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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM Tidligere seminarer 

 

Fafo Østforum fortsetter Etter seks 
vellykkede år, er det klart at Fafo 
Østforum fortsetter med å arrangere 
seminarer og gi nyhetsoppdateringer 
om arbeids- og bedriftsvandringer til 
Norge. Prosjektleder Line Eldring 

ønsker seg flere deltakere til forumet. (Fafo 
Østforum, 22.12.10) Les mer Last ned  
Prosjektbeskrivelse for Fafo Østforum 2011-2012 

Ny deltaker i Fafo Østforum Velkommen til 
Byggenæringens Landsforening (BNL) som 
gjenopptar sitt medlemskap i Fafo Østforum.  
Det er i dag 18 deltakere (bedrifter, organisasjoner 
og offentlige instanser) i prosjektet og møteplassen 
Fafo Østforum. Forumet er åpent for flere 
deltakere. Interesserte kan ta kontakt med 
prosjektleder Line Eldring 

 

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE 
 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 
 

Bakgrunn 
Forslag om videreføring av en rekke allmenn-
gjøringsforskrifter ble av Tariffnemda sendt ut på 
høring i juli 2010. Se oversikt over høringer fra 
tariffnemda. Forskriften for grønn sektor ble fornyet 
da Tariffnemda hadde møte 20. september 2010. 
Flere begjæringer rakk ikke nemda, og de fire sakene 
som gjensto måtte vente til møtet som ble avholdt 
20. desember. Tariffnemnda vedtok da å videreføre 
kun to av de fire foreskriftene.  

Ren Utviklingskonferanse i Oslo 25-26/1 "Fra 
skitten vask til ren idyll" er tittelen på en todagers 
konferanse i regi av NHO Service og Norsk Arbeids-
mandsforbund (NAF), med innledninger ved LO-
leder Roar Flåthen, NHO-sjef John G. Bernander, 
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, forbundsleder 
Erna Hagensen i NAF, Petter Furulund adm. dir. i 
NHO Service og Fafo-forsker Line Eldring. (NHO 
Service, 04.01.11) Program Se også 1 av 5 sier ja til 
svart renhold (NHO Service, 21.01.11)  

 
Timelønn på 20 kroner ikke lenger forbudt Nå kan 
det bli lovlig å betale utlendinger på anlegget Snøhvit 
mindre enn deres norske kolleger. Fra 2004 har det 
vært forbudt å lønne utenlandske ansatte under 
norsk tarifflønn på sju olje- og gassanlegg langs 
norske-kysten. Nå er forskriften opphevet, og LO 
frykter at arbeidstakere fra land med stor 
arbeidsløshet vil underby hverandre for å få jobb, og 
takke ja til lave lønninger. (NRK Troms og Finnmark, 
29.12.10) Les mer  

EL & IT krever endringer i allmenngjøringsloven  
Rett før jul sørget tariffnemnda for at det ikke lenger 
er lovfestet minstelønn for elektrikere noe sted i 
Norge. Tariffnemnda mente at det ikke lenger var 
dokumentasjon på sosial dumping i bransjen, og 
dermed intet behov for allmenngjøring. - Når 
allmenngjøringen fjernes, blir det jo fritt frem igjen, 
sier EL & IT. (Fri Fagbevegelse, 12.01.11) Les mer 

 

Nyhetssaker om sosial dumping  
Arbeidstilsynet i Telemark: - Sosial dumping øker 
Strømmen av håndverkere fra Latvia og Estland øker 
igjen. Og selv om det i Norge nå er innført minste-

Bidro til å hindre sosial dumping, men … Prosessen 
ved kontraktinngåelse bidro til å hindre sosial 
dumping, men det var svakheter ved foretakets 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/kampanjer/tariffnemnda/horinger.html?id=546684
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/kampanjer/tariffnemnda/horinger.html?id=546684
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satser for bygningsarbeid, blir stadig flere grov under-
betalt. Det forteller seniorinspektør Gunn Gjevestad i 
Arbeidstilsynet. (NRK Telemark, 11.01.11) Les mer  

skriftlige kontrollprosedyrer og -praksis. Det er 
Kommunerevisjonens dom over Undervisningsbygg. 
(Doffin, 03.01.11) Les mer 

 
Kommentar: Resepten på sosial dumping Norske 
kommuner konkurranseutsetter sin renovasjon til 
selskaper som vinner anbud ved hjelp av innleid 
utenlandsk arbeidskraft, og kommunene er på den 
måten blitt en arena for sosial dumping, mener 
Steinar Gullvåg, medlem av Arbeids- og 
sosialkomiteen på Stortinget. (Byggeindustrien, 
05.01.11) 
 Les kommentaren  

– Ingen fare for sosial dumping i postsektoren  
Fri konkurranse på postsektoren i Norge vil ikke gå 
ut over de ansattes arbeidsvilkår. Det fastslår 
Copenhagen Economics i en rapport til norske 
myndigheter. Postkoms leder Odd Christian 
Øverland er ikke enig. (Magasinet Aktuell, 11.01.11) 
Les mer Se også:  
Samleside postdirektivet (Magasinet Aktuell)  

 VIKARBYRÅDIREKTIVET 
Avviser at 14 polske renovatører har dårlige 
betingelser Ragn-Sells avviser at det dreier seg om 
sosial dumping. - Fagforbundet har kritisert at vi har 
folk på midlertidige kontrakter, men det er helt vanlig 
å ha en rekrutteringsperiode på tre til fire måneder, 
sier personalsjefen (Budstikka, 13.01.11) Les mer  
Se også:  
Polske renovatører lei sjikane (Budstikka, 13.01.11 
Renovatørene blir fast ansatt (Fagbladet, 18.01.11)) 
Arbeidstilsynet varsler økt kontroll (Budstikka, 
18.01.11) 

 
 Ja eller nei til vikarfrislipp? Betyr innføring av EUs 
vikarbyrådirektiv farvel til viktige bestemmelser i 
arbeidsmiljøloven og tariffavtalene? Departe-
mentet mener at tariffavtalene vil få være i fred, og 
at direktivet kan innarbeides uten at man må endre 
på verken arbeidsmiljølovens formulering om at fast 
ansettelse er hovedregelen, eller lovens 
restriksjoner på innleie. Mange mener at 
departementet tar helt feil. (Magasinet Aktuell, 
05.01.11) Les mer  

 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Maria Amelie-saken: Regjeringen varsler 
regelendringer for arbeidsinnvandring Ved avslag på 
asylsøknad, må søkeren reise til opprinnelseslandet. 
Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet. 
Brudd på utlendingsloven etter en forutgående 
asylsak må ikke være til hinder for adgangen til å få 
behandlet søknad om arbeidstillatelse, og regjeringen 
vil legge frem nødvendige regelendringer for å oppnå 
dette. (Justisdepartementet, 21.01.11) Les mer 
Kommentarer om asyl og arbeidsinnvandring:  
Lønseth: - Likhet for loven (JD/VG, 20.01.10) 
O.B.Moe (Sp): - Begrepene blandes (Aftenposten, 
20.01.11) 

- Har åpnet for mer arbeidsinnvandring og 
strammet inn på asyl I Stortingets spørretime 
svarte statsminister Jens Stoltenberg på spørsmål 
om innvandrings- og asylpolikken, med bakgrunn i 
Maria Amelie-saken. - Det er Stortinget som har 
vedtatt dagens politikk. Det regjeringen har gjort er 
å åpne for ytterligere adgang for arbeidsinn-
vandring, og strammet inn noe på asyl, sa 
Stoltenberg. (Dagbladet, 19.01.11) Les mer  
Se også saker i DagenMagazinet:  
Venstre foreslår ”køskifte” (17.01.11) 
Venstre foreslår ”green card-løsning” (18.01.11) 

 
NHO: - Innvandring må ikke øke trygdebølgen 
Yrkesdeltakelsen faller sterkt når arbeidsinnvandrere 
har vært lenge i Norge. – Vi kan ikke leve med en 
situasjon der arbeidsinnvandrerne bidrar til at trygde-
bølgen øker, sa NHO-toppene John G. Bernander og 
Kristin Skogen Lund, før NHOs årskonferanse der 
temaet er hvordan Norge skal unngå 
«Velferdsfellen». (E24, 03.01.11) Les mer   
Se også: En myte at alle vil til Norge (E24, 05.01.11)  
- NHO stigmatiserer innvandrere (E24, 05.01.11)  

Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på 
trygd To av tre arbeidsinnvandrere er trygdet etter 
35 år i Norge, og mønsteret gjentar seg for nye 
grupper som kommer hit. Det kommer frem i en 
rapport fra Bent Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn 
Raaum ved Frischsenteret. Forskerne mener at 
utstøting fra arbeidslivet og fristende 
velferdsordninger kan ligge bak utviklingen. 
(Aftenposten, 11.01.11) Les mer  
Last ned rapporten 
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NHO frykter "migrasjonsbølgen" (E24, 04.01.11) 
 
EF-DOMSTOLEN: LAVAL, VIKING LINE, RÜFFERT OG 
LUXEMBURG 

Temaside om EF-domstolen 

 
Professorer i arbeidsrett underkjenner EU-
domstolen EU-domstolen har tolket utstasjonerings-
direktivet for snevert og har ikke tatt tilstrekkelig 
hensyn til ILO-konvensjon nr 94 i den såkalte Rüffert-
saken. Dette er vurderingen fra anerkjente 
professorer i arbeidsrett, som har gransket denne 
dommen. (Brysselkontoret, 14.01.11). Les mer  

LO i strupen på ESA LO-sekretær Trine Lise Sundnes 
refser ESA for å angripe minstekrav til lønn og 
arbeidsvilkår for firmaer som leverer til det 
offentlige. Skal regjeringen la EUs regler om fri flyt 
overkjøre Norges forpliktelser i ILO-konvensjon 94 
om arbeidstakeres rettigheter? (ABC Nyheter, 
17.01.11). Les mer Les også:  
Høringsbrev fra regjeringen (FAD, 30.06.10) 

 
ANDRE NYHETER 
 

Mange arbeidsulukker med innvandrarar blir ikkje 
rapporterte Arbeidsulukker der innvandrarar er 
innblanda blir underrapporterte. Fellesforbundet 
opplyser at dei har sett dette problemet lenge. Og no 
blir dette stadfesta av Arbeidstilsynet. (NRK Møre og 
Romsdal, 13.01.11) Les mer 

Får ikke jobbe 16-timersdager Pålegg fra 
Arbeidstilsynet har ført til kortere arbeidsdager for 
litauiske ansatte. De er ikke fornøyd med at de må 
jobbe mindre enn før. – De reiser fra familien for å 
jobbe mest mulig, men vi forholder oss til lover og 
regler i Norge, sier Terje Viken i Frostaflor. (NRK 
Trøndelag, 10.01.11) Les mer 

 
Utstilling om polsk innvandring til Norge Prosjektet 
Polsk innvandring til Norge de siste 200 år er et 
samarbeid mellom Statsarkivet i Krakow i Polen og 
Opplandsarkivet avdeling Maihaugen på Lillehammer. 
Utstillingen på Lillehammer ble nylig demontert, men 
internettutstillingen er tilgjengelig. (Fafo Østforum, 
04.01.11) Se her  

For dyrt med polske foredlingsbedrifter De skyhøye 
lakseprisene er ingen fordel for dem som skal 
foredle laksen i Norge. Arbeidskraften ved polske 
foredlingsbedrifter har blitt for dyr for fiskebruket 
Brødrene Karlsen på Senja, og Litauen seiler nå opp 
som en viktig mottaker av norsk laks. (Finnmark 
Dagblad/NTB, 02.01.11) 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. 
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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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