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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  

 
Fafo Østforum seminar 8. juni 2011: 
Hva skjer i Baltikum? I 2004 ble 
Estland, Latvia og Litauen 
medlemmer i EU. Dette har medført 
en betydelig arbeidsvandring til 
Norge, så vel som økning i norske 

investeringer i Baltikum. I 2008 ble de baltiske 
landene hardt rammet av finanskrisa. Vi inviterte 
Norges ambassadører i de tre landene. De ga oss 
innblikk i dagens situasjon, både når det gjelder 
økonomi, politikk og arbeidsmarkedene. AFI-forsker 
Migle Gamperiene (bildet) kommenterte 
innledningene, og reflekterte over 
arbeidsmigrasjonen fra Litauen. (Fafo Østforum, 
09.06.11) Les mer  

20-årsmarkering med de baltiske landene. Det er 20 
år siden Norge gjenopprettet diplomatiske 
forbindelser med Estland, Latvia og Litauen. Dette ble 
markert med et seminar med innledninger av blant 
annet utenriksministerne i de tre baltiske landene. 
Etter innledningene ble det åpnet for spørsmål fra 
salen. De baltiske ministrene ble blant annet 
utfordret på migrasjon. Alle landene opplever negativ 
befolkningsvekst på grunn av stor utflytting. I 
etterkant undertegnet den estiske utenriksministeren 
Urmas Paet og Støre en ny avtale om EØS-midler til 
Estland fram til 2014. Grønn innovasjon og samarbeid 
med norske bedrifter er et av hovedsatsings-
områdene i denne perioden. (UD, 08.06.11) Les mer 
Se også: Norske bedrifter inviteres til grønt samarbeid 
i Estland (UD, 08.06.11)  

 

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Spekter: Galt å allmenngjøre tariffavtale for 
renholdsbedrifter. Spekter mener det er prinsipielt 
galt at en normallønnssats allmenngjøres som en 
minstelønnssats, og på den måten griper inn i 
avtaleforholdet mellom partene. Dette kommer fram i 
en høringsuttalelse fra Spekter til Tariffnemnda 
/Arbeidsdepartementet i forbindelse med høring 
rundt utkast til forskrift om en slik allmenngjøring. 
(Spekter, 01.06.11) Les Spekters høringsuttalelse   
Se også: HSHs høringssvar (HSH, 01.06.11)   
HSH: - En eventuell allmenngjøring må følges opp 
gjennom målrettede kontroller 

Lover varslerne kjapp oppfølging. 
Magasinett.org skrev i går at LO krever 
bedre vern av utenlandske arbeidere 
som varsler om sosial dumping. LO har 
ventet i snart to år på et svar fra 
Arbeidsdepartementet. Statssekretær 

Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet lover 
fortgang i arbeidet med å verne dem som varsler om 
sosial dumping. (Magsinett, 10.06.11) Les mer 
Se også: Roar Flåthen krever vern av varslerne 
(Magasinett, 09.06.11) 

 

Vil regulere anbudspolitikken for å 
hindre sosial dumping. Raymond 
Johansen, Arbeiderpartiets 
partisekretær, erkjenner at bruken av 
anbud har bidratt til sosial dumping, 
men vil ikke si stopp for å sette 
offentlige oppdrag ut på anbud. Han 

ber Arbeider-partiets lokalpolitikere ta sitt 
arbeidsgiveransvar på alvor og arbeide mot sosial 
dumping.  (Fri Fagbevegelse, 08.06.11) Les mer 

Utenlandske turistbussjåfører – sosial dumping? I et 
møte Samferdselsdepartementet om utenlandske 
turbusser i Norge, tok HSH opp påstandene om at 
utenlandske sjåfører har dårlige lønns- og arbeids-
vilkår. - Sjåfører av utenlandske turbusser i Norge 
skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, men det er 
helt feil å kalle det for sosial dumping hvis man leier 
inn kapasitet fra Sverige eller Tyskland for å dekke et 
midlertidig sesongbehov, sier reiselivsdirektør Hilde 
Charlotte Solheim i HSH. (HSH, 08.06.11) Les mer 
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Skatt Øst: - Alle har et moralsk ansvar. Mange 
erklærer at de er mot utnytting av arbeidskraft, svart 
betaling og sosial dumping. Men hva gjør du når et 
bilpleiefirma tilbyr håndvask av bilen din til bare et par 
hundrelapper? Seksjonssjef Erik Nilsen i Skatt Øst 
utfordrer folk flest til å tenke seg godt om når 
bilvasken blir et røverkjøp. (Østlandets Blad, 06.06.11) 
Les mer 

Arbeidstilsynet: Ragn-Sells bryter loven. 
Renovasjonsselskapet Ragn-Sells mener det er snakk 
om et «et fåtall mindre forhold». Arbeidstilsynet 
mener det er lovbrudd. Dette blir kjent bare dager 
etter at Ragn-Sells selv erklærte at Arbeidstilsynet 
kun hadde noen mindre forhold å påpeke. 
(Dagbladet, 01.06.11) Les mer 
Se også: Arbeidstilsynet: Ragn-Sells driver ikke sosial 
dumping (Ragn-Sells, 24.05.11)  

  
NTL etterlyser rutiner mot sosial dumping. Som en 
oppfølging av Adecco-saken i vinter, ba Norsk 
Tjenestemannslag (NTL) sine tillitsvalgte om å 
undersøke forholda på sine arbeidsplasser. Kontrollen 
av innleide byråer i staten er for dårlig, viser en NTL-
undersøkelse. – I de fleste tilfeller er det dårlige eller 
ingen kontrollrutiner, sier NTL-leder John Leirvaag. 
(Magasinett, 08.06.11) Les mer 

 

Manifest-pamflett om sosial dumping. 
Journalist i HK-Nytt Lene Svenning har 
skrevet Manifest-pamfletten 'Rydd opp! 
Sosial dumping i offentlig regi', en 
pamflett som tillitsvalgte kan bruke 
som verktøy i valgkampen. Pamfletten 

inneholder både fakta, og konkrete tilfeller av sosial 
dumping gjennomført av kommersielle aktører som 
har vunnet anbud i det offentlige. (Fagforbundet, 
09.06.11) Les mer  Bestill pamfletten hos Manifest 

  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Svenske bygningsarbeidere reiser hjem. Mange 
svenske bygningsarbeidere reiser hjem til Sverige. 
Sterk økning i byggevirksomheten i nabolandet, og 
norsk byråkrati er årsakene. En fjerdedel av alle 
ansatte i byggenæringen her i landet kommer fra 
utlandet. Dersom oppsvinget også kommer i andre 
land som har forsynt oss med mye arbeidskraft de 
siste årene, som Polen, er det all grunn til å ta dette 
problemet med stort alvor, skriver Per Helge Pedersen 
på bygg.no (Bygg.no, 10.06.11) Les mer 

 

Arbeidsinnvandrere hindrer skvis. - Sysselsettings-
veksten de siste tre månedene har vært noe sterkere 
enn ventet, særlig i tjenesteytende sektor og i 
industrien, skriver Norges Bank. Bygg- og anleggs- 
bransjen, men også innen industri og kommune- og 
helsesektoren, har økte utfordringer knyttet til å 
skaffe nok folk. - Samtidig vokser tilbudet av 
arbeidskraft. Det er veldig høy arbeidsinnvandring 
for tiden, og Norges Bank forventer veldig sterk 
arbeidsinnvandring i tiden fremover, sier 
seniorøkonom Katrine Bøye i Nordea Markets. (E24, 
08.06.11) Les mer Se også: Flest østeuropeere til 
Rogaland (Utrop, 31.05.11) 

  

Ønsker å vri innvandringen til arbeidsinnvandring. 
Norge har til enhver tid flere titusener av mennesker 
som har lov å være i landet, men som ikke har lov til å 
arbeide. Dette vil det såkalte Berge-utvalget gjøre noe 
med: – Lediggang er roten til alt ondt. Vi mener man 
må være mer sjenerøse med å gi midlertidig 
arbeidstillatelse slik at flere kan komme i en mer aktiv 
tilværelse, sier Gunnar Berge, som har ledet 
mottaksutvalget, til NTB. Venstre-leder Trine Skei 
Grande vil også tillate at personer som står i asylkø får 
lov til «å bytte kø» til arbeidsinnvandringskøen. 
(Nettavisen/NTB, 07.06.11) Les mer 

 

Stortinget: Forslag som skal sikre vekstfremmende 
arbeidsinnvandring. Større konkurranse om 
arbeidskraft mellom land gjør det nødvendig å ha en 
helhetlig politikk som sikrer en bærekraftig arbeids-
innvandring, skriver stortings-representantene Trond 
Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-
Kristian Foss. Forenkle prosedyrene for forlengelse 
/fornyelse av arbeidstillatelser og innføring av «Blått 
kort» etter modell fra EUs «Blue Card» i Norge, er to 
av i alt åtte forslag som skal sikre vekstfremmende 
arbeidsinnvandring, ifølge de tre representantene 
fra Høyre. (Stortinget, 26.05.11) Les bakgrunnen    
Les forslagene 
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Én dags arbeid gir full trygdeuttelling i Norge. Som 
EØS-medlem har Norge forpliktet seg til å følge EUs 
regelverk om koordinering av trygderettigheter for 
borgere som reiser fra land til land for å jobbe. 
Eksempel: En polsk arbeider kan jobbe fire uker i 
Polen, før han drar til Norge. I løpet av den første 
arbeidsdagen i Norge, blir han syk. Polakken har da 
rett på sykepenger ut fra lønnen han hadde på 
sykemeldingstidspunktet, som gjør at inntekten han 
hadde i Norge blir grunnlaget for sykepengene. Han 
kan så dra tilbake til Polen og få utbetalt sykepengene 
der inntil ett år. -Hvis vi ikke justerer kursen, kan det 
frie europeiske arbeidsmarkedet bli en bombe for den 
norske velferdsstaten, sier forsker Knut Røed, økonom 
og seniorforsker ved Frisch-senteret og medlem i 
Brochmann-utvalget. (Dagbladet, 26.05.11) Les mer 

Høyretopp: Norge bør øke arbeidsinnvandringen 
fra land utenfor EØS. Høyresympatisør og tidligere 
NHO-topp Jens Ulltveit-Moe får ikke gehør i egne 
rekker for sitt innvandringsutspill i gårsdagens VG, 
hvor han blant annet sa at ikke-vestlige innvandrere 
er et rent nettotap for Norge. - Han forenkler bildet 
veldig, sier innvandringspolitisk talsmann Trond 
Helleland (H). - Vi må tenke på hvilke behov Norge 
har for faglært arbeidskraft, og derfor ønsker Høyre 
å åpne opp for større arbeidsinnvandring fra land 
utenfor EØS-området, sier Helleland (E24, 24.05.11) 
Les mer 
 
Se også: Ulltveit-Moe: - Ikke-vestlige innvandrere er 
et rent nettotap (VG, 23.05.11)  

  
ANDRE NYHETER  

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU & 
arbetsrätt. Blant sakene i dette nummeret:  
“Solidariskt ansvar hindrar inte fri rörlighet för 
tjänster, anser ESA” og “Norge och Finland håller med 
Island om vad som kan ingå i minimilön”. (Fafo 
Østforum, 01.06.11) Les nyhetsbrev Nr 1 2011 
Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU & 
arbetsrätt 

Nå kommer steinleggerne. Sommeren er i anmarsj, 
og med den dukker også de omreisende 
steinleggerne opp igjen. I all hovedsak dreier det seg 
om steinleggere fra de britiske øyer, supplert med 
østeuropeiske arbeidere på minstelønn. Innsalget av 
tjenestene foregår på døra til folk, og ikke sjelden er 
de britiske firmaene innblandet i en rekke ulovlige 
forhold. (Fædrelandsvennen, 27.05.11) Les mer 
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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. 
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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.  
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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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