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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 ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo Østforum etablert med formålet om 
å «…være en forskningstøttet møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av 
EU/EØS-utvidelsen».  Fafo Østforum inviterer nå til en heldagskonferanse der vi byr både 
på tilbakeblikk på de siste 10 årene og debatt om fremtidige utfordringer for norsk 

arbeidslivspolitikk. Hva trodde vi i 2004? Hvor mange kom? Hvordan går det med dem? Hva skjer i bransjer 
med stor arbeidsinnvandring? Hva er de viktigste utfordringene for norsk og europeisk arbeidsliv i årene frem 
mot 2020? Fafo Østforum reiser spørsmålene – kom og hør svarene 29. april i Oslo kongressenter. Her får du 
foredrag, kunnskapsstafett og debatter. Program og påmeldingsinformasjon vil bli annonsert. Hold av dagen! 
 
 

- Integreringsarbeidet må også innbefatte arbeidsinnvandrerne. - Den store tilstrømmingen av 
arbeidskraft krever et integreringsarbeid som også innbefatter arbeidsinnvandrerne, sier Fafo-
forsker Jon Horgen Friberg. Han og Fafo-forsker Line Eldring, er redaktører og hovedforfattere for 
rapporten ”Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries”. 
(Arbeidsliv i Norden, 11.02.14) Les mer   

 
 
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
 
 
 
 

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Workshop om allmenngjøring i 
gods- og turbilbransjen. 

Yrkestrafikkforbundet (YTF) arrangerer en workshop 
om sosial dumping og allmenngjøring i gods- og 
turbilbransjen. YTF vil legge frem to rapporter om 
allmenngjøring. I paneldebatten deltar blant andre 
Bård Hoksrud (FrP) og Anette Trettebergstuen (Ap). 
Arrangementet finner sted torsdag den 13. mars kl 10-
14 på Hotel Royal Christiania i Oslo. Påmelding sendes 
til Ida@ytf.no. Program Se også: YTF vil ha 
allmenngjøring i gods- og turbussbransjen (NTB info, 
10.02.14) YTF vil tvinge utlendinger over på norsk lønn  
(VG, 14.02.14)   
 

Kommentar: - Arbeidsgiversiden 
fortsetter sin utrettelige kamp mot 
anstendige lønnsforhold. - I år er det ti 
år siden den første tariffavtalen ble 
allmenngjort i Norge. Det er et stort og 

vedvarende problem at useriøse arbeidsgivere lar 
være å følge avtaler og regelverk, og utnytter 
arbeiderne på ulovlig vis. Men også arbeidsgivere 
som anser seg selv som seriøse har i et tiår kjempet 
mot allmenngjøringen, skriver Eline Lønnå. (Fri 
Fagbevelse, 07.02.14) Les mer 

 
Nyhetssaker om sosial dumping    

 
Vurderer offentlig byggeregister. 
Arbeidsdepartementet vil vurdere om 
det skal opprettes offentlige registre i 
bygg- og anleggsbransjen. Det sier 
statssekretær Kristian Dahlberg Hauge 

etter at P4 Nyhetene fortalte at 150 milliarder kroner 
omsettes svart årlig i bygg- og anleggsbransjen. 
Renholdsbransjen har allerede et slikt register og 
Hauge sier dette må evalueres før de bestemmer seg. 
(Renholdsnytt, 13.02.14) Les mer 

Arbeidskriminalitet i byggebransjen. 
Organisert kriminalitet har fått fotfeste 
i bygg- og anleggsbransjen. Bygge-
næringen anslår at det årlig brukes 64 
milliarder kroner i Norge bare til 
oppussing. - Veksten i dette markedet 

går til de useriøse aktørene som driver med svart 
arbeid og sosial dumping, sier adm. dir. i BNL, Jon 
Sandnes. (VG, 12.02.14) Les mer Se også: BNL-sjef: - 
Lønnsjaget og prisjakten er farlig for bransjen 
(Anleggsmagasinet tungt.no, 07.02.14)  

 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-570/
http://arbeidslivinorden.org/i-fokus/integration/article.2014-02-07.9424757794
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Seminarer/140313_ytf_workshop.pdf
https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=3649489
https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=3649489
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10122239
http://frifagbevegelse.no/magasinet/evighetsmaskinen_239386.html
http://www.p4.no/story.aspx?id=560118
http://renholdsnytt.no/Nyheter/Siste-nytt/Februar-2014/Vurderer-offentlig-byggeregister
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10129385
http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/article889081.ece
http://www.tungt.no/anleggsmagasinet/article889081.ece


Kommentar: - Ikke kutt i velferden til sliterne!  
- Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og resten av 
den blåblå regjeringen går inn for innstramninger i 
trygd og velferdsgoder til utenlandske arbeidstakere 
for å unngå trygdeeksport. Men kuttene og 
innstramningene vil også gå utover folk som har 
rettmessig krav til den pensjonen eller andre 
velferdsgoder, skriver Claudio Castello. (Utrop, 
06.02.14) Les mer  

- Sosial dumping truer den norske 
modellen. Alle vil bevare den norske 
modellen. Samtidig står modellen i fare 
på grunn av sosial dumping, mener 
spesialrådgiver i LO, Jan-Erik Støstad. – 

Hvis ikke fagbevegelsen klarer å håndtere de 
problemene som ansatte møter i form av sosial 
dumping, vil organisasjonsgraden fortsette å gå ned, 
frykter han. (Fagbladet, 05.02.14) Les mer  
 

 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Venstre: Nei til folkeavstemning. FrPs 
nestleder Per Sandberg sier han vil ha 
folkeavstemning om innvandring i Norge. 
– Regjeringen har ikke behandlet dette 
spørsmålet, og regjeringen forholder seg 

til den samarbeidsavtalen vi har inngått, svarte 
justisminister Anders Anundsen (FrP) da Trine Skei 
Grande (V) krevde svar på hva som var gjeldende 
politikk fra Høyre/FrP-regjeringen. (NRK, 12.02.14) Les 
mer Se også: FrP, og høyreekstreme i EU, vil ha 
avstemninger om innvandring (Kureren, 11.02.14) 
Verden reagerer på Sveits' folkeavstemning om 
innvandring (Utrop, 13.02.14)  

FrP vil avholde folkeavstemning om 
tiltak som begrenser innvandringen. 
Mazyar Keshvari, FrPs innvandrings-
politiske talsmann, sier at også Norge 
bør spørre folket om holdningen til 

innvandring generelt. - Jeg tar ikke stilling til en slik 
kvoteordning som det sveitsiske folket nå har 
anbefalt. Men tanken om folkeavstemning er 
interessant, og Norge burde også ha en folke-
avstemning om innvandring. (Nettavisen / VG, 
11.02.14) Les mer Se også: Frp vil ha folkerøysting 
om velferd eller innvandring (NRK, 11.02.14)  
Leder: Innvandringsskepsisen er størst der 
erfaringen er minst (Adresseavisen, 13.02.14)   
 

  
Spår omkamp om innvandring i Sveits. 
Sveits oppgjør med EU blir møtt med et 
skuldertrekk i Brussel. – Det vil renne 
mye vann fra isbreene før vi ser 

konsekvensene av Sveits sin avgjørelse om å begrense 
innvandringen fra EU, sier Sveriges utenriksminister 
Carl Bildt. – Flertallet hadde veldig knapp margin, både 
næringslivet og de fleste politikere er så sterkt imot å 
begrense innvandringen fra EU at jeg er sikker på at 
det blir en ny folkeavstemming om saken, sier 
professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA, UiO. (NRK, 
10.02.14) Les mer Se også: Sveitsere med EU-spark 
(Klassekampen, 11.02.14) Trond Giske (Ap) meiner 
sjokk-avstemminga i Sveits skuldast krisa i Europa 
(Klassekampen, 11.02.14) Kommentar: EU på 
gummisåler overfor Sveits (Nationen, 11.02.14) 
Industrien i Sveits frykter store tilbakeslag (Kureren, 
11.02.14)  

Kaller inn Sveits til hastemøte. Sveits' 
president Didier Burkhalter tapte 
folkeavstemmingen i helgen og må nå 
avklare hvilke konsekvenser den nye 
kvoteringen av arbeidsinnvandringene 

vil få for landets samarbeidsland. Sveits er ikke 
medlem av EØS, men har hatt en rekke avtaler med 
EU som åpnet opp for fri innvandring. - Sveits og 
Norge er EFTA-land, og det tilsier at det skal være fri 
bevegelse av arbeidskraft mellom Norge og Sveits og 
det vil vi gjøre klart med sveitsiske myndigheter at 
det er vår forventning, sier statsråd for EØS-saker og 
forholdet til EU, Vidar Helgesen (bildet). (NRK, 
10.02.14) Les mer Se også: Sveitserne stemmer for 
mindre innvandring og konflikt med EU (Kureren, 
10.02.14) Den politiske høyrefløyen i Europa hyller 
sveitsere som vil begrense innvandringen (Dagbladet 
/ NTB, 10.02.14)   
 

  
Arbeidsinnvandring, uten innvandring. - Jeg har 
tilgang til den beste arbeidskraften i verden, sier Erling 
Løken Andersen i Omega Media. Han har gjennom 
markedsplassen Elance rekruttert og brukt 50-60 ulike 
frilansere fra mange land de siste årene. (Dagens IT, 
08.02.14) Les mer Se også: NITO: - Billig arbeidskraft 
via nettet kan ha skjulte kostnader (Dagens IT, 
08.02.14)  

Innvandring sørger for stabilt folketall i de samiske 
bosettingsområdene. Siden 1990 har folketallet i 
området nord for Salten gått ned med 16 prosent. 
En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser nå at 
folketallet i Nord-Norge og de samiske 
bosettingsområdene har stabilisert seg i 2012 og 
2013. Grunnen er i hovedsak arbeidsinnvandring. 
(NRK Sapmi, 07.02.14) Les mer  
 
 
 

 

http://www.utrop.no/26528
http://www.fagbladet.no/forsiden/_sosial_dumping_truer_den_norske_modellen_239336.html
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.nrk.no/norge/siv-nektet-a-gi-innvandringssvar-1.11537502
http://www.nrk.no/norge/siv-nektet-a-gi-innvandringssvar-1.11537502
http://kureren.no/artikler/41372
http://kureren.no/artikler/41372
http://www.utrop.no/Nyheter/26756
http://www.utrop.no/Nyheter/26756
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3754258.ece
http://www.nrk.no/norge/--val-mellom-velferd-og-innvandring-1.11536635
http://www.nrk.no/norge/--val-mellom-velferd-og-innvandring-1.11536635
http://www.adressa.no/meninger/leder/article9132925.ece
http://www.adressa.no/meninger/leder/article9132925.ece
http://www.nrk.no/verden/bildt_-lite-i-sveits-som-smitter-1.11532575
http://www.klassekampen.no/article/20140211/ARTICLE/140219989
http://www.klassekampen.no/article/20140211/ARTICLE/140219986
http://www.klassekampen.no/article/20140211/ARTICLE/140219986
http://www.nationen.no/meninger/eu-pa-gummisaler-overfor-sveits/
http://www.nationen.no/meninger/eu-pa-gummisaler-overfor-sveits/
http://kureren.no/artikler/41371
http://www.nrk.no/verden/hastemote-med-sveits-1.11531588
http://kureren.no/artikler/41365
http://kureren.no/artikler/41365
http://www.dagbladet.no/2014/02/10/nyheter/valg/politiske_partier/politikk/sveits/31726642/
http://www.dagbladet.no/2014/02/10/nyheter/valg/politiske_partier/politikk/sveits/31726642/
http://www.dagensit.no/article2759587.ece
http://www.dagensit.no/article2760344.ece
http://www.dagensit.no/article2760344.ece
http://www.nrk.no/sapmi/nedgangen-i-folketallet-har-stoppet-1.11525229


TRANSPORTBRANSJEN 

 
- Norske lastebilselskaper klarer seg 
godt i konkurransen. - Det er et 
vedvarende trykk i mediene om at 
utenlandske lastebiler ødelegger 
markedet, tar fra norske transportører 

jobben og fører til "sosial dumping". Det er ikke 
grunnlag for å hevde at Norsk Lastebilnæring er truet. 
Kabotasjebruken er økende, men meget beskjeden, 
skriver Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i 
NHO. (NHO Logistikk og Transport / Samferdsel, 
06.02.14) Les artikkelen 

Norskregistrerte lastebiler og 
jernbane taper markedsandeler.  
- Kostnadsforskjellen mellom en norsk 
sjåfør og en sjåfør bosatt i et av de nye 
EU-landene er fra 80 til 90 prosent, sa 
Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet, 

da partene møttes på Godskonferansen. - Denne 
utfordringen må blant annet møtes med 
kabotasjeregelverk og kontroller, og man må "slutte 
å bruke billig utenlandsk arbeidskraft", mener Furøy. 
(YTF, 06.02.14) Les mer 
 

 BEMANNINGSBRANSJEN 

Støttemarkering for tariff. Losse – 
og havnearbeidere fra hele landet 
markerte i Tromsø sin støtte til 
havnearbeiderne i Risavika i 
Stavanger. Bakgrunnen er at 

havneeierne i Risavika nekter å undertegne en 
tariffavtale som gir havnearbeiderne fortrinnsrett til 
losse – og lastearbeidet ved havna. – Vi kjemper en 
kamp for hele Norge, Europa og sjøfolket over hele 
verden, sier Anders Wennevold i Oslo losse– og 
lastekontor. (iTromsø, 10.02.14) Les mer 

- Register over bemannings-
selskaper fungerer ikke. De 

rødgrønnes register over bemanningsselskaper 
skulle være et verktøy for å hindre sosial dumping og 
useriøse aktører i utleiebransjen. NHO Service mener 
registeret ikke fungerer, og fra nyttår innførte de 
derfor kvalitetsstempelet Revidert Arbeidsgiver (RA). 
(Ringerikes Blad, 07.02.14) Les mer Se også: 
"Revidert Arbeidsgiver" skal synliggjøre de seriøse 
bemanningsselskapene (bygg.no, 06.02.14)  
Arbeids- og sosialkomiteen: Bemanningsbransjen må 
under lupen (Ringerikes Blad, 09.02.14) 
 

 
LUFTFART   

 
Underskriftskampanje mot 
Norwegian. Den amerikanske 
pilotorganisasjonen ALPA likte dårlig 
at Norwegians datterselskap NIA fikk 

operatørlisens (AOC) i Irland. Nå forsterkes kampen 
mot selskapets søknad om USA-rettigheter. Stikkord 
for kampanjen er hensynet til amerikanske arbeids-
plasser, sosial dumping og sikkerhet. (boarding.no, 
15.02.14) Les mer Se også: Irske myndigheter ga 
Norwegian driftstillatelse (boarding.no, 12.02.14)  

– Norwegian shoppar etter billeg arbeidskraft. 
Leiarane for pilotfagforeiningar i USA og Europa er 
denne veka i Oslo for å skaffa seg medhald i kampen 
mot det dei meiner er sosial dumping frå flyselskapet 
Norwegian si side. – Norwegian shoppar etter billeg 
arbeidskraft, seier Lee Moak i ALPA. (NRK, 05.02.14) 
Les mer  
 
Se også: SAS-pilot med amerikanske fagforeninger 
mot Norwegian (Stavangeravisen, 06.02.14)  
 

 
ANDRE NYHETER  

 
Ber svenske sykepleiere om å komme 
hjem. Sverige mangler tusenvis av 
sykepleiere. Nå vil de ha sykepleierne 
som jobber i det norske helsevesenet 
hjem. Lokkemiddelet er norske 

lønnsbetingelser. Ifølge det svenske vikarbyrået Zest 
Care rømmer omtrent 2000 sykepleiere til Norge hvert 
år. Samtidig utdannes det omtrent 4000 nye 
sykepleiere i året (E24, 14.02.14). Les mer Se også: 
Ahus ikke bekymret for svenskeflukt (E24, 14.02.14) 

Polen største søkerland om 
NOKUT-godkjenning av 

utenlandsk utdanning. I 2013 mottok NOKUT 6163 
søknader om NOKUTs generelle godkjenning. En av 
seks søkere (1003 personer) var personer med 
polske utdanningsdokumenter. NOKUT har opplevd 
en økning i antall søkere fra Sør-Europa, men de 
søreuropeiske landene vil trolig ikke komme inn på 
topp ti med det første. (NOKUT, 13.02.14) Les mer 
Se også: Utenlandske akademikere setter rekord i 
Norge (Dagens Næringsliv / NTB, 13.02.14)  
 
 

  

http://nholt.no/article.php?articleID=1698&categoryID=112
http://www.ytf.no/forsidenyheter/lastebilen-vil-dominere-norsk-godstransportarena-i-2020
http://www.itromso.no/nyheter/article9120359.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article7154524.ece
http://www.bygg.no/article/1183393
http://www.bygg.no/article/1183393
http://www.ringblad.no/nyheter/article7158384.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article7158384.ece
http://www.boarding.no/art.asp?id=56714
http://www.boarding.no/art.asp?id=56689
http://www.boarding.no/art.asp?id=56689
http://www.nrk.no/norge/samlar-kreftene-mot-norwegian-1.11522132
http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=76315
http://www.stavangeravisen.com/art.asp?id=76315
http://e24.no/jobb/ber-svenskene-reise-hjem-fra-norge/22766164
http://e24.no/jobb/ahus-ikke-bekymret-for-svenskeflukt/22766750
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2014/Polen-storste-sokerland-om-NOKUT-godkjenning-av-utenlandsk-utdanning/#.UvyUxz8d-ic
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2765186.ece
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2765186.ece


Ny studie viser positiv effekt av mobile 
EU-borgere. EU-borgere som flytter til 
andre EU-land er som regel yngre og 
oftere i jobb enn resten av befolkningen. 

Det viser en ny studie fra seks europeiske byer. 
Studien viser at innflyttingen fra unge europeere i 
arbeidsfør alder har hatt en positiv effekt på 
økonomien ved at de bidrar til å tette hull i lokale 
arbeidsmarkeder, skaper vekst i nye sektorer og 
balanserer aldrende lokalbefolkninger. (European 
Commission, 11.02.14) Les mer 

Oppstart av polsk-norsk prosjektsamarbeid.  
En rekke norske organisasjoner, bedrifter, 
fylkeskommuner og andre aktører har fått beskjed 
om at prosjektsøknadene med polske organisasjoner 
har blitt godkjent. Prosjektene omfatter alt i fra 
sosial ekskludering til forvaltning av naturressurser. 
(Nyhetsbrev om EØS-midlene og NGO-
programmene, 11.02.14) En beskrivelse av 
prosjektene, og de polske og norske 
samarbeidspartnerne, er tilgjengelig her 

  
Europaparlamentet forenkler fri 
bevegelse. Europaparlamentet har 
stemt for et lovforslag som skal gjøre 
det enklere for borgere og selskaper å 

flytte til et annet EU-medlemsland. Loven skal fjerne 
administrative formaliteter for sertifisering av enkelte 
typer offentlige dokumenter. Forslaget må godkjennes 
av Rådet før det kan tre i kraft. (NHO Europanytt / 
European Parliament News, 05.02.14) Les mer  
 

Europaparlamentet styrker vilkårene for sesong-
arbeidere fra tredjeland. Europaparlamentet har 
stemt for et regelverk som skal gi sesongarbeidere 
fra land utenfor EU bedre arbeids- og levekår. Det 
inkluderer losji og begrensning av antall 
arbeidstimer. Hensikten er å redusere utnyttelse av 
arbeidstakerne og forhindre at midlertidige opphold 
blir permanente. (NHO Europanytt / European 
Parliament News, 05.02.14) Les mer Se også: 
Rettigheter sikret tredjelands sesongarbeidere (LO 
Brussel, 06.02.14)  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-137_en.htm
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