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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april: Ti år etter EU-utvidelsen. Den 
1. mai 2004 ble EU utvidet med åtte nye medlemsland. Samme høst ble 
Fafo Østforum etablert med formålet om å «…være en forsknings-støttet 
møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-
utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske 
erfaringer». Fafo Østforum inviterer nå til en heldagskonferanse der vi 
byr både på tilbakeblikk og oppsummering av de siste 10 årene og 
fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk. Konferansen 
arrangeres i Oslo Kongressenter tirsdag 29. april kl 9-16. Program og 

påmeldingsinformasjon vil bli annonsert. Hold av dagen!  
 

Ny Fafo-rapport: Arbeidsforhold i utelivsbransjen. Utelivsbransjen rommer alt fra tradisjons-
rike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. Bransjen 
bidrar til sysselsetting, ikke minst av unge mennesker. Samtidig er det mange utfordringer, 
med blant annet useriøse aktører som tilbyr arbeidstakerne langt dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår enn hva som regnes som akseptable. Disse skaper vanskelige konkurransevilkår 
for de mange seriøse virksomhetene. Rapporten er laget i forbindelse med et treparts 
bransjeprogram om utelivs-bransjen. Forfattere er Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger 

Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen. (Fafo Østforum, 23.01.14)  
Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen  
Rapporten lanseres på en konferanse i regi av Arbeids- og sosialdepartementet i dag.  
Se også: Useriøsitet og sosial dumping i store deler av utelivsbransjen (Dagbladet, 23.01.14)  
 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Håndhevingsdirektivet: Rådet enige om 
nytt utkast. Et utkast til 
håndhevingsdirektiv ble vedtatt av EUs 
ministerråd i desember 2013. Nå starter 

det greske formannskapet forhandlingene med 
Europaparlamentet for å få til en enighet. Direktivet vil 
påvirke medlemslandenes lovgivning for 
utstasjonering av arbeidskraft. (arbeidslivet.no, 
21.01.14) Les mer 

LOs tillitsvalgtpanel: Populære tiltak 
mot sosial dumping. Tillitsvalgte i LO-
forbundene mener at allmenngjøring 
av tariffavtaler, innsynsrett og solidar-

ansvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable 
vilkår i arbeidslivet. Fagbevegelsen var ganske 
skeptisk til allmenngjøring før ordningen ble tatt i 
bruk for første gang i 2004. Til høsten er det 10 år 
siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv 
for første gang. (arbeidslivet.no, 17.01.14) Les mer 

  
Ønsker sterkere arbeidstilsyn. For å 
motvirke sosial dumping og svart arbeid, 
samt ivareta helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, må arbeidstilsynene 

forsterkes, mener Europaparlamentet. I en ikke-
bindende resolusjon oppfordrer Europaparlamentet 
medlemslandene til å gi de nasjonale arbeidstilsynene 
mer ressurser. (Fackliga Brysselkontoret, 15.01.14) Les 
mer 

Husvasken bør koste 480 kroner timen. 
Hvis lovlig husvask er tre ganger så dyrt 
som ulovlig, er det ikke fordi renholderne 
håver inn. Seriøse firma har blant annet 
forsikringsordninger. – Hvis en renholder 

skulle skade seg, er det vi som har ansvaret. Betaler 
du svart, er det ditt ansvar, sier Lars Erik Bye i City 
Maid. (Fri Fagbevegelse, 06.01.14) Les mer 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/pub/rapp/20349/index.html
http://www.hotellmegleren.no/Arbeidsdepartementet/Arbeidsforholdiutelivsbransjen/program.cfm
http://www.dagbladet.no/2014/01/23/nyheter/innenriks/arbeidsmiljo/utelivsbransjen/31419126/
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.arbeidslivet.no/Internasjonalisering/EU-og-EOS/Nye-EU-forslag-om-regulering-av-utstasjonert-arbeidskraft/#.Ut6B0Ai01Mg.facebook
http://www.arbeidslivet.no/Politikk-til-frokost/Tillitsvvalgtpanelet/Populare-tiltak-mot-sosial-dumping/
http://www.fackligt.eu/2014/01/15/europaparlamentet-vill-se-starkare-yrkesinspektioner/
http://www.fackligt.eu/2014/01/15/europaparlamentet-vill-se-starkare-yrkesinspektioner/
http://frifagbevegelse.no/magasinet/husvasken_br_koste_480_kroner_timen_235874.html


ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Nordmenn lunkne til utenlandske kolleger. 
Nordmenn er mer lunkne til verdien av å ha uten-
landske kolleger, enn svensker og dansker. To av ti 
nordmenn i undersøkelsen føler dårligere 
jobbsikkerhet som følge av arbeidsinnvandring. 
Funnene fremkommer i Randstad Workmonitor, 
verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse. (NTB 
Info, 20.01.14) Les mer Se også: Randstad 
Workmonitor 
 

Innvandring til Rogaland sikrer befolkningsvekst. 
Fram til 2006 var fødselsoverskuddet det viktigste 
bidraget til at Rogalandsbefolkningen økte. De siste 
sju årene utgjør innflytting hovedbidraget til 
befolkningsveksten. Det handler først og fremst om 
økt arbeidsinnvandring. (Rogaland fylkeskommune, 
21.01.14) Les mer 

 
 

 
- Arbeidsinnvandring dekker ikke 
ingeniørbehovet. - Hver eneste virkedag 
siden 2011 er det i snitt «importert» 
seks utenlandske ingeniører til Norge. 
Trenden har fått SSB til å avblåse den 

såkalte ingeniørkrisen. Det er uklokt av myndighetene 
å gjøre det samme, skriver Christian Nørgaard 
Madsen, RIFs styreleder og adm. dir i Multiconsult i en 
kronikk i Aftenposten. (Rådgivende Ingeniørers 
Forening (RIF), 13.01.14) Les kronikken her Se også: 
Arbeidsinnvandringen tilfører ikke nok for å dekke 
ingeniørbehovet (Teknisk Ukeblad, 14.01.14)  
 

Ny norsk rapport om migrasjon. 
Noregs årlege rapport til OECD om 
migrasjon gjev ei fersk oversikt over 
utviklingstrekk i innvandrings- og 
integreringspolitikken. Rapporten gjev 
også tal for inn- og utvandring og for 

samansetjinga av innvandrarbefolkninga. Rapporten 
er utarbeidd hausten 2013. (IMDi, 09.01.14) Les mer  
Last ned rapporten "International Migration 2012-
2013 – IMO report for Norway" 

  
Skrei og øst-europeere er på 
vandring i retning til Vesterålen. I 
vintersesongen får Øksnes, landets 
største torskekommune, flere 

hundre nye innbyggere. De fleste er øst-europeere 
som kommer for å jobbe i landindustrien. – Hoved-
tyngden av disse kommer fra Romania for å jobbe i 
Øksnes en kort periode. Det er ikke folk å oppdrive her 
til slikt sesongarbeid, sier Ted Endresen ved Myre 
fiskemottak. (Vesterålen Online, 13.01.14) Les mer 

Rekordstor arbeidsinnvandring fra 
Sverige. Over 90.000 svensker mottok 
norsk skattekort i 2013, og hos 
Personalhuset Staffing Group utgjør 
svenskene nå 20 prosent av arbeids-

stokken. - Hittil har svensker tatt svært mange 
serverings- og servicejobber. Hos oss gjør de nå 
innhogg i andre segmenter, spesielt på kunde- og 
callcenter-delen, sier adm.dir i Personalhuset 
Staffing Group Carl-Fredrik Bjor. (NA24, 08.01.14) 
Les mer 
 

  
- Trøndelag avhengig av utenlandsk 
arbeidskraft. – Vi kunne aldri hatt 
den veksten vi har hatt uten 
arbeidsinnvandrerne, sa Salmar-

gründer Gustav Witzøe på Trøndelagsmøtets 
arbeidsinnvandringsdebatt. - Dette gjelder spesielt 
også byggebransjen, sa NHO-direktøren i Trøndelag, 
Merethe Storødegård. Mens arbeidsminister Robert 
Eriksson uttrykte bekymring for at det er mange 
norske statsborgere som står uten jobb. (NRK 
Trøndelag, 09.01.14) Les mer 
 
 
 

 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=3565705
http://www.randstad.com/press-room/research-reports
http://www.randstad.com/press-room/research-reports
http://www.rogfk.no/Aktuelt/Innvandring-til-Rogaland-sikrer-befolkningsvekst
http://www.rif.no/nyhetsarkiv/2981-styreleder-med-aftenposten-kronikk-arbeidsinnvandring-er-ikke-nok.html
http://www.tu.no/karriere/2014/01/14/multiconsult-vil-trenge-300-nye-ingeniorer-hvert-ar
http://www.tu.no/karriere/2014/01/14/multiconsult-vil-trenge-300-nye-ingeniorer-hvert-ar
http://www.imdi.no/no/Nyheter/2013/Ny-norsk-rapport-om-migrasjon/
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2014/IMO_Rapport_2012_2013/Norway_IMO_rapport_2012_2013.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2014/IMO_Rapport_2012_2013/Norway_IMO_rapport_2012_2013.pdf
http://www.vol.no/nyheter/oksnes/article8950065.ece
http://www.na24.no/article3735866.ece
http://www.nrk.no/trondelag/laksegrunder-takker-innvandrere-1.11459681


TRANSPORTBRANSJEN 

 
Aps ti-punktliste mot trafikkfarlige vogntog. Arbeiderpartiet fremmet ti punkter mot 
trafikkfarlige vogntog på norske veier. Blant tiltakene som ble foreslått i Stortinget er større 
medansvar for kjøperne av transporttjenestene og innføring av regionale verneombud for 
transport-sektoren. (Rogalands Avis, 16.01.14) Les mer Se også: NTF og NLF uenige om 

solidaransvar i transportkjeden (NRK Østfold, 22.01.14)Ap vil stoppe ulykkestrailerne (Fri Fagbevegelse, 
20.01.14) Vil skjerpe reglene for utenlandsk tungtransport (Arbeiderpartiet, 16.01.14) 
 - Vi er fornøyd med forslagene (NTF, 16.01.14) Representantforslag (Stortinget, 16.01.14) 
- Utenlandske trailere på norske vinterveier må vies større plass i trafikksikkerhetsplanen (Rana Blad, 09.01.14) 
 

  Utenlandske vogntogsjåfører med 
falske førerkort. Politiet frykter for 
sikkerheten på norske veier etter at 
Norges lastebileier-forbund (NLF) fikk 

kjøpt seg falske førerkort for vogntog. Regionsjef Roar 
Melum i NLF sier at utenlandske vogntogsjåfører 
kjører fra de norske sjåførene. NLF-sjefen mener flere 
utenlandske sjåfører jukser med kjøre- og hviletiden, 
ved å bruke flere falske sett med fører-, sjåfør-, og id-
kort. (Adresseavisen, 22.01.14) Les mer Se også: 
Samferdselsdepartementet tar saken med til EU 
(Adresseavisen, 22.01.14) 

Kampen mot sosial dumping og 
kabotasje blir hovedsakene på 
Transportarbeiderforbundets 
landsmøte. Havnekonflikten, 

kabotasje og samferdselspolitikk står på agendaen 
når Norsk Transportarbeiderforbund har landsmøte i 
Kristiansand 26. – 29. januar. - Kabotasje er den 
største trusselen mot sjøtransporten i Norge, sier 
forbundsleder Roger Hansen. På landsmøtet blir det 
også lagt fram en forskningsrapport fra Fafo om 
samferdselspolitikken framover. (Fri Fagbevegelse, 
17.01.14) Les mer  
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER   LUFTFART  

  
EU gir rett å kreve tariffavtale. Norge 
har i årevis ligget i strid med kontroll-
organet ESA om selskaper som leverer 
varer og tjenester til det offentlige skal 

følge ILO-konvensjon nr 94. Nå kan EU-parlamentet ha 
satt sluttstrek for striden. Europaparlamentet har 
stemt for tre nye EU-direktiver om offentlige anbud. 
Det blir tillatt å stille krav om tariffavtale og miljø- og 
sosiale hensyn i slike anbud. (Fri Fagbevegelse, 
15.01.14) Les mer Se også: Nye regler for offentlige 
anskaffelser (European Parliament/News, 17.01.14) 
 

Samferdselsminister Solvik-Olsen forsvarer 
Norwegian-satsing. Stortingsrepresentant Lise 
Christoffersen (Ap) viste til «til dels uverdige lønns- 
og arbeidsvilkår» da hun innledet til debatt i 
Stortinget om sosial dumping i luftfarten. 
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ville ikke 
være med på at Norwegian driver med sosial 
dumping når selskapet flyr mellom Skandinavia og 
Bangkok med asiatisk personale til asiatisk lønn. 
(E24, 16.01.14) Les mer 

  Parat-topp skal tale kabinansattes 
sak i EU. Nestleder Vegard Einan fra 
Parat skal tale de europeiske 
kabinansattes sak i en høring 11. 

februar i EU-parlamentet om sosial dumping i 
europeisk luftfart. (Avisen Agder / NTB, 15.01.14) Les 
mer 

Fagforening vil nekte Norwegian å fly til og fra USA. 
USAs største fagforening, AFL-CIO, vil nekte 
Norwegian å fly til USA. Det amerikanske 
transportdepartementet har uttrykt bekymring for 
praksisen til det norske flyselskapet. – Vi mener 
Norwegians forretningsmodell bør avvises. Den går 
ut på å shoppe verden rundt etter billigst mulig 
arbeidskraft for å fortrenge arbeidstakere i USA, sier 
Eward Wytkind, som er president i transport- og 
handelsarbeiderforbundet. (NRK, 09.01.14) Les mer 
 
 
 
 

 

http://rogalandsavis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=80333
http://www.nrk.no/ostfold/vi-trenger-flere-lastebilkontroller-1.11473052
http://www.nrk.no/ostfold/vi-trenger-flere-lastebilkontroller-1.11473052
http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/ap_vil_stoppe_ulykkestrailerne_236680.html
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Samferdsel/Vil-skjerpe-reglene-for-utenlandsk-tungtransport
http://www.transportarbeider.no/kunder/ntf/cms.nsf/pages/positive-forslag-i-stortinget
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2013-2014/dok8-201314-018/
http://www.ranablad.no/nyheter/article7090958.ece
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article8999495.ece
http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article9000969.ece
http://frifagbevegelse.no/transportarbeideren/landsmte_i_kampvillig_forbund_236850.html
http://frifagbevegelse.no/politikk/eu_gir_rett_%C3%A5_kreve_tariffavtale_235644.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money
http://e24.no/naeringsliv/solvik-olsen-forsvarer-norwegian-satsing/22719921
http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&Type=NTB&NyhetID=95177
http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&Type=NTB&NyhetID=95177
http://www.nrk.no/verden/fagforening-vil-nekte-norwegian-1.11458504


ANDRE NYHETER  

 
Vil unngå diskriminerende skatteregler. 
EU-kommisjonen skal granske 
medlemslandenes skatteregler for å sikre 
at det ikke er diskriminerende praksis for 

de som jobber over landegrensene. I følge 
Kommisjonen er skatteregler fortsatt en av de største 
hindringene for at EUs innbyggere arbeider i et annet 
land (LOs Brusselkontor, 21.01.14). Les mer 

Tyske parter ber om en mer nyansert innvandrings-
debatt. Ny tysk studie viser større etterspørsel på 
arbeidskraft. Samtidig har fremmedfrykt, økende EU- 
skeptiske bevegelser og en populistisk debatt om 
utenlandske arbeidstakere ført til at arbeidsgivere og 
arbeidstakere har kommet med et felles utspill om at 
debatten om innvandring må få et mer nyansert 
innhold (LOs Brusselkontor, 21.01.14). Les mer 
 

  
Trygdeeksport: Ni av ti kroner til 
nordmenn. Regjeringen har varslet 
at den vil stramme inn mulighetene 
for å ta ut norsk trygd i utlandet. Et 

av tiltakene som vurderes er å kostnadsjustere 
utbetalingen til det prisnivået i landet der trygde-
pengene brukes. Tallene viser imidlertid at 6,8 
milliarder av trygdeeksporten, rundt 90 prosent, går til 
nordmenn ved at alderspensjon og uførepensjon tas 
ut i utlandet. (Dagens Næringsliv, 20.01.14) Les mer 

Økning i arbeidsskadedødsfall i 2013 - færre 
utenlandske. Det er registrert 48 
arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2013. 
Tallene for hele 2012 var 37. De fleste av 
arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringene bygg 
og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. 
Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var 
utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra 
de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. 
(Arbeidstilsynet, 17.01.14) 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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