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Fafo Østforum seminar 23. mars kl 14-16. 
Allmenngjøring av tariffavtaler er tema 
for vårens første seminar. Innledninger 
ved Tariffnemdas leder Håvard Holm 
(bildet) og Sigve Knudsen fra 
Petroleumstilsynet. Deretter blir det 

paneldebatt med representanter fra partene, 
deriblant: Petter Furulund (administrerende direktør i 
NHO Service), Tore M. Sellæg (direktør for arbeids-
livsavdelingen, Norsk Industri), Anders Skattkjær (1. 
nestleder i Fellesforbundet) og Jan Olav Andersen 
(leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet).  
Program og påmeldingsinfo kommer.  
Tidligere seminarer 
Foto: Håvard Sæbø 

Ny kamp om migrasjon, 
arbeidsliv og velferd - 
høyredreining i Europa?  
Hva står på spill hvis Norge 
går mot høyre? Møt Jens og 
Erna til duell på Fafo-

konferansen om morgendagens arbeidsliv, velferds-
stat og integreringspolitikk. Konservative partier og 
koalisjoner har inntatt stadig flere regjeringskontorer 
i Europa. Et nytt høyre tar tak i reformer av arbeids-
liv og velferdsstater. Hva er det norske alternativet?  
Oslo Kongressenter 2. mars 2011 08.30-17.30.  
Konferanseprogram og påmeldingsinformasjon 
 Foto: Solberg: CF-Wesenberg/kolonihaven.no.  

Stoltenberg: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/Statsministerens kontor   
 

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 

Krever allmenngjøring i renhold.  
LO og Arbeidsmandsforbundet sender 
krav om allmenngjøring til Tariffnemda.  
Kravet er at alle renholdere i renholds-
bedrifter skal ha en timelønn på minst 
148,56 kroner.  - Både NHO og LO ønsker 

allmenngjøring. Og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 
har ved flere anledninger stilt seg positiv til allmenn-
gjøring. Dette bør veie tungt, sier Erna Hagensen i 
Arbeidsmandsforbundet. (Fri Fagbevegelse, 21.02.11) 
Les mer  

Dumpebot etter brudd på allmenngjort tariffavtale. 
Politiet har ilagt det latviske selskapet Kvinta Plus en 
bot på 100.000 kroner for grov underbetaling av 
flere bygningsarbeidere. Lønnen var langt under den 
lovpålagte minstelønna for bygg- og anlegg. Det gikk 
to år fra lovbruddet ble avslørt til politiet ila 
forelegget, fordi det tok tid å få fastsatt hvem som er 
juridisk ansvarlig for det ulovlige forholdet. (Hamar 
Arbeiderblad, 17.02.11) Les mer  
Se også: Fellesforbundet roser politiet (Hamar 
Arbeiderblad, 17.02.11) 

 
Eksempler på tiltak mot sosial dumping 

Arbeidstilsynet vil fjerne «godkjent»-
stempel for bemanningsbyråer. Hvis 

du søker i registeret over bemanningsforetak får du 
beskjed om at de firmaene som er registrert også er 
godkjent. – Det vil vi endre på. Det ligger ingen 
godkjenning fra Arbeidstilsynets side i dette, sier 
regiondirektør Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast. 
På spørsmål om registeret hjelper i arbeidet mot 
ulovlige ansettelsesforhold, svarer Halmrast at man 
må se alle regjeringens tiltak mot sosial dumping i 
sammenheng. (LO-Aktuelt, 15.02.11) Les mer 

Unio: - Sosial dumping må kveles før 
det sprer seg. Etter avsløringer om at 
sykepleiere ved et sykehjem i Oslo 
jobbet 84 timer i uka, gjentar Unio 
kravet om at regjeringen inkluderer alle 
tjenesteområder i forskriften om lønns- 

og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Unio-leder 
Anders Folkestad mener sosial dumping må kveles 
før det sprer seg i offentlig sektor.  (Unio, 18.02.11) 
Les mer Se også: Høring av regelverket om offentlige 
anskaffelser (FAD, 01.02.11)  

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/tidlsem.htm
http://www.fafo.no/konferansen/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=109465&articleView=true
http://www.h-a.no/Nyheter/Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=109463&articleView=true
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article5491386.ece
http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/$all/6FD318E4D6A62089C125783B004E3830
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/2011/horing-av-regelverket-om-offentlige-ansk.html?id=632246
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/nyheter/2011/horing-av-regelverket-om-offentlige-ansk.html?id=632246


Lønns- og arbeidsvilkår for svenske praktikanter   

Fordømmer utnytting av svensker og 
avviser forslag om innslusingslønn.  
LO-leder Roar Flåthen fordømmer 
utnyttingen av svenske ungdommer 
som kommer til Norge for å jobbe. 
Flåthen avviser også Frp’s forslag om 

såkalt ”innslusingslønn” for innvandrere.  – 
Innslusingslønn er helt uaktuelt. Vi lønner ikke 
mennesker etter etnisitet, sier han. (LO-Aktuelt, 
22.02.11) Les mer 
Se også: Svenskeskammen (Fri Fagbevegelse, 
22.02.11)  

Bjurstrøm reagerer. - Hvis de svenske 
jentene er au pairer, er det ulovlig og 
et veldig alvorlig misbruk av au pair-
ordningen. Hvis dette ikke er au 
pairer, er det et arbeidsforhold. Da er 
det totalt uakseptable arbeids- og 

lønnsforhold, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 
Arbeidsdepartementet vil nå se på regler og 
forskrifter for å hindre sosial dumping av svenske 
jenter i norske hjem. (Dagbladet, 15.02.11) Mer om 
lønnsvilkårene for svenske praktikanter 

 
Nyhetssaker om lønns- og arbeidsvilkår på sykehjem Adecco Helse    

 Sykehjem-suksess driver ulovlig. En av de største 
private sykehjemskjedene her i landet, Adecco Helse, 
har tjent 100 millioner kroner de fire siste årene. Ett 
av sykehjemmene, Ammerudlunden i Oslo, har fått 
flere priser og høstet lovord av politikere. Men enkelte 
ansatte har jobbet 84 timer i timen uten overtids-
betaling, og noen som overnatter i bomberommet i 
kjelleren på sykehjemmet. Helseminister Anne-Grete 
Strøm-Erichsen sier at dette høres ut som sosial 
dumping, og at hun håper at Høyre-byrådet i Oslo 
rydder opp i forholdene. (NRK, 17.02.11) Les mer 
Se relaterte nyhetssaker til høyre:  

Jan Davidsen vil kaste vikarbyråene ut av det 
offentlige (Dagbladet, 17.02.11)  
Sykehjemsetatens fagforening: - Adecco og ledelsen 
ved Ammerudlunden har lenge visst at vaktplanene 
var ulovlige (Fri Fagbevegelse, 18.02.11)  
Ansvarlig lønn (Adecco, 18.02.11)  
Fagforbundet varslet Oslo kommune om 
dobbeltvakter i fjor (VG, 19.02.11)  
Leder: Uverdige arbeidsforhold i sykehjem 
(Adresseavisen, 22.02.11)  
Oslo kommune bryter kontrakten med Adecco 
(Dagbladet, 22.02.11)  

 
 Andre nyhetssaker om sosial dumping 

 

 Adecco beskyldes for sosial dumping. 
Adecco-ansatte mener de blir utsatt for 

sosial dumping. Adecco selv mener de betaler godt. 
Dagbladet avdekket at flere Adecco-ansatte jobber for 
det offentlige for langt under tariff. Både Bergen og 
Oslo kommune mener at de har avtalefestet at Adecco 
skal følge tariffbestemt nivå. Det er ikke Adecco enig i. 
(Dagbladet, 13.02.11) Les mer om Addecos 
lønnsbetingelser 

Arbeidstilsynet blir lurt av useriøse 
bedrifter. Arbeidstilsynet bruker mye 

tid på å avdekke sosial dumping, men opplever at de 
useriøse bedriftene tilpasser seg for å unngå å bli 
tatt. Tilsynet har flere kort i ermet: – Vi har en polsk 
svartjeneste der vi får mange tips, og vi har ansatte 
som snakker mange ulike språk. Det gjør at vi får ut 
en del ut en del informasjon, sier seniorinspektør Per 
Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo. (Magasinett, 
18.02.11) Les mer 

 
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
 - Treg saksbehandling hindrer 
arbeidsinnvandring.  - En av årsakene til 
at vi ikke fyller opp kvoten med faglærte 
arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS 
er treg saksbehandling, sier Marit 
Stykket, president i NITO. – Vi har 

eksempler på virksomheter som faktisk mister sine 
beste kandidater på grunn av det norske saks-
behandlingssystemet, sier Stykket. (NITO, 18.02.11) 
Les mer 

Polakker like vanlig i offentlig som i privat sektor. 
Polsk arbeidskraft er for første gang like vanlig i 
offentlig som i privat sektor. Det viser en 
undersøkelse gjennomført av Perduco for NAV 
EURES. Tre av ti virksomheter i næringslivet benytter 
arbeidskraft fra EU. Og nesten like mange offentlige 
virksomheter gjør det samme. (Fri Fagbevegelse, 
16.02.11) Les mer  
Se også: Polakker mest populære (NAV, 16.02.11)  

http://www.frifagbevegelse.no/tariff/Tariff_2011/article5500900.ece
http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article5500936.ece
http://www.dagbladet.no/2011/02/15/nyheter/svensker_i_norge/innenriks/15440192/
http://www.dagbladet.no/2011/02/15/nyheter/svensker_i_norge/innenriks/15440192/
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7512399
http://www.dagbladet.no/2011/02/17/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/anbud/15468133/
http://www.dagbladet.no/2011/02/17/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/anbud/15468133/
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article5497008.ece
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article5497008.ece
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article5497008.ece
http://www.adecco.no/News/Pages/ansvarligloenn.aspx?navCtx=/NyheterOgPresse
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10014263
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10014263
http://www.adressa.no/meninger/article1592798.ece
http://www.dagbladet.no/2011/02/22/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/oslo_kommune/15530673/
http://www.dagbladet.no/2011/02/13/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/anbud/15409989/
http://www.dagbladet.no/2011/02/13/nyheter/adecco/innenriks/arbeidsliv/anbud/15409989/
http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5496843.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.nito.no/Aktuelt/Nyheter/nyheter/Treg-saksbehandling-hindrer-arbeidsinnvandring/
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article5493578.ece
http://www.nav.no/NAV+EURES+mobilitet+i+Europa/268021.cms


 
Finansministeren stoppet regelendring.  
 – Svenske pendlere skal inntil videre ikke 
behøve å bli bostedsregistrert i Norge, sier 
finansminister Sigbjørn Johnsen. En 
arbeidsgruppe skal se på 
bostedsregistreringen av utenlandske 

arbeidstakere.  Inntil videre vil utenlandske pendlere 
bare bli bostedsregistrert i Norge dersom de selv ber 
om det. (BNL, 15.02.11) Les mer 
Se også: Strakstiltak for svenske pendlere 
(Finansdepartementet, 15.02.11) 

EU-DOMSTOLEN       Temaside om EU-domstolen 

 - EU-domstolen begrenser vår 
mulighet til å bekjempe sosial. 
dumping Steinar Gullvåg (Ap) refser EU 
og ESA for å undergrave internasjonale 
minstelønnsregler. - ILO-konvensjon 94 
slår fast at utenlandske leverandører til 

offentlige kunder skal betale sine ansatte lønn på 
vertslandets nivå. Likevel ser vi nå at EU utfordrer 
ILO. De opparbeider egen rettspraksis i strid med 
ILO, sier Gullvåg. (ABC Nyheter, 15.02.11) Les mer  

 
ANDRE NYHETER  

 

 Polakker liker Høyres satsing. Høyre 
har satt i gang et prosjekt for å verve 
flest mulig av polakker til 
kommunevalget. Ernas og Høyres frieri 
til polakker i Norge blir tatt godt imot 

av hovedpersonene selv. En av grunnene er at partiet 
er først ute med et søkelys på polakker. 
(Høyre/Dagsavisen (papirutg.), 21.02.11) Mer om 
Høyres satsing på å verve polakker 
Se også: LO og de rødgrønne raser mot Høyres 
polakkfrieri (P4/Dagsavisen, 22.02.11) 

SV: - Høyre fører polske arbeidere bak 
lyset. - Det viktigste vi kan gjøre for 
arbeidsinnvandrere i Norge er å 
bekjempe sosial dumping, sier SVs Karin 
Andersen. Erna Solberg mener at 
politikere må være mer opptatt av 

situasjonen til polakkene i Norge. Andersen påpeker 
at Høyre har stemt mot rødgrønne tiltak mot sosial 
dumping: regionale verneombud, innsynsrett for 
tillitsvalgte i arbeidsavtaler og solidaransvar for lønn 
og feriepenger. (SV, 22.02.11) Les mer 

  
EU: store variasjoner i minstelønn.  
20 EU-land har en eller annen form for 
nasjonal minstelønn. Nye tall fra 
Eurostatt viser at variasjonen i minste-
lønn er stor. Og når man sammen-
ligner minstelønn og gjennomsnittlig 

bruttolønn i industrien henger den lovfestede minste-
lønn langt etter. (LO/Eurostat, 17.02.11) Les mer  

Livsfarlig arbeidsmiljø hos utenlandske 
byggefirmaer i Danmark. Mange av byggefirmaene 
fra Polen, Tyskland og Sverige, som utfører arbeid i 
Danmark, har livsfarlig arbeidsmiljø. Forholdene er 
mange steder så farlige, sikkerhet så dårlig, at 85 
prosent av Arbejdstilsynets anmerkninger medførte 
til øyeblikkelig stenging av arbeidsplassen. (Dansk 
LOs Ugebrev A4, 14.02.11) 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.  

  

http://www.bnl.no/article.php?articleID=1408&categoryID=6
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/aktuelt/nyheter/2011/strakstiltak-for-svenske-pendlere.html?id=633549
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_vaxholm_viking_line.htm
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/110215/advarer-om-eu-angrep-pa-anstendig-lonn
http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Polakker+liker+H%C3%B8yres+satsing.d25-TwdHQ3V.ips
http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Polakker+liker+H%C3%B8yres+satsing.d25-TwdHQ3V.ips
http://www.p4.no/story.aspx?id=398142
http://www.p4.no/story.aspx?id=398142
http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Hoyre-forer-polske-arbeidere-bak-lyset
http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Hoyre-forer-polske-arbeidere-bak-lyset
http://sv.no/Forside/Siste-nytt/Nyhetsarkiv/Hoyre-forer-polske-arbeidere-bak-lyset
http://www.lo.no/u/Brussel/EU-store-variasjoner-i-minstelonn-/?c=121&a=true&theme=0&from=0
http://www.ugebreveta4.dk/2011/201106/Artikler/Mange_udenlandske_byggefirmaer_er_livsfarlige.aspx
http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/Nyhetsarkiv/nyhetsarkiv.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/bakgrunn.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/deltak.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/kontakt.htm
mailto:line.eldring@fafo.no
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/FoU/FoU.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Offentlige%20dokumenter/offdok.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Statistikk/Statistikk.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Andre%20publikasjoner/Andre%20publikasjoner.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Oestforum_publikasjoner/LR-index.htm
http://www.fafo.no/Oestforum/index.html


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 

 

 

 

http://www.fafo.no/paameld_nyhetsbrev_oestforum.html
http://www.fafo.no/avmeld_nyhetsbrev_oestforum.html
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/nyhetsbrevarkiv/index.html
http://maps.google.co.uk/maps/ms?hl=en&gl=uk&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=103790371961031439985.000479d31c6bc635ece1f&z=16
http://www.fafo.no/

