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ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Advarer mot for mange endringer i allmenngjøringsloven. 
Hvordan kan Fellesforbundet sikre at utenlandske ansatte ikke  
blir lønnsdiskriminert? Ett av de viktigste verktøyene mot sosial 
dumping er nå til debatt i Fellesforbundet: Lov om allmenngjøring. 
Debatten går nå friskt i forbundet. Kjell Skjærvøs rapport  
anbefaler omfattende endringer i lov om allmenngjøring, og 
rapporten har fått støtte fra Fellesforbundets øverste ledelse.  
Nå møter Skjærvø motstand fra Fellesforbundet største  
avdeling i Rogaland. (Magasinett, 03.05.11) Les mer  Se også:  
Allmenngjøringsordningen må forandres for å overleve  
(Magasinet for fagorganiserte, 14.04.11) 
Uenighet om allmenngjøring i Fellesforbundet  
(Magasinet for fagorganiserte, 11.04.11) 
Fellesforbundet foreslår færre krav for minstelønn  
(Fri Fagbevegelse, 02.03.11)  
Ny rapport om allmenngjøring (Fellesforbundet, 28.02.11) 
Last ned rapporten  
Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning  

Stortingspolitisk initiativ mot sosial 
dumping i transportsektoren.  
Ap-politikere på Stortinget inviterte 
fagbevegelsen til et uformelt møte om 
sosial dumping i transportsektoren.  – Vi har 
fått inn mange rapporter og innspill fra ulike 
steder i landet på det vi oppfatter som 
sosial dumping i transportsektoren. Dette 
ønsker vi å gjøre noe med, sier Tone M. 
Sønsterud fra transportkomiteen på 
Stortinget. (Fagbladet, 05.05.11) Les mer  
Se også:  
– Sosial dumping mer utbredt enn vi tror 
(Arbeiderpartiet, 06.05.11) 

 
Leder: Hvem vasker for vaskehjelpen? 
- Norge må ikkje må bli et «Kuwait 
light», der underbetalte arbeids-
takarar frå fattige land gjer jobbane 
nordmenn ikkje gidd å ta sjølve, sa 
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i eit 
intervju med Dagsavisen. Ho tek ikkje 

avstand frå at folk kjøper hjelp i heimen, men meiner 
også desse arbeidarane må få ordna lønns- og 
arbeidsvilkår. Det er positiv at arbeidsministeren 
kjempar mot sosial dumping, og vi deler hennar frykt 
for at Norge skal utstyre seg med ein underbetalt 
underklasse som gjer arbeidet vi ikkje vil ta sjølve, 
skriver Klassekampen på lederplass. (Klassekampen, 
05.05.11) Les lederen 

Regjeringen styrker 
Arbeidstilsynet med 10 millioner.  
– Flere avsløringer om brudd på 

arbeidsmiljøloven, spesielt innenfor helsesektoren og 
bemanningsbyråer, viser hvor nødvendig det er med et 
effektivt og synlig Arbeidstilsyn, sier statsminister Jens 
Stoltenberg. Hans 1. mai-budskap er at avsløringene 
denne våren av useriøse arbeidsforhold i flere bransjer 
og selskaper viser viktigheten av å fortsette arbeidet mot 
sosial dumping. – Alle har rett på anstendige arbeids-
vilkår, sier han. (Statsministerens kontor, 01.05.11) Les 
pressemeldingen Se også: Sosial dumping - ett viktig 
tema i flere 1. mai taler. (Absentia, 02.05.11)   

 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5591713.ece
http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5566238.ece
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article5563217.ece
http://www.frifagbevegelse.no/fellesstoff/article5508303.ece?service=print
http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2011/Ny-rapport-om-allmenngjoring/
http://www.fellesforbundet.no/Fellesforbundet/Forsidedokumenter/2011/Skjervo_rapport_0211%20(2).pdf
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article5595248.ece
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Arbeid-og-naeringspolitikk/Sosial-dumping-mer-utbredt-enn-vi-tror
http://www.klassekampen.no/58802/article/item/null/vaskehjelp
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/regjeringen-styrker-arbeidstilsynet-med-.html?id=641673
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/regjeringen-styrker-arbeidstilsynet-med-.html?id=641673
http://www.absentia.no/Article.aspx?articleID=2576
http://www.absentia.no/Article.aspx?articleID=2576


 

Kommentar: Arbeidsmiljøloven må styrkes.  
- Regjeringen har gjort mye med sosial dumping, men 
nå gjelder det å se de truende skyene i horisonten, 
skriver Stig H. Christensen. - Det europeiske og 
internasjonale arbeidslivet velter inn over Norge, med 
alle sine vikarbyråer, bemanningsforetak, midlertidige 
ansettelser, lange arbeidsdager og brudd etter brudd 
på den norske arbeidsmiljøloven. Det siste fra Sverige 
er at halvparten av de nyansatte (i 2010) jobber 
midlertidig. Oppgavene fremover er formidable, 
skriver Christensen. (LO-Aktuelt, 05.05.11) Les 
kommentaren 

NAF krever anstendighet for bøtteballetten. Kampen 
mot sosial dumping vil stå sentralt når Arbeidsmands-
forbundet (NAF) starter sitt landsmøte 10. mai. I 
renholdsbransjen kan tariffavtalen bli allmenngjort 
allerede 21. juni. Kravet om allmenngjøring er fremmet 
av LO etter anmodning fra NAF og NHO Service. På NAF-
landsmøtets andre dag skal Fafo presentere sin 
undersøkelse om konsekvensene av anbud og 
konkurranseutsetting i bransjene renhold, vakt og 
anlegg. (LO-Aktuelt, 26.04.11) Les mer 

 

 
Høyre-strid om minstelønn. Det blir 
kamp om minstelønn på Høyres 
landsmøte til helga. Partiets største 
fylkeslag foreslår nå en statlig 
minimumslønn etter amerikansk 
modell. I følge fylkesleder i Oslo Høyre 
Michael Tetzschner er hensikten med 

forslaget å bekjempe sosial dumping. - Arbeidsinn-
vandring fra EU og EØS-området har mange steder ført 
til uakseptabelt lave lønninger, sier han. Men partiets 
arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe 
Isaksen frykter at minstelønnen i praksis vil bli en 
makslønn, og at minstelønn vil svekke arbeidstakernes 
rettigheter. (Klassekampen, 03.05.11) Les mer 

Endringer i id-kortforskriften for bygg- 
og anleggsbransjen. Fra 1. juli må alle 
bemanningsforetak som leier ut 
arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen 
være registrert i Arbeidstilsynets register 
over bemanningsforetak for å kunne få 
id-kort til sine ansatte. – Dette vil gi et 

bidrag til mer effektiv regulering av bemannings-
foretakene, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Id-
kortforskriften er blant regjeringens tiltak mot sosial 
dumping. (Arbeidsdepartementet, 03.05.11) Les mer 
Les endringsforskriften her (AD, 03.05.11) 

   
Eksempler på nyhetssaker om sosial dumping   

Slutt for Thy Ferries? Thy Ferries startet ved nyttår 
sine seilinger mellom Kristiansand – Hanstholm. Ferjen 
er eid av det danske rederiet Cargo-Link, og bemannet 
av et ukrainsk managementselskap. Dansk 
fagbevegelse har varslet aksjoner mot skipet på grunn 
av manglende lønnsutbetalinger til mannskapet, og 
svært lavt lønnsnivå. Det ukrainske selskapet sier nå at 
de kommer til å stanse seilingene. - Det er bra at det 
blir startet et lokalt foretak som Thy Ferries. Men vi 
kan ikke akseptere sosial dumping av den grunn, sier 
Morten Bach, inspektør i Internasjonale 
Transportarbeiderføderasjonen (ITF). 
(Fedrelandsvennen, 18.04.11) Les mer 

Litauere tjente 16 kroner i timen.  Håndverkere fra 
Litauen jobbet 210 timer for 3400 kroner hos firmaet 
Norwegian Service Team Batilja (NST). - Grovt eksempel 
på sosial dumping, sier Arbeidstilsynet til Maleren.no. 
Juridisk rådgiver i Arbeidstilsynet Kjersti Marie Gjerd sier 
til Aftenposten.no at NST allerede fikk et pålegg i 2008, 
som de har fått utsettelse på, fordi saken er til 
behandling i rettsapparatet. (Aftenposten/Maleren, 
19.04.11) Les mer 

 

  

http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article5594859.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article5594859.ece
http://www.frifagbevegelse.no/fagbevegelsen/article5583368.ece
http://www.klassekampen.no/58795/article/item/null/hoeyre-strid-om-minsteloenn
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2011/endringer-i-id-kortforskriften-for-bygg-.html?id=641824
http://www.fafo.no/nb/dep/ad/dok/lover_regler/forskrifter/2011/forskrift-om-endringer-i-forskrift-30-ma.html?id=641825
http://www.fvn.no/lokalt/trafikk/article858659.ece
http://www.aftenposten.no/jobb/article4097474.ece


 

ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
 Høyeste innvandring 
noensinne. Nye tall fra 
Statistisk sentralbyrå 

(SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge i 2010 var 
på 42 350, som er 1 000 lavere enn i rekordåret 2008. 
Polakker og baltere sto for hele 38 prosent av 
nettoinnvandringen. Tidligere år har mange flyktninger 
ført til stor innvandring, men i de siste årene er det 
arbeidsinnvandring som har gitt den store 
nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, 
men også svensker, litauere og tyskere. (SSB, 
05.05.11) Les mer  

Bedre tider i vente for arbeidsinn-
vandrere. Mens ledigheten generelt går 
ned i Norge, øker den for arbeids-
innvandrere fra Øst-Europa. – Svært 
mange av arbeidsinnvandrerne fra Polen 
og de baltiske landene jobber i næringer 
med høyest ledighet. I tillegg har flere av 

dem kort arbeidserfaring, og derfor er det ofte de som 
må gå først dersom bedriften skal nedbemanne, sier 
seksjonssjef i NAV Hans Kure. Nå venter NAV at trenden 
vil snu og at det snart blir færre ledige østeuropeere. 
(NAV, 20.04.11) Les mer 

  
Restauranter mangler svensk arbeidskraft. Strømmen 
av svenske arbeidstakere til Norge avtok etter nyttår. 
Forvirring rundt reglene for arbeidsinnvandring gjør at 
unge svensker holder seg hjemme. - I januar i år 
oppsto det en viss uklarhet da skattedirektoratet 
innførte en ny identitetskontroll for utenlandske 
borgere som skulle ha nye skattekort. I februar 
klargjorde finansministeren at det ikke skal stilles krav 
om norsk bostedsregistrering hvis ikke de svenske 
pendlerne selv ber om det, sier Roger Schjerva, 
statssekretær i Finansdepartementet til TV2. (NHO 
Reiseliv, 03.05.11) Les mer  
Se også: Strakstiltak for svenske pendlere 
(Finansdepartementet, 15.02.11) 

- Tyskland på vei til et kastesamfunn. Tyskland beveger 
seg fra et klassesamfunn til et kaste-samfunn, hevder 
den tyske journalisten Günter Wallraff. Han har sammen 
med lederne for to av de største fagforbundene 
innenfor tysk LO, skrevet bok om de fattige og 
underbetalte i Tyskland. Over 7,3 millioner tyskere 
jobber i såkalte minijobber med månedslønn på inntil 
3200 kroner. - Vi mangler regler og standarder for 
sosiale forhold i arbeidslivet. Og dette er i første rekke 
et problem for kvinner, innvandrere og ungdom, sier 
Wallraff. Boka presenteres tre dager før Tyskland åpner 
sine grenser og tillater fri arbeidsinnvandring fra 
ytterligere åtte øst- og sørøsteuropeiske EU-land. 
Tyskerne forventer en betydelig innvandring fra Polen. 
(Fri Fagbevegelse, 28.04.11) Les mer 

  

OVERGANGSORDNINGENE Temaside om overgangsordningene 

 
Tyskland og Østerrike opphever overgangsreglene 
for arbeid og tjenester. I 2004 ble Kypros, Malta, 
Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, 
Slovakia og Slovenia medlemmer av EU. Medlemskap 
medfører full tilgang til det interne markedet, men 
ingen regel uten unntak. Eksisterende medlemmer 
kunne for en periode på maks 7 år få unntak fra 
regelen om fri flyt av arbeidskraft. Fra og med 1. mai 
2011 opphører Tyskland og Østerrikes unntak for 
regelen om fri flyt av arbeidskraft fra de åtte 
medlemmene fra 2004. (LO-kontoret i Brussel, 
29.04.11) Les mer 
Se også: Free movement: workers from eight 
Member States that joined EU in 2004 finally enjoy 
full rights (EU-kommisjonen, 28.04.11) 
Germany opens doors to Central European workers 
(EurActiv.com, 28.04.11)  

Nytt notat: Kan Polen forvente en ny 
utvandringsbølge? 1. mai 2011 opphever 
Tyskland og Østerrike overgangsreglene 
for Polen og de andre østeuropeiske 
landene som ble med i EU i 2004. 
Overgangsreglene har omfattet både 
arbeids- og tjenestevandringer, og det 

knytter seg stor spenning til om åpningen av særlig det 
tyske arbeidsmarkedet vil endre migrasjonsstrømmene 
østfra. Forsker Maciej Duszczyk ved Universitetet i 
Warszawa har publisert et notat hvor dette drøftes 
nærmere. (Fafo Østforum, 14.04.11)  Les notatet:  
The end of transition period – Can Poland expect a new 
wave of emigration? 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.ssb.no/vis/emner/02/02/20/innvutv/art-2011-05-05-01.html
http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Bedre+tider+i+vente+for+arbeidsinnvandrere.276037.cms
http://www.nhoreiseliv.no/nyheter/mangler-svensk-arbeidskraft-article3404-601.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/strakstiltak-for-svenske-pendlere.html?id=633549
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5586587.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/overgangsordninger.htm
http://www.lo.no/u/brussel/slutt-pa-overgangsordningene/?t=604
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/506&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/506&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/506&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.euractiv.com/en/socialeurope/germany-opens-doors-central-european-workers-news-504359?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=374aaef25b-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/maciej_duszczyk_notat_apr_2011.pdf
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/maciej_duszczyk_notat_apr_2011.pdf
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/maciej_duszczyk_notat_apr_2011.pdf


VIKARBYÅRDIREKTIVET SOLIDARANSVAR        Temaside om solidaransvar 

 

Skeptiske til vikardirektiv.  
NHO mener arbeidsmiljøloven må endres hvis Norge 
sier ja til EUs vikarbyrådirektiv. Regjeringen tror loven 
overlever. LO og Fellesforbundet støtter denne 
oppfatningen, men har stilt en rekke krav før 
direktivet eventuelt kan innføres i Norge. Nå øker 
skepsisen i Fellesforbundets bygningsforeninger. Flere 
har blitt mer skeptisk til direktivet etter å ha lest NHOs 
høringsuttalelse. De frykter at norske restriksjoner på 
vikarbruk kan bli advokatmat etter at Norge eventuelt 
sier ja til direktivet. (Magasinet for fagorganiserte, 
04.05.11) Les mer 

Håndverkere uten tariffavtale pusser opp 
Folkets Hus. Det er Oslo Kongressenter, og 
ikke deleier LO, som er den formelle 
oppdragsgiveren, men saken er pinlig nok for 

LO. Solidaransvar har vært en av de sentrale 
kampsakene til LO de siste årene. – Vi har et 
kontraktsforhold med Bentzenbygg, som har 
tariffavtale. Men de har i kampens hete vært uheldig og 
fått inn noen underleverandører uten tariffavtale, sier 
Stein Edvard Skogli, administrerende direktør i Oslo 
Kongressenter. (Teknisk Ukeblad, 05.05.11) Les mer Se 
også: LO: - En pinlig sak (TU, 05.05.11) 
YS ber byggenæringen skjerpe seg (TU, 05.05.11) 
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