au-pair-ordningen blir 
gjennomgått for å unngå at mennesker blir utnyttet.  
- Slik au-pair-ordningen fremstår i dag kan det synes 
som det er fordekt sosial dumping, skriver stortings-
representant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han spør 
justisministeren om behovet for å ta en gjennomgang 
av om au pair-ordningen bør fortsette. (Stortinget, 
18.10.13) Les mer Se også: Justisministeren får 3000 
au pairer i fanget (Dagbladet, 22.10.13)  

Au-pair vil ha 1,6 millioner i etterbetalt lønn.  
- Familien var i utgangspunktet ute etter billig 
arbeidskraft, oppsummerte aktor, politiadvokat 
Britha Røkenes, da hun rundet av sin prosedyre i den 
første straffesaken for en norsk rett der au pair-
kvinners vilkår og rettigheter blir testet mot 
straffelovens bestemmelser om tvangsarbeid og 
menneskehandel. (Dagbladet, 16.10.13) Les mer  
Se også: Rettsak i Oslo tingrett om utnyttelse av au-
pairer (Dagsavisen, 08.10.13) 

 
ANDRE NYHETER  

 
Samfunnsnotat om polsk økonomi og 
arbeidsliv. Polen er det store landet 
blant de nye medlemmene av EU, med 
sine 38 millioner innbyggere. For Norge 

er landet etablert som det store ”avsenderlandet” av 
arbeidskraft. Ett nytt samfunnsnotat fra 
Samfunnspolitisk avdeling i LO, presenterer tall og 
fakta om Polsk økonomi og arbeidsliv. (LO, 23.10.13) 
Last ned notatet "Polen - Litt om økonomi og 
arbeidsliv" (Samfunnsnotat nr 10/13, LO) 

Nytt nummer av det 
nordiske nyhetsbrevet 
EU&arbetsrätt. "Den 

polske ambassaden i Danmark advarte mot 
tariffavtale". Dette er en av sakene i nyhetsbrev nr 3-
2013 fra EU&arbetsrätt (Fafo Østforum, 21.10.13). 
Les sakene i Nyhetsbrev Nr 3 2013 Se også: Tidligere 
numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt  

 

  
Vil lovpålegge renholdsbestillere større ansvar. 
Nærmere 30 ansatte i Tveita Renhold, som vasket for 
blant annet 22 Rema 1000-butikker, fikk ulovlig lav 
lønn. Etter at renholdsbedriften gikk konkurs, fikk de 
ikke lønn. Rema 1000 er ikke juridisk ansvarlig for den 
manglende lønnsutbetalingen, men Norsk 
Arbeidsmandsforbund mener Reitan bør ta det 
moralske ansvaret og betale lønnen til de under-
betalte renholderne. (Dagbladet, 11.10.13) Les mer 

Norske, oppsagte, sjøfolk satt på land – filippinere 
mønstrer på. Det er snart ikke en eneste norsk 
matros på båtene som frakter oljemilliardene våre 
inn til land. Så å si samtlige norske matroser er 
erstattet med billig arbeidskraft fra utlandet. Ifølge 
Norsk Sjømannsforbund kan rederiene ansatte fem 
filippinere hvis de sparker en nordmann. Nå håper 
Sjømannsforbundet den nye regjeringen vil gjøre 
mer for å stanse det de mener er sosial dumping. 
(TV2, 04.10.13) Les mer 

  
EU: Uenig om regler mot sosial dumping. EUs arbeids-
ministere ble heller ikke denne gangen enige om det 
såkalte håndhevingsdirektivet som skal forhindre 
sosial dumping. Striden står nasjonale kontrolltiltak og 
sikring mot sosial dumping. Neste møte i Sosial og 
sysselsettingskonsilet er 9.-10. desember. (LO-
kontoret i Brussel, 18.10.13) Les mer Les også artikkel 
om håndhevingsdirektivet (arbeidslivet.no) Se også: 
Aksjonerer mot sosial dumping 15. oktober 
(Fellesforbundet, 14.10.13) Alarmaksjon mot sosial 
dumping (EL & IT Forbundet, 15.10.13) 

Kronikk: Utenlandske entreprenører og det norske 
markedet. - Den økende internasjonaliseringen av 
det norske samferdselsmarkedet byr på utfordringer 
for lønns- og arbeidsforhold, skriver vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen har skjerpet 
kravene i konkurransegrunnlaget. (Statens vegvesen, 
01.10.13) Les kronikken 

  
Tyskland: Demonstrasjoner mot ulovlig kabotasje og 
sosial dumping. Tyske lastebilsjåfører kjemper mot 
ulovlig kabotasje og bruk av sjåfører med luselønn 
som ødelegger fraktprisene og truer den innenlandske 
næringen. Nylig samlet en demonstrasjon i Dortmund 
rundt 100 lastebilsjåfører og like mange lastebiler og 
vogntog i en kortesje. Det samme har tidligere skjedd i 
Lübeck og Berlin, og «bevegelsen» ser ut til å spre seg 
over hele Tyskland (Anlegg & Transport, 09.10.13) Les 
mer 

Ryanair vingeklippet av fransk domstol. En domstol 
i Frankrike har dømt Ryanair til å betale nærmere 10 
millioner euro, eller over 80 millioner kroner, for 
ulovlig virksomhet i Marseille. «Ved å nekte å 
underlegge seg fransk lovgiving når det gjelder 
trygdeavgifter, har selskapet organisert reell sosial 
dumping som har gjort det mulig å redusere 
driftskostnader, og da spesielt utgifter i forbindelse 
med de ansatte», heter det i dommen. Også i Norge 
er Ryanair involvert i en liknende rettstvist. (Fri 
Fagbevegelse, 02.10.13) Les mer 
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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. 
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Off dokumenter 
Statistikk 
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Fafo Østforum publ 

På nettsiden finner du nyhetsklipp om EU-utvidelsen, informasjon om Fafo Østforums 
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seminarer. I Kunnskapsbasen finner du en rekke publikasjoner, se linker i venstre 
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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:  
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Tlf: (+ 47) 22 08 86 00. Fax: (+ 47) 22 08 87 00 www.fafo.no 
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