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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  

 
"The FORMULA Conference 2012" i Oslo 22. - 23. mars. Fri bevegelse av tjenester og 
arbeidsmarkedsregulering i et utvidet EU og EØS er tema for Formula-prosjektet, som inviterer til 
internasjonal avslutningskonferanse på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo 22. - 23. mars 2012. 
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Stein Evju, Institutt for 
Privatrett, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Fafo. Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik (bildet) 
skal bidra både med innledning og som debattleder, og Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring 

skal holde forberedt kommentar. (Fafo Østforum, 06.02.12) Les mer 
  

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Nordisk fagbevegelse vil ikke ha en 
lovfestet minstelønn. Nordisk fag-
bevegelse har avverget at minstelønn 
blir det viktigste temaet når European 
Trade Union Confederation samles til 
toppmøte 7. og 8. februar. - Lønnen skal 

fremforhandles gjennom avtaler mellom arbeidstaker- 
og arbeidsgiversiden. Det er et urokkelig krav for 
nordisk fagbevegelse, sier YS-leder Tore Eugen 
Kvalheim. - Flere nordiske land har også et allmenn-
gjøringsinstitutt som fungerer, sier han. (YS, 07.02.12) 
Les mer 

Europautredningen: - Dagens allmenngjørings-
ordning er ikke treffsikker nok. Flertallet i 
Europautredningen mener at det er behov for å 
utvikle et mer treffsikkert og effektivt regime for 
fastsetting av minstelønner i Norge. Fem av seks 
bransjer hvor tariffavtalene har vært allmenngjort, 
har allmenngjort et minstelønnsnivå som ligger langt 
under det som er vanlig godtgjøring for norske 
arbeidstakere. Flertallet mener derfor at dagens 
allmenngjøringsordning ikke sikrer likebehandling av 
norske og utenlandske arbeidstakere, men har 
bidratt til å definere en ny og lavere minstelønns-
norm. (LO-Aktuelt, 26.01.12) Les mer 

  
Kommentar: En ny situasjon for allmenngjøring. - Noe 
må gjøres med allmenngjøringsordningen. EFTA-
domstolens avgjørelse tidligere denne uka viser at 
dagens ordning er uakseptabel for fagbevegelsen. 
EFTA-domstolens uttalelse kan gjøre det umulig å 
konkurrere med utenlandske foretak hvis en er bundet 
av Verkstedsoverenskomsten, skriver Torgny Hasås. 
(LO-Aktuelt, 27.01.12) Les kommentaren 

Ikke samme usikkerhet om allmenngjøring i 
Finland. Den usikkerheten omkring allmenngjøring 
av tariffavtalene som EFTA-domstolen har skapt i 
Norge kunne aldri oppstått i Finland, hevder finsk 
tariffekspert. Finske arbeidsgiverne må ifølge den 
finske «arbetsavtalslagen» følge alle tariffavtalens 
bestemmelser, sier Nikolas Elomaa i den finske 
sentralorganisasjonen FFC (LO-Aktuelt, 30.01.12). 
Les mer 

  
Nyhetssaker om sosial dumping  

Renholdsgigant granskes. Arbeidstilsynet har sendt 
varsel om seks pålegg til renholdsgiganten ISS. De 
ansatte kan jfr arbeidsavtalen pålegges å jobbe når 
som helst på døgnet. Arbeidstilsynet mener dette gir 
usikkerhet rundt arbeidsplikt, arbeidstid og fritid, og 
legger til: «Dette rammer særskilt utenlandsk og 
midlertidig arbeidskraft med lite erfaring og kunnskap 
om norsk arbeidsliv. Usikre vilkår inngår i begrepet 
sosial dumping». (Bergens Tidende, 11.02.12) Les mer 

Svart arbeid ikke alltid billigere. Enkelte er så sikre 
på at det er billigst å kjøpe svart arbeid at de aldri 
sjekker hvor mye det koster å få jobben gjort lovlig. - 
En del svarte arbeidstakere tar tilnærmet den 
samme prisen som en seriøs ville ha tatt, og i bygg- 
og anleggsbransjen fører svart arbeid til økt 
utenlandsk arbeidskraft og sosial dumping, sier Bjørn 
Marhaug i Skatt Øst. (Maleren / Fredrikstad Blad, 
10.02.12) Les mer 
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Kampanje mot sosial dumping i Nordsjøen. 
Fagforeninger fra Danmark, Norge og Storbritannia er 
bekymret for sosial dumping av arbeid utført i 
Nordsjøen. De skal i dag legge ned kranser, farget i 
nasjonalfarger, som en start på en kampanje mot 
sosial dumping. (Petro, 07.02.12). Les mer 
Se også: Offshore kampanje mot sosial dumping 
(Norsk Sjømannsforbund, 10.02.12)  

Hedmark: Tre bedrifter politianmeldt 
for sosial dumping i fjor. Arbeids-

tilsynet anmeldte i fjor sju bedrifter i Hedmark til 
politiet. Tre av tilfellene skyldtes grov underbetaling 
eller annen sosial dumping. Arbeidstilsynet ser store 
utfordringer i hotell, restaurant, renhold og 
transport, og vil ha flere kontroller i disse bransjene. 
(Hamar Arbeiderblad, 31.01.12) Les mer 

Ny usikkerhet om kabotasjeregler. Samferdsels-
departementet varslet 21. november 2011 at nye 
regler for kabotasjevirksomhet på turbilsiden ville tre i 
kraft fra og med 1. april i år. Utenlandske turbiler 
skulle fra og med denne datoen kun operere i Norge 
30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i 
løpet av ett år. Nå er det fare for at innstramningen 
kan bli utsatt. (NHO Transport, 02.02.12) Les mer 

Lønsopgjeret: Krav mot innleige og sosial dumping. 
Fellesforbundet vil ha kampen mot billig utanlandsk 
arbeidskraft inn i lønsoppgjeret. Dei vil mellom anna 
ha inn strengare krav til innleigd arbeidskraft og ei 
forenkla allmenngjeringsordning. Det siste betyr at 
regjeringa òg blir ein part i oppgjeret, fordi det vil 
krevje ei lovendring. (Bergens Tidende, 24.01.12) Les 
mer 

  
Slakter Adeccos bruk av tariffer. Bare 
måneder etter at tariffavtalen mellom 

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO ble 
allmenngjort 1. september i fjor, har Adecco funnet en 
mulighet til å slippe unna. Siden Adecco ikke er et 
renholdsfirma mener de avtalen ikke gjelder dem, selv 
når de leier ut renholdere. Et syn som støttes i en 
tolkningsavklaring fra Arbeidstilsynet. Fagforbundet og 
Arbeidsmandsforbundet mener det er helt feil av et 
bemanningsbyrå å bruke KS-tariffen. (Fri 
Fagbevegelse, 24.01.12) Les mer 
 
Se også: - Adecco dumper lønningene igjen 
(Dagbladet, 23.01.12)  

- Adecco dumper ikke renholderes lønn. - Utleid 
renholdspersonell fra Adecco får samme lønn som 
ansatte i Ski kommune. Hvordan kan det være 
lønnsdumping, spør Petter Furulund adm. dir. i NHO 
Service. Han viser til at den allmenngjorte 
renholdsoverenskomsten mellom NHO Service og 
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) kun gjelder for 
ansatte renholdere i private bedrifter som driver salg 
av renholdstjenester. - Denne tariffavtalen gjelder 
ikke for renhold som utføres av kommunens egne 
renholdere, sier Furulund. (NHO Service, 23.01.12) 
Les mer Se også: Debatt: - Vikarer fikk riktig tariff-
avtale (NHO Service, 03.02.12)  
Ordfører i Ski avviser at Adecco driver sosial 
dumping i kommunen (KS, 25.01.12) 

  

VIKARBYRÅDIREKTIVET  
  
Tilleggshøring til Høring om konsekvenser av vikarbyrådirektivet. Høringsfrist 31.01.2012 
Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves 
(Arbeidsdepartementet, 12.12.11) Høringsfristen var 30.01.12. Høringsuttalelser er lagt ut på 
Arbeidsdepartementets nettsider. Nedenfor er nyhetssaker om noen av uttalelsene.  
 

Kommentar: - Et høyt spill om 
vikarbyrådirektivet. - I går krevde LO-
sekretariatet veto mot EUs vikarbyrå-
direktiv. Dette er et forståelig resultat av 
uro over økende bruk av innleid og 
annen ekstern arbeidskraft, hvor 

useriøse firma ofte tilbyr billig utenlandsk arbeidskraft 
og omgår skatt, avgifter og arbeidslivsregler. Analyser 
tyder på at vikarbyrådirektivet kan være et redskap til 
å rydde opp og skape mer lik konkurranse. Et veto kan 
dermed være et høyt spill med svært usikker gevinst, 
skriver Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i en kommentar 
(Dagsavisen, 31.01.12) Les mer 

- Ap vil få støtte fra opposisjonen til å få gjennom 
vikarbyrådirektivet på Stortinget. Et enstemmig LO-
sekretariat vedtok i går å sende et «kraftig signal» til 
regjeringen om å avvise vikarbyrådirektivet. Men 
Aps stortings-politikere, og arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm har gjort det klart at de holder fast på å 
innføre direktivet i Norge. Høyre lover støtte til å 
vedta direktivet på Stortinget. (Klassekampen, 
31.01.12) Les mer  
SV truer med vikardissens (Klassekampen, 10.02.12) 
Stavanger Ap krever veto (Fri Fagbevegelse, 
03.02.12) Sps stortingsgruppe ber regjeringen om 
grundigere behandling (Senterpartiet, 03.02.12)  
Halve stortingsgruppa til Sp vil ha veto (Nationen, 
28.01.12) Bjurstrøm gir ikke etter for vikar-press 
(Bygg.no, 29.01.12)  
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NHO imot Regjeringens tiltakspakke. I en hørings-
uttalelse går NHO sterkt i mot tiltakspakken 
Regjeringen har foreslått som en sikring for at 
vikarbyråene opptrer seriøst og gir de ansatte gode 
arbeidsvilkår. Wiersholm har på oppdrag fra NHO, 
Virke og Spekter vurdert rettslige problemstillinger 
tilknyttet tiltakene, og konkluderer med at forslaget 
om innsynsrett kan være i strid med personvern-
hensyn. Innføring av solidaransvaret vil dessuten 
utgjøre en ulovlig restriksjon etter EØS-retten. (NHO, 
30.01.12) Les mer Se også: Høringsuttalelse fra NHO 
Wiersholms uttalelse  
Virke: - Tiltakspakken i strid med EØS-avtalen (Fri 
Fagbevegelse, 30.01.12)  
Se også: Høringsuttalelse fra Virke 
Regjeringens vikartiltak kan være ulovlige (Dagens 
Næringsliv/NTB, 02.02.12)  
Frykter at norske regler for vikarer og midlertidig 
ansatte kan bli EFTA-mat (Demokraten, 30.01.12) 

LO sier nei til vikarbyrådirektivet. 
Sekretariatet i LO har i dag behandlet en 
høringsuttalelse om de tiltakene regjeringa 

har forslått for å hindre skadevirkningene av 
direktivet. LO mener at tiltakene er bra, men ikke 
tilstrekkelig og ber regjeringa legge ned veto mot 
vikarbyrådirektivet. (Fri Fagbevegelse, 30.01.12). Les 
mer Les også: Tonet ned EØS-motstanden (LO-
Aktuelt, 29.01.12)  
Akademikerne: – Snodig LO-vedtak mot 
vikarbyrådirektive. (Ukeavisen Ledelse, 31.01.12) 
Skjebnevalg (Klassekampen, leder, 30.01.12) LO-nei 
kan få Ap til å snu (NRK, 30.01.12)  
Senterpartiet: - LOs nei aukar sjansane for veto 
(Nationen, 30.01.12)  
Fagforbundet: Fortsatt nei til vikarbyrådirektivet 
(27.01.12)  
YS: Ja til likebehandlingsprinsippet, nei til 
vikarbyrådirektivet (03.02.12) 
Unio anbefaler vikar-veto (24.01.12)   
EL & IT: Høringssvar om tiltak i forbindelse med 
vikarbyrådirektivet (18.01.12)  
Høringsnotat fra Fellesforbundet (16.01.12) 

  

EFTA-DOMSTOLEN Temaside og EU-domstolen  

 
I uttalelsen om allmenngjøring av Verkstedoverens-
komsten (VO) for verfts- og skipsindustrien hevder 
EFTA-domstolen at det er brudd på konkurranse-
reglene å pålegge utenlandske entreprenører å betale 
tariffavtalens tillegg for nattkvarter i eget hjem, samt 
kostnader for reise, kost og losji Uttalelsen fra EFTA-
domstolen, og de første reaksjonene på uttalelsen, var 
saker i forrige nyhetsbrev. Saken skal behandles i 
Borgarting lagmannsrett 13. mars. Nedenfor følger 
flere reaksjoner (Fafo Østforum, 10.02.12)   
Les dommen fra Efta-domstolen 
 

Flere nyhetssaker om EFTA-uttalelsen: 
Tapte og vant i EFTA-domstolen(LO-Aktuelt, 
23.01.12) EU-retten undergraver tariffavtale (ABC 
Nyheter, 23.01.12) Norsk Industri og NHO: - Tilfreds 
med dommen (NHO, 23.01.12) Mener Norge bryter 
EØS-avtalen (Aftenposten, 23.01.12) 
EFTA mot allmenngjøring (Parat, 24.01.12) 
EFTA-domstol støtter verftene (Sunnmørsposten / 
NTB, 23.01.12)  
YS tilfreds med at det gis adgang til å allmenngjøre 
arbeidstidsbestemmelser (YS, 25.01.12) 

Leder: EFTAs uttalelse og EUs direktiver. 
Fagbevegelsen har støttet EØS-avtalen fordi man har 
hatt rett til å opprettholde like lønnsforhold for alle 
som jobber i Norge og motarbeide sosial dumping. 
Allmenngjøring har vært det avgjørende virkemidlet. 
Nå kan også dette virkemidlet være i ferd med å bli 
innhentet av EU og EØS’ dynamiske lovanvendelse, 
skriver Klassekampen på lederplass (23.01.12) Les 
lederen 

Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan få konsekvenser 
for tusenvis av norske jobber. - EFTA-uttalelsen 
betyr sterk konkurransevridning med sosial dumping 
til følger, mener Roar Abrahamsen i Fellesforbundet. 
– Nå vil vi møte utenlandsk arbeidskraft med 
timelønn langt under tariff. Arbeidsgiver vil kunne 
dekke seg med at de følger tariffen, men at reise, 
kost og losji er trukket fra. Norske bedrifter vil slite 
tungt med å møte denne konkurransen, sier 
Abrahamsen. (Magasinett, 24.01.12) Les mer 

  
BNL: Frykter ikke sosial dumping etter EFTA-
domstolens uttalelse. Byggenæringens Landsforening 
(BNL) mener det ikke er grunnlag for å si at EFTA-
domstolens uttalelse om allmenngjøring åpner for 
sosial dumping. BNL havner mellom barken og veden: 
Malermestrene frykter EFTA-domstolens avgjørelse, 
mens NHO hilser den velkommen. (Maleren, 28.01.12) 
Les mer Se også: 16 kroner timen kan være lov 
(Maleren, 24.01.12) 

- Frykten for vikarbyrådirektivet står ved lag.  
Motstanderne av vikarbyrådirektivet frykter at norsk 
lov fort kan bli satt til side etter en implementering 
av direktivet, og forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT 
mener denne frykten står ved lag etter uttalelsen fra 
EFTA-domstolen. (Magsinett, 23.01.12) Les mer 
Se også: EFTA-domstolen grip inn i norsk 
tariffpolitikk -kan skape EØS-bråk for Stoltenberg 
(Nationen, 23.01.12) 
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- Sosial dumping kan forhindres ved å endre norsk 
forskrift. Uttalelsen fra EFTA-domstolen kan føre til 
timelønninger langt under tariffestet minstelønn. På 
den måten at arbeidsgiver kan si at lønna er så lav på 
grunn av trekk i forbindelse med reise, kost og losji. 
Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening mener 
endringer i norsk forskrift kan hindre utstrakt sosial 
dumping. Han foreslår en bestemmelse i utsendings-
forskriften om at ytelser som gis som godtgjørelse av 
utgifter i forbindelse med utsendingen, ikke er å regne 
som lønn i allmenngjøringsforskriftenes forstand. 
(Magasinett, 26.01.12) Les mer 

Temarapport om EU og EFTA-
domstolen. LOs Brusselkontor har 
laget en temarapport om EU og EFTA-

domstolen. Rapporten gir informasjon om 
sammensetning og funksjon for domstolene, samt 
oversikt over aktuelle dommer. Dommene som er 
listet opp er innenfor området arbeidsrett. Her 
finner du linker til kjente saker som Laval, Viking og 
Ruffert fra EU-domstolen og KLP, enkemannspensjon 
og verftssaken fra EFTA-domstolen. Last ned 
Temarapport om EU og EFTA-domstolen (LOs 
Brusselkontor, 06.02.12)  

  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

  
Dagpenge-boom for østeuropeere i Norge. I løpet av 
de siste fire årene har antall østeuropeere på 
dagpenger i Norge mer enn tidoblet seg. Politikerne 
krangler om årsaken. - I den enorme strømmen av 
arbeidsinnvandring vi har opplevd de siste årene, så 
mener jeg at veldig mange er minst like interesserte i å 
prøve lykken på norsk velferd, sier Fremskrittspartiets 
Robert Eriksson, som leder arbeids- og sosialkomiteen 
på Stortinget. - Østeuropeerene er her for å jobbe, og 
trygdeeksport er en lite relevant problemstilling, sier 
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (VG, 11.02.12) Les 
mer 

– Umulig å importere russisk arbeidskraft. I april 
2008 kom en stortingsmelding med en gladnyhet til 
fiskerinæringen i Finnmark: Det skulle bli enklere for 
russere bosatt i Barentsregionen å få 
arbeidstillatelse i Norge. - Det er i praksis umulig å 
importere russisk arbeidskraft til Norge, mener Svein 
Ruud i Troika Seafood AS. Russiske fiskeriarbeidere 
med norske fagbrev skal ha fått avslag på 
arbeidstillatelse. Utlendingsdirektoratet kjenner seg 
ikke igjen i kritikken. (Finnmarken, 10.02.12) Les mer 
Se også: «Njet» til russisk arbeidskraft (NRK Sápmi, 
10.02.12) 

Høyre vil bedre integreringen av arbeidsinnvandrere. 
Høyres kommunalpolitiske talsmann Trond Helleland 
spør regjeringen om hva de gjør for å bedre 
integreringen av arbeidsinnvandrere som kommer til 
Norge. Høyre mener at enkle grep som tilstrekkelig 
språkopplæring og kompetansekartlegging vil kunne 
hjelpe arbeidsinnvandreren selv, så vel som 
Kommune-Norge til å ta i bruk de store ressursene 
denne gruppen innvandrere bringer med seg. (Høyre, 
09.02.12) Les mer 

Norsk Industri forventer vekst. Arbeidskrafts-
behovet løses dels av arbeidsinnvandring. Norsk 
Industris Konjukturrapport viser at industrien i 2012 
venter sju prosent vekst i omsetningen. De 
oljerelaterte industribedriftene har vekstplaner på ca 
15 prosent. Dette vil føre til press etter noen typer 
arbeidskraft, samtidig som etterspørselen vil løses 
dels ved arbeidsinnvandring til Norge, dels ved at 
aktivitet vil legges til andre land. (Norsk Industri, 
09.02.12) Les mer Last ned Konjukturrapport 2012 

  
Byggebransjen i Sogn og Fjordane er avhengig av 
arbeidsinnvandring. Det er venta kring 150 nye 
arbeidsplassar innan bygg- og anleggsbransjen i Sogn 
og Fjordane i år. Samstundes melder ei av fire 
verksemder at dei har ledige stillingar som følgje av 
rekrutteringsproblem. Utanlandsk arbeidskraft vil bli 
viktigare enn nokon gong for denne bransjen, seier 
NAV-direktør Tore Thorsnes i Sogn og Fjordane. (NRK 
Sogn og Fjordane, 04.02.12) Les mer 

Vestlandet har størst vekst i andel gjestearbeidere 
og utenlandske selskaper. Veksten i andel 
gjestearbeidere er størst på Vestlandet. Siden 2008 
har denne gruppen vokst med 18 prosent. På 
Østlandet har veksten i samme periode bare vært 
halvparten så stor. Også veksten i utenlandske 
selskaper er dobbelt så høy på Vestlandet som i 
landet for øvrig. Dette skyldes blant annet vekst i 
oljebransjen. (Bergens Tidende, 30.01.12) Les mer 

  
Nesten ein av seks arbeidstakarar er utlendingar. I 
2011 var 15 prosent av alle arbeidstakarar i Noreg 
utlendingar, viser ferske tal frå Skattedirektoratet. - 
Auken i arbeidsinnvandringa av arbeidskraft etter EU-
utvidinga i 2004 har hatt stor betydning for den 
økonomiske veksten og velstandsutviklinga i Noreg, 
meiner økonomiprofessor Kjell Gunnar Salvanes og 
kollega Rolf Brunstad ved Norges Handelshøyskole 
(Hordaland / NPK-NTB, 30.01.12) Les mer 

- Utlendinger tar jobbene. Entreprenører i Lesja må 
permittere medarbeidere fordi firmaer med 
utenlandske håndverkere tar oppdragene. Nå griper 
Lesja kommune inn mot sosial dumping. Det blir mer 
kontroll på byggeplassene etter at entreprenører har 
tatt opp den økende bruken av billig, utenlandsk 
arbeidskraft i kommunen. (Gudbrandsdølen 
Dagningen, 30.01.12) Les mer 

http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5897391.ece
http://www.lo.no/Global/Brussel/EU%20og%20EFTA%20domstolen.pdf
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10077496
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10077496
http://www.finnmarken.no/lokale_nyheter/article5922351.ece
http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7991619
http://www.hoyre.no/www/aktuelt/nyheter_fra_hoyre/Vil+bedre+integrering+av+arbeidsinnvandrere.d25-TMlvSWn.ips
http://www.norskindustri.no/oekonomi-naeringsliv/norsk-industris-konjunkturrapport-2012-article5538-548.html
http://www.norskindustri.no/getfile.php/Dokumenter/PDF/Konjunkturrapport2012_web.pdf
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.7982568
http://www.bt.no/jobb/Vestlandet-oker-mest-2648107.html
http://www.avisa-hordaland.no/npk/article5905207.ece
http://www.gd.no/nyheter/article5905605.ece


  
NHO saknar faglært arbeidskraft i stadig 
fleire sektorar. Norsk næringsliv ville strevd 
utan faglært arbeidsinnvandring. I nokre 
bedrifter er opptil 90-100 prosent av 
arbeidstakarane utlendingar.  - Statusen på 

yrkesfag må opp, seier Jan Atle Stang, NHO-direktør i 
Sogn og Fjordane. - Me kan ikkje basere oss på folk  
frå til dømes Polen eller Litauen skal gjera alt det 
praktiske arbeidet, og så skal nordmenn med 
masterutdanning sitje på kontora, sier Stang. 
(Nationen, 07.02.12) Les mer 

Kronikk: Arbeidsmigrantene. - Arbeids-
migrasjon gjennom au pair ordningen 
vil fortsette fordi det au pairene gjør 
for norske familier av begge parter 
defineres som arbeid, til tross for at det 
skal lønnes med «lommepenger». Den 

viktigste årsaken til at vi får sosial dumping, er 
nettopp at au pairenes arbeid ikke anerkjennes som 
arbeid, skriver professor Ragnhild Sollund i en 
kronikk i Dagbladet. (25.01.12) Les mer 
Kronikk av statssekretær Pål K. Lønseth: 
Kulturutveksling, ikke arbeidsinnvandring 
(Dagbladet, 27.01.12)  
Kommentar av Gunnar Stavrum: - Ikke sosial 
dumping, men sosial løfting (Nettavisen, 27.01.12) 

  

Frykter arbeidsløse europeere blir uteliggere i Oslo. 
Bymiljøetaten i Oslo frykter at antallet tiggere i Oslo 
kan øke som følge av økt arbeidsinnvandring etter den 
økonomiske krisen i Europa, skriver Aftenposten. Nå 
etterlyser etaten en strategi for å håndtere det 
forventede storinnrykket. (VG, 26.01.12) Les mer 

 

  
ANDRE NYHETER  

  
Krisen fører til utvandring. De hardest rammede 
landene i Europa opplever økt utvandring. Spesielt 
ungdom forlater en situasjon i hjemlandet preget av 
enten arbeidsløshet eller dårlig betalte og utrygge 
jobber. EUs ungdomsprogram Ungdom i bevegelse 
(Youth on the move) er en del av den nye vekst-
strategien Europa 2020. Målsettingene var høyere 
vekst, økt sysselsetting og en mer kunnskapsrik 
befolkning. Men nå er det høy arbeidsledighet som 
fører til økt bevegelse i ungdomskullene. (LOs 
Brusselkontor, 07.02.12) Les mer 

Utstasjoneringsdirektivet under lupen. Det kommer 
trolig endringer i utstasjoneringsdirektivet - også kalt 
utsendingsdirektivet - som blant annet skal sikre 
arbeidstakere på oppdrag i andre land grunn-
leggende rettigheter. Kommisjonen kommer trolig 
med forslag som skal forebygge og hindre misbruk 
og omgåelser av regelverket. Dette er en av mange 
saker i den siste rapporten fra Norges arbeids- og 
sosialråd ved EU-delegasjonen i Brussel (januar 12). 
Les hele rapporten her 

  
Foreslår å oppheve overgangsordningene for 
bulgarere og rumenere. Regjeringen foreslår å 
oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra 
Bulgaria og Romania. Det innebærer at arbeidstakere 
fra de to landene vil få samme tilgang til det norske 
arbeidsmarkedet som borgere fra andre EØS-land 
allerede har (Arbeidsdepartementet, 27.01.12). Les 
mer 

Se også Fafo Østforums temaside Bulgaria og Romania 

Polske syersker overtar sying og montering av 
norske uniformer. K. Stormark Konfeksjonsfabrikk 
har siden 1957 sydd uniformer til forsvaret. Snart 
skal en ny fabrikk i Polen overta sying og montering 
av norske uniformer. - For å kunne konkurrere på lik 
linje med de som produserer ute, etablerer vi en 
bedrift i Polen. Dermed reduserer vi med 18 her, sier 
daglig leder, Vegard Winquist Haave. Så langt er 30 
polakker ansatt ved fabrikken i Polen. (NRK Hedmark 
og Oppland, 26.01.12) 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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