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Overgangsordningene utløp 1. mai 2009

Fritt frem for å lønne de øst-europeiske 

sesongarbeiderne under tariff (< 97,50 

kroner/timen)

Vår hypotese: Man vil se timelønner ned mot 

femtilappen innen landbruket

Varsel om sosial dumping innen 

landbruket
Kronikk i Aftenposten Mai 2009, Reidar Almås, Jostein Vik (Norsk 

senter for bygdeforskning) og Johan Fredrik Rye (NTNU)



2003: Om lag 18 000 utenlandske arbeidstakere

2009: Opp mot 30 000 arbeidere

I hovedsak sesongarbeid, innhøsting

Anslagsvis 10 prosent av den samlede 

arbeidsinnsatsen i landbruket

’Etniske nisjer’: Hierarkisk og vertikal arbeidsdeling

Landbruksnæringen og øst-

europeisk arbeidskraft (Vik 2008)



Politisk styrt næring (statlige overføringer, tollvern, 

produksjonsstruktur og -volum)

Avhengig av godt omdømme i befolkningen

I velgerkorpset

► Blant forbrukerne

Landbruksnæringen vs. andre 

næringer









Basert på familiearbeidskraft, lite lønnet arbeidskraft

Låg inntjeningsevne (estimert godtgjørelse for 

gårdbrukerens nedlagte timesverk = minstetariff)

Lav organiseringsgrad, spesielt blant utenlandsk 

arbeidskraft. 

Også relativt få medlemmer i Landbrukets 

Arbeidsgiverforening

Landbruksnæringen vs. andre 

næringer (forts.)



Utgangspunktet er en prinsipiell skepsis til statlig 

inngripen i lønnsfastsettelsen, men alle ønsker at 

tariffbestemmelsene skal følges

Landbrukets Arbeidsgiverforening positiv til tiltak som 

sikrer en lønnspraksis som følger tariffavtalens 

bestemmelser, trolig også allmenngjøring 

Hva mener partene om 

allmenngjøring?



1: Ingen tvil om at det forekommer mange tilfeller som 

alle parter vurderer som uholdbare

2: Men er dette unntakene eller regelen?

Men – kan dette behovet for 

allmenngjøring dokumenteres?



Vanskelig å kartlegge de faktiske lønnspraksisene på 

gårdsbrukene

Stikkord: Doble kontrakter, akkord vs. timelønn, ulike 

praksiser for skattetrekk, godtgjørelse for bolig, 

feriepenger, ulike tillegg 



Men: Mange strukturelle forhold peker mot lønns-

praksiser som er dårligere enn forutsatt i avtaler og 

annet regelverk

Lav lønnsomhet i næringen

► Marginalisert arbeidskraft, uten forutsetninger for å 

delta i reelle lønnsforhandlinger

● Korte arbeidsforhold

● Språklige barrierer

● Svak kollektiv organisering

► Få sanksjonsmuligheter fra myndighetsorganer



’De seriøse’

Økonomisk presset – lav inntjening, små marginer

Alternativet til ’kostnadseffektiv drift’ er nedlegging av 

driften 

Konkurransevridning: For en gårdbruker med 50 øst-

europeere som arbeider 60 t/uka i 4 sommeruker utgjør 

10 kroner i lønnsforskjell hele 120 000 kroner

Arbeidstakerne fra Øst-Europa er fornøyde, selv om 

lønna er lavere enn tariffen

Svak statlig kontroll, tross Arbeidstilsynets tilsyn

’Cowboyene’ og ’de seriøse’



Overgangsreglene (og en eventuell allmenngjøring) 

har først og fremst fungert som en virkningsfull 

normativ referanseramme for gårdbrukerne

Man forsøker å følge lovverket, så langt man synes at 

man ’kan’ ut fra økonomiske rammebetingelser

Nå blir det mulig å drive lovlig med timelønner godt 

under tariff – mange vil føle seg ’tvunget’ til å gjøre det

Statlig regulering som normativt 

virkemiddel



Økt tilbud på øst-europeisk arbeidskraft

► Finanskrisen fører trolig til at flere øst-europere 

søker seg vestover

► Arbeidsløse øst-europeere som tidligere arbeidet i 

andre sektorer i Norge, søker seg over til landbruket 

Arbeidsgivers marked: Flere arbeidstakere som er 

villige til å akseptere lavere lønn

Resultatet: ’Cowboyene’ får større spillerom, og også 

flere av ’de seriøse’ gårdbrukerne vil tilby lønninger 

som ligger under tariff

Hva skjer sommeren 2009?



1. ’Sosial dumping’ av utenlandsk arbeidskraft

2. Fortsatt ’etnifisering’ av landbruket – mindre 

attraktivt for norsk arbeidskraft

3. Svekket omdømme for landbruksnæringen

Tap – tap-situasjon

Allmenngjøring tar tid: Fare for etablering av nye 

praksiser, som også vil overleve en eventuell 

senere allmenngjøring?

Konsekvenser på lenger sikt


