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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Ny Fafo Østforum rapport om 
rekruttering av høyt kvalifisert 
arbeidskraft til Norge. Rapporten 
“International talent recruitment to 
Norway: Opportunities, challenges, and 
lived experiences of skilled migrants” er 

forfattet av Micheline van Riemsdijk og Matthew Cook 
ved Universitetet i Tennessee. Riemsdijk har forsket på 
rekruttering og migrasjon av høyt kvalifisert arbeids-
kraft gjennom flere år, med en spesiell interesse for 
utviklingen og situasjonen i Norge. Prosjektet er 
finansiert av National Science Foundation i USA.  
Les mer om prosjektet. (Fafo Østforum, 14.11.13)  
Les mer om rapporten International talent recruitment 
to Norway Last ned nettversjon (pdf 631kb)  

Lysark fra Fafo Østforum seminar: 
Erfaringer med rekruttering av høyt 
utdannet arbeidskraft til Norge. Det 
globale kunnskapssamfunnet 
konkurrerer for å tiltrekke seg de 

klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskaps-
migranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Klarer 
vi i Norge å tiltrekke oss denne typen arbeidsinn-
vandrere, og hva slags utfordringer møter 
arbeidstakerne og bedriftene? På seminaret 
presenterte Micheline van Riemsdijk den nye 
rapporten om temaet. (Fafo Østforum, 14.11.13)  
Last ned lysark fra seminaret Seminaret ble 
strømmet. Opptak av sendingen er lagt ut på Fafo-tv 

 
 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
NHO mener Høyesterett ikke har forstått EØS-avtalen og ber om hjelp fra EU-kommisjonen.   
Arbeidsgiverne tapte kampen i Høyesterett i mars, men NHO ber nå om at EU-kommisjonen bruker 
EU-regelverket for å stoppe likebehandling av norske og utenlandske arbeidere. (FriFagbevegelse. 
26.11.13) Les mer 

 
Nyhetssaker om sosial dumping    

 
Statsbygg kutter antall 
underentreprenører. Nå blir det 

maksimalt to nivå av underentrepriser i Statsbyggs 
prosjekter. Statsbygg er dermed en av flere ledende 
aktører innenfor byggenæringen som innfører UE-
begrensninger for å øke sikkerheten ute på 
prosjektene og styrke kampen mot sosial dumping og 

organisert kriminalitet. (Byggeindustrien, 25.11.13) 

Les mer 

242 asfaltforetak fjernet fra Brønnøysundregisteret. 
De fleste steinleggerfirmaene er drevet som 
norskregistrerte enkeltpersonforetak uten ansatte, 
men de har benyttet polske, litauiske, rumenske og 
albanske arbeidstakere. Tilsynsaksjoner har også 
avdekket svart arbeid, sosial dumping, manglende 
sikkerhet, grov utnytting av arbeidstakere, samt flere 
hundre fiktive registreringer i Brønnøysund-
registeret. - Vi har fjernet 242 virksomheter fra 
Brønnøysundregisteret, sier regiondirektør i 
Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast. (Dagbladet, 
23.11.13) Les mer Se også: Godt samarbeid 
forebygger arbeidsmiljøkriminalitet (Arbeidstilsynet, 
23.11.13)  

  
Kurs i Trondheim, Bergen, Stavanger og 
Oslo. I desember holder Difi gratis kurs i 
hvordan motvirke sosial dumping i 

offentlige kontrakter. Målgruppen er innkjøpere, 
innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlig 
sektor. (Difi / Fafo Østforum, 21.11.13) Les mer 

Arbeidstilsynet satser fortsatt mye på bygg og 
anlegg. Høy risiko for ulykker og skader og sosial 
dumping er bakgrunnen for at Arbeidstilsynet også i 
2014-2015 vil vie bygg- og anleggsbransjen stor 
oppmerksomhet. (Byggmesteren, 20.11.13) Les mer 
Last ned rapporten "Tilstandsanalyse i bygg og 
anlegg" (Stami, 13.11.13) 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.skilledmigration.net/
http://www.skilledmigration.net/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20334/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20334/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20334/20334.pdf
http://www.fafo.no/Oestforum/131114/index.html
http://www.fafo.no/fafo-tv/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://frifagbevegelse.no/forsiden/vil_at_eukommisjonen_skal_se_p%C3%A5_norsk_lnn_224344.html
http://www.bygg.no/2013/11/117091
http://www.dagbladet.no/2013/11/23/nyheter/asfalt/asfaltbandene/innenriks/travellers/30435122/
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=244521
http://www.arbeidstilsynet.no/nyhet.html?tid=244521
http://anskaffelser.no/sosial-dumping/artikler/kurs-hvordan-motvirke-sosial-dumping-i-offentlige-anskaffelser
http://byggmesteren.as/2013/11/20/radaren-fortsatt-pa-byggebransjen/
http://www.stami.no/arbeidsmiljotilstanden-i-bygg-og-anlegg
http://www.stami.no/arbeidsmiljotilstanden-i-bygg-og-anlegg
http://www.stami.no/arbeidsmiljotilstanden-i-bygg-og-anlegg?iid=117928&pid=STAMI-Article-ArtikkelBilder.Native-InnerFile-File&attach=1


 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Eriksson vil kostnadsjustere 
kontantstøtten. Opposisjonen er sterk 
kritisk til regjeringens økning av 
kontantstøtten til 6.000 kroner 
måneden og frykter at det vil føre til 
trygdeeksport. Nå sier arbeidsminister 

Robert Eriksson (Frp) at kontantstøtten vil bli 
kostnadsjustert så raskt som mulig. En kontantstøtte 
til en polsk familie kan dermed bli redusert fra 6.000 til 
rundt 2.200 kroner. (Stavanger Aftenblad, 27.11.13) 

Les mer  

Befolkningsendringer 3. kvartal 
2013: Størst nettoinnvandring av 

polske og litauiske statsborgere. Nye tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folkeveksten var 
2 100 lavere i 3. kvartal 2013 enn i samme kvartalet i 
fjor. 22 800 personer innvandret til Norge, mens 
10 300 utvandret. Det gir en nettoinnvandring på 
12 500, som er lavere enn det har vært for 3. kvartal 
de tre siste årene. Polakkene var den klart største 
gruppen utenlandske statsborgerne som innvandret. 
(SSB, 21.11.13) Les mer 

  
Brochmann ut mot kontantstøtten. 
Regjeringens budsjettforlik for økning av 
kontantstøtten og andre familiepolitiske 
tiltak får hard medfart fra professor 
Grete Brochmann. - Ordningen er viktig i 

negativ forstand, fordi den kombinerer trygdeeksport 
med å svekke integrasjonen for innvandrerkvinner. 
Dette øker også sårbarheten for sosial dumping, sier 
Brochmann. (Fædrelandsvennen, 22.11.13) Les mer  
Se også: Stans trygdeeksporten (VG, 22.11.13)  

- Etnisk tenkning. KrFs Hans Olav 
Syversen mener Jens Stoltenberg 
legger opp til et innvandringspolitisk 
regnskap når han vil kutte kontant-
støtten for å hindre at arbeidsinn-

vandrere tar den ut av landet. (Fagforbundet / 
Dagens Næringsliv, 22.11.13) Les mer Se også: 
Stoltenberg advarer mot økt trygdeeksport (Dagens 
Næringsliv / NTB, 21.11.13)  
Trygdeeksport og kjøkkenbenkpolitikk (Dagens 
Næringsliv, leder, 23.11.13)  

 
EU-DOMSTOLEN Temaside om EU-domstolen  LUFTFART 

    
Gerd Kristiansen gratulerer svensk LO med 
Lavalseier. Europarådets dom i Lavalsaken bekrefter 
at også EU-domstolen må forholde seg til sosiale 
rettigheter fremfor økonomiske friheter, mener LO-
lederen. (LO-kontoret i Brussel, 26.11.13) Les mer  
Se også: Knusende dom mot EU domstolen i Laval 
saken (LO, 20.11.13)  
Europarådets avgjørelse (Council of Europe, 20.11.13) 

Regjeringen vil ha EU med mot sosial 
dumping i luftfarten. Samferdsels-
ministeren skal få EU med på å stoppe 
usunne arbeidsforhold i luftfarten. Det 
fortalte europaminister Vidar Helgesen 
(H) da han torsdag formiddag holdt sin 

første halvårlige redegjørelse om europaspørsmål 
for Stortinget. (ABC Nyheter, 21.11.13) Les mer 

 
TRANSPORTBRANSJEN   

 
Havnene i Tromsø og Mosjøen ut i sympatistreik. 
Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har tatt ut 
havnene i Tromsø og Mosjøen i sympati-streik fra 7. 
desember til støtte for boikotten av Risavika terminal 
ved Stavanger. - Vi gikk til boikott av Risavika fordi de 
nekter å opprette tariffavtale med NTF, sier 
forbundsleder Roger Hansen i NTF. – Risvika bruker 
underbetalte utenlandske sjøfolk til deler av losse- og 
lastearbeidet, et arbeid som terminalen ikke betaler 
for, sier Hansen. (NTF, 22.11.13) Les mer Se også: 
Oppfordring om boikott ved Risavika og fanemarkering 
(EL & IT, 18.11.13) Krangler om sjørøveri og sosial 
dumping i Risavika (NRK Rogaland, 23.10.13) 
Konflikten ved Oslo Havn kan ramme flytrafikken på 
Gardermoen (VG, 27.11.13) 

YTF ønsker mer kabotasjekontroll og samhandling 
mellom kontrollvirksomhetene. Kabotasje, som 
betyr at utenlandske transportører utfører oppdrag i 
Norge, har blitt en alvorlig trussel mot det norske 
transportmarkedet. - Strengere regelverk, mer 
penger til kontrollvirksomhet og bedre samhandling 
mellom utøvende kontrollvirksomheter må til, sier 
Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet 
(YTF). (YTF, 18.11.13) Les mer Se også: YTF: – 
Transportkjøperne må ansvarliggjøres (NRK Troms 
og Finnmark, 21.11.13) 

  

http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/article3302436.ece
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Hver fjerde trailer ble nektet å kjøre 
videre på norske veier. 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
var med da veivesenet sjekket 
standarden på dekkene til utenlandske 
trailere som ble stanset på Svinesund. – 

Vi er nødt til å intensivere kontrollen for å få stanset 
denne trafikken. Høye bøter gir et signal til 
utenlandske transportører om at de antakelig blir tatt i 
Norge og at det koster mye å kjøre videre, sier Solvik-
Olsen. (Halden Arbeiderblad, 16.11.13) Les mer 

Samferdselsministeren deler NTFs 
bekymring for kabotasje innen gods 
og turbilnæring. - Konstruktivt møte, 
sier forbundsleder Roger Hansen 
(bildet) i NTF etter møtet med 

samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hansen 
utdyper: - Samferdselsministeren skal i nær framtid 
møte representanter for regjeringene i både Sverige, 
Danmark og Finland for blant annet å diskutere 
problemene med kabotasje. (NTF, 15.11.13) Les mer 

 
ANDRE NYHETER  

 
Cameron vil deportere tiggere fra andre EU-land. 
Storbritannia har vært tilhenger av EUs utvidelse og 
bevegelsesfrihet innad i unionen, men nå ønsker 
statsminister David Cameron å innføre nye regler for å 
stoppe folk fra fattige medlemsland fra å flytte til de 
rikere landene. Cameron vil slå ned på innvandring fra 
EU, og lover å deportere løsgjengere, redusere 
utenlandske borgeres rettigheter til trygdeytelser og 
innføre nye regler for å stoppe masseinnvandring.(VG, 
27.11.13) Les mer  

Menneskehandel i Norge: vanskelig å skille mellom 
sosial dumping og tvangsarbeid. I regjeringens 
handlingsplan mot menneskehandel nevnes en rekke 
ulike former for utnytting, og at ofrene finnes både 
som hushjelper og au pairer i private hjem, i 
restauranter, vaskebyråer, bilpleiefirmaer, bygg- og 
anleggsnæringen, innen jordbruket og i gatesalg. Det 
påpekes også at det i mange tilfeller kan være 
vanskelig å skille mellom sosial dumping og 
tvangsarbeid. (NRK, 24.11.13) Les mer 

  
Kritikk mot behandlingen av 
postdirektivet. Europaminister Vidar 
Helgesen (H) har gitt EUs representanter 
i EØS-rådet beskjed om at Norge 
kommer til å trekke reservasjonen mot 

EUs 3. postdirektiv. SVs Audun Lysbakken reagerer på 
at Helgesen drar til Brussel før han drar til Stortinget 
med denne saken, og krever svar fra regjeringen. 
(Magasinet Aktuell, 18.11.13) Les mer  
Se også: Regjeringen trekker reservasjonen mot 
postdirektivet (Magasinet Aktuell, 19.11.13) 

Arbeidskriminalitet fremfor vinningsforbrytelser. 
Arbeidskriminalitet i regi av utlendinger er i ferd med 
å overta for den vinningskriminaliteten som mange 
har kommet til Norge for å bedrive. – Utenlandske 
arbeidere er veldig redde for å miste arbeidet og 
aksepterer derfor slik dårlig behandling, sier 
seniorkonsulent Daina Bogdaniene i Arbeidstilsynet 
til TV2. (Aktuell Sikkerhet / TV2, 20.11.13) Les mer Se 
også: Trettebergstuen (Ap): Kampen mot sosial 
dumping og arbeidslivskriminalitet må fortsette med 
full styrke (Ap, 21.11.13)  

  
Gir ut lokalavisa på litauisk. Det bur 50–60 litauarar i 
Rauma kommune. Åndalsnes Avis i Romsdal synest det 
er leit at fleire av innbyggjarane ikkje kan lese 
innhaldet deira. Derfor gir dei ut avisa like så gjerne på 
litauisk. Inspirasjonen kom frå kollegaene i Vikebladet 
Vestposten i Ulsteinvik. For to år sidan gav dei ut delar 
av avisa på polsk for å nå ut til dei mange polske 
arbeidarane på skipsverfta i området. (NRK Møre og 
Romsdal, 22.11.13) Les mer 

Sveits skal stemme over borgarløn. I framtida kan 
kvar sveitsiske innbyggjare verte sikra ei årleg 
grunnløn på over 200.000 norske kroner, utan å 
arbeide. Sosial dumping er ein av grunnane til at 
Sveits nå skal stemme over borgarløn, meiner 
sveitsiske Tatiana Fumasoli er forskar ved ARENA ved 
Universitetet i Oslo. (Framtida, 21.11.13) Les mer 

  
Pris til dansk fagforeningstidsskrift for artikkelserie 
om sosial dumping i Danmark. To journalister i det 
danske fagforeningstidskriftet Fagbladet 3F har fått 
den FUJ-prisen for gravende journalistikk for sin 
artikkelserie «Rig på løndumping». Artiklene beskriver 
hvordan danske bakmenn systematisk henter billig 
arbeidskraft fra fattige land i Øst-Europa. 
(Fagpressenytt / Fagbladet 3F, 18.11.13) 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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