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   AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM  Tidligere seminarer 

 Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april: Ti år etter EU-utvidelsen - norsk 
arbeidslivspolitikk mot 2020. Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. 
Samme høst ble Fafo Østforum etablert og vi 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! 
 Nytt Fafo-prosjekt: HMS-utfordringer i bygg og anlegg.  

Arbeidsinnvandringen har skapt press på HMS-standarder og arbeidsvilkår 
de senere årene. Å kartlegge opplæringen av verneombudene og deres 
rolle ute på arbeidsplassene er en viktig del av prosjektet, som gjøres på 
oppdrag fra LO. Forskere er Mona Bråten, Rolf Andersen og Line Eldring. 

(Fafo Østforum, 25.02.14) Les mer om prosjektet 
 NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   
 ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 
 Nyhetssaker om arbeidsmarkedskriminalitet    
 Bilvaskbransjen: Folk i sårbare 

situasjoner blir utnyttet for eiers profitt. 
Det er behov for ytterligere tiltak i 

bilvaskebransjen. Det var konklusjonen på et møte i 
regi av Fellesforbundet der folk fra fagbevegelsen, 
politi, Arbeidstilsynet og bilbransjeforbundet 
diskuterte situasjonen. Mange av møtedeltakerne 
hadde like inntrykk av bransjen: De ansatte har ofte 
dårlige arbeidsforhold, lav lønn og elendige boforhold. 
(Fellesforbundet, 27.02.14) Les mer 

Eriksson jakter på kriminelle i 
arbeidslivet. Arbeidsminister Robert 
Eriksson vil ha et tettere samarbeid 
mellom flere etater for å ta de som 
driver organisert arbeidskriminalitet. 

Etter et informasjonsmøte i lokalene til Arbeids-
tilsynet Vestlandet, fikk ministeren være med på et 
uanmeldt tilsyn på en byggeplass i Bergen sentrum 
(Dagbladet, 20.02.14). Les mer Se også: Eriksson på 
uanmeldt tilsyn (ASD, 20.02.14)  

 ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 
 Befolkningsveksten større enn 

overføringsøkningen til kommunene. 
Politikerne sier at kommunene har 
bedre økonomi fordi overføringene fra 
staten har økt. – Siden 2005 har 

kommunene bare fått økt sine inntekter med 2000 
kroner per innbygger, sier Unios sjefsøkonom, Erik 
Orskaug, som mener årsaken er høy befolkningsvekst 
og arbeidsinnvandring. (Sykepleien, 27.02.14) Les mer 

Stadig flere utenlandske overleger ved 
norske sykehus. 1 av 5 overleger i Norge 
er i dag utenlandske statsborgere. 

Sentralstyremedlem Johan Torgersen i 
Legeforeningen mener legeinnvandringen er 
problematisk for Norge. Men statssekretær i 
Helsedepartementet Anne Grethe Erlandsen avviser 
at Norge er for avhengig av arbeidsinnvandring for å 
få helsevesenet til å gå rundt. (VG, 23.02.14) Les mer 

  Nyhetssaker om folkeavstemning om innvandring   
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Kommentar: Litt Sveits over hele 
Europa. - Folkeavstemningen om 
innvandring i Sveits har satt nervene i EU 
på høykant. Ingen tør å kritisere Sveits, 
for det er litt Sveits over alt, skriver Kari 

Gåsvatn. Hun eksemplifiserer med Frp i Norge som var 
kjapt ute og ønsket kvoter på innvandring fra EU-land. 
(Nationen, 27.02.14) Les kommentaren 

Innvandringskvoter også for nordmenn i Sveits. 
- Det blir kvoter også for nordmenn, sier 
europaminister Vidar Helgesen (H) etter at Sveits 
stemte for å begrense arbeidsinnvandringen fra 
Europa. - Men de nøyaktige konsekvensene vet vi 
ikke ennå, sier Helgesen. Det bor anslagsvis 1.500 
nordmenn i Sveits (Agder Flekkefjords Tidende/NTB 
20.02.14). Les mer 

 TRANSPORTBRANSJEN   
 Debatt: - NHO ser ikke trusselen. 

 - Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk 
og Transport er snart den eneste som 
ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er 
en alvorlig trussel mot norsk transport-

næring, skriver Svein Furøy, forbundsleder 
Yrkestrafikkforbundet. (Samferdsel, 27.02.14) Les mer 
Se også:  - Norske lastebilselskaper klarer seg godt i 
konkurransen (Samferdsel, 06.02.14) 

Partene enige om tiltak i godstransport. Det er stor 
enighet om tiltak som på kort varsel kan settes i verk 
for å bedre trafikksikkerhet og arbeidsforhold innen 
godstransport. Det framgår av et brev som Norsk 
Transportarbeiderforbund (NTF), Yrkestrafikk-
forbundet (YTF), NHO Transport og Norsk 
Lastebileier-Forbund (NLF) har sendt Arbeids- og 
sosialdepartementet. (NTF, 24.02.14) Les mer  
Les også brevet som er sendt til departementet 
(10.02.14) Leder: Uklare regler for kabotasje 
(Romsdals Budstikke, 28.02.14) 

  Konflikten i Risavika kan bli utvidet. 
Skip som laster og losser ved den 
konfliktrammede Risavika terminal kan 
bli boikottet om de anløper andre 

nordiske havner. På et møte i Den Nordiske Transport-
arbeiderføderasjonen i Stockholm i dag vil Norsk 
Transportarbeiderforbund (NTF) diskutere en 
utvidelse av konflikten med sine nordiske søster-
forbund. (NTF, 25.02.14) Les mer 

Portugal: Seier for havnearbeidere i Lisboa havn.  
47 portugisiske havnearbeidere i Lisboa blir 
gjeninnsatt i jobbene sine etter å ha vært utestengt i 
et halvt år. Havneeierne i Lisboa gikk til aksjon i fjor 
og ville kvitte seg med fortrinnsretten til losse- og 
lastearbeiderne. Forrige fredag måtte havneeierne gi 
seg, og undertegne en avtale. Konflikten i Lisboa 
havn ligner til forveksling konflikten som er i Oslo 
havn. (Fri Fagbevegelse, 21.02.14) Les mer 

 ANDRE NYHETER  
 Kronikk: - Skal det norske 

flagget fires med politisk 
støtte? - Nå ser vi at norske 
flagg skiftes ut med andre 
flagg på fartøyene og at 

norske mannskap blir erstattet med billigere 
utenlandske både på sokkelen og langs kysten. Norge 
mister arbeidsplasser, skatte-inngang, maritim 
innovasjon og teknologiutvikling. Vi mener at det er 
feil kurs, med økende fare for havari for viktige 
næringer, skriver Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i 
Det norske maskinistforbund og Unio-leder Anders 
Folkestad i en kronikk i Klassekampen. (Unio, 
24.02.14) Les kronikken 

Ovnsprodusenten Adax flytter produksjonen til 
Litauen. Adax Fabrikker som er en av 
hjørnesteinsbedriftene i Svelvik, flytter nå hele 
produksjonen fra Svelvik til deres fabrikk i Panevezyv 
i Litauen. Hovedgrunnen er kostnadsnivået i Norge 
og tøffere konkurranse. – Store deler av 
produksjonen har foregått i Litauen de siste årene. 
Dette fordi det fører til lavere kostander, samtidig 
som lønningene i Litauen er lavere, sier daglig leder 
Adax AS, Astrid Kirkeåsen. (Drammens Tidende, 
28.02.14) Les mer 

  Arbeidslivet på fem språk. Hva heter innleie på polsk, 
forhandlingsutvalg på russisk eller velferdsstat på 
arabisk? Mange arbeidsinnvandrere tar norskkurs, 
men arbeidslivet har sitt eget språk AOF og LO har 
ordbøker som gjør det lettere å møte arbeidsinn-
vandrere. (Fri Fagbevegelse, 17.02.14) Les mer 

Overraskende mange utstasjonerte i Sverige.  
Ferske tall viser at antallet utstasjonerte utenlandske 
arbeidere i Sverige er betydelig høyere enn tidligere 
antatt. De fleste er bygningsarbeidere og kommer 
fra Tyskland og Polen. (LO Brussel / 
Europaportalen.se, 25.02.14) Les mer 
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  Danmark bommet på innvandringsprognosene etter 
EU-utvidelsen i 2004. Danmark har bommet grovt på 
prognosene over hvor stor arbeidsinnvandringen fra 
Øst-Europa kom til å bli. Tre ganger så mange har 
kommet som det man trodde, skriver Politikken. I fjor 
var det registrert 81.729 østeuropeiske 
arbeidsinnvandrere i Danmark, og antallet har økt 
med hele 27 prosent de siste to årene. (Agder Avis / 
NTB, 01.03.14) Les mer 

Danmark: Tyrkere mer faglig aktive enn litauere. 
Innvandrere fra ikke-vestlige land organiserer seg for 
å beskytte seg mot lønnspress fra østeuropeiske 
arbeidsinnvandrere. Østeuropeerne er mindre faglig 
aktive enn de "gamle" innvandrerne. Dette ifølge 
arbeidsmarkedsforsker Anders Ejrnæs fra Roskilde 
Universitet (Ugebrevet A4, 27.02.14). Les mer Les 
også: Økning i tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn  

  Danmark: Arbeidsretten sikrer konfliktretten. 
Arbeidsrettdomstolen i Danmark sikret nylig konflikt-
retten for å oppnå tariffavtale med et utenlandsk 
firma. Et hotell i Århus ga et maleoppdrag til et tysk 
firma. Arbeidet ble utført av polakker til en lønn rundt 
70-80 DKK. Det danske malerarbeiderforbundet truet 
deretter med blokade dersom selskapet ikke under-
tegnet på en dansk tariffavtale som ville gi en langt 
høyere betaling. Arbeidsgiveren påberopte seg EU-
domstolens beslutning i Lavalsaken, men den danske 
arbeidsretten mener at konflikten er lovlig i henhold til 
dansk lovgivning. (LO Brussel, 25.02.14) Les mer 

Danske sjåfører får nytt våpen mot utenlandske 
vikarbyråer. Den danske fagforeningen 3F og Dansk 
Industri (DI) har tidligere inngått en avtale om tiltak 
mot lønnsdumping, men avtalen gjaldt ikke 
vikarbyråer. 3F Transport har de siste årene sett en 
økning i bruken av utenlandske bemanningsbyråer 
som ofte betaler sine sjåfører langt under tariffestet 
lønn. En ny tariffavtale for danske 
transportarbeidere er nå på plass, og den gir 3F 
muligheter til å se de utenlandske 
bemanningsbyråer nærmere i kortene. (Avisen.dk, 
26.02.14) Les mer 
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Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass som gir oppdatert kunnskap om 
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