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Seminar 15. mai: Arbeidsinnvandrere 
som drar hjem og kommer tilbake igjen 
– en vinn-vinn-situasjon? 
Arbeidsinnvandringen til Norge har økt 
betydelig siden 2004. Blir de nye 
arbeidsinnvandrerne boende eller drar 

de hjem etter kort tid? Kan man snakke om sirkulær 
migrasjon? Det er hovedspørsmålet for seminaret på 
Fafo 15. mai kl 14-16. Innledninger ved professor Per 
Lundborg, Universitetet i Stockholm, Oddbjørn Raaum, 
direktør ved Frischsenteret, og Fafo-forsker Jon 
Horgen Friberg (bildet). Seminaret arrangeres av Fafo 
Østforum og Frischsenteret UiO, i samarbeid med UDI. 
Seminarprogram Påmelding via web innen 14. mai 

Workshop om midlertidig og permanent 
arbeidsinnvandring i Europa. 23. - 24. april 2012 
arrangerte Fafo i samarbeid med Frischsenteret en 
workshop om arbeidsrelaterte migrasjonsstrømmer i 
Europa. Formålet med seminaret var å diskutere hva 
som kan forklare midlertidig og mer permanent 
arbeidsmigrasjon. En gruppe forskere i økonomi og 
andre samfunnsfag involvert i kvantitative studier av 
arbeidsmigrasjon presenterte sin forskning og 
diskuterte muligheten for å etablere et felles 
datasett for et utvalg av avsender- og mottakerland. 
(Fafo Østforum, 25.04.12) Les mer 

  
Bedre forhold for sesongarbeidere. 
Utenlandske sesongarbeidere har fått 
bedre betingelser. Fafo-rapporten 
«Evaluering av tiltak mot sosial dumping» 
viser at Arbeidstilsynets økte kontroller 
har ført til færre saker med negativt 

fortegn. Dette var utgangspunktet for et seminar om 
utenlandske sesongarbeidere i norsk landbruk, 
arrangert av Gartnerhallen, Bama, Arbeidstilsynet og 
Fellesforbundet. De fire har samarbeidet om å øke 
bevisstheten blant landets frukt- og grønnsakdyrkere 
om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Næringen 
sysselsetter årlig mer enn 20.000 fremmedarbeidere, 
hovedsakelig østeuropeere. (Bondebladet, 25.04.12) 
Les mer Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten 
Evaluering av tiltak mot sosial dumping 

Kronikk: En europeisk lovfestet 
minstelønn? - I løpet av 2000-tallet har 
temaet lovbasert minstelønns-
regulering fått fornyet aktualitet i 
Europa. En massiv forflytning av 
arbeidskraft fra øst til vest har satt 

eksisterende nasjonale reguleringsregimer under 
press, skriver Fafo-forskerne Kristin Alsos (bildet) og 
Line Eldring. - Utviklingen har reist spørsmål om 
hvordan arbeidstakere kan sikres en anstendig lønn, 
og om det er nødvendig å søke etter nye løsninger. 
Fagbevegelsen i Norden sier fortsatt kontant nei til 
lovfestet minstelønn, og på arbeidsgiversiden gis det 
foreløpig bare sporadisk støtte til slike løsninger. Hva 
er så grunnen til at idéen om lovfestet minstelønn er 
så fremmed i nordisk sammenheng? spør Alsos og 
Eldring. (Fafo Østforum, 20.04.12) Les kronikken 

  
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

  
Høyre endrer syn på sosial dumping og 
allmenngjøring. Torbjørn Røe Isaksen 
leder en arbeidsgruppe som skal meisle 
ut ny arbeidslivspolitikk for Høyre. - Vi 
har tidligere sett på lønnskonkurranse 
som nesten utelukkende bra, men vi ser 

nå at den sterke arbeidsinnvandringen og økningen av 
innleid arbeidskraft kan skape en lønnsspiral nedover. 
Høyre tradisjonelle aversjon mot allmenngjøring er 
også en saga blott. - Allmenngjøring har hatt en 
disiplinerende effekt i bransjer med useriøse aktører 
som har drevet grov utnyttelse av arbeidskraft, sier 
Røe Isaksen. (Aftenposten, 04.05.12) Les mer 

Lavprisanbud fra utenlandske entreprenører skaper 
frustrasjon blant norske elinstallatører. 
Utenlandske selskap har full anledning til å søke seg 
inn i dette markedet. – Med mangel på 4 000 
elektrikere er Norge avhengig av tilgang på 
arbeidskraft, blant annet gjennom import av 
utenlandsk kompetanse, sier næringspolitisk direktør 
Tore Strandskog i Norsk Teknologi. Uten denne 
importen vil enda flere anbud gå til utenlandske 
selskaper. Mange mener allmenngjøring er svaret på 
utfordringene, men allmenngjøring må ikke brukes 
som et proteksjonistisk verktøy, sier Strandskog. 
(Elmagasinet.no, 25.04.12) Les mer 
 

  

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/120515/index.html
http://www.fami.no/fafoskjema/120515.html
http://www.frisch.uio.no/
http://www.fafo.no/Fafo-seminarer/120423/index.html
http://www.bondebladet.no/rammebetingelser/2012/04/25/bedre-forhold-for-sesongarbeidere.aspx
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html
http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article6021549.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hoyre---det-nye-arbeidspartiet-6820330.html
http://www.elmagasinet.no/News/Show/2012.04.25/Norge_-_en_honningkrukke_i_nord


Nyhetssaker om sosial dumping  

  
Felles nordisk mobilisering mot sosial dumping. Felles 
mobilisering mot sosial dumping var blant sakene som 
ble drøftet i styringskomiteen i Nordens Faglige 
Samorganisasjon, da de møttes 24. april. Som felles 
innsats mot sosial dumping, drøftet de faglige 
tillitsvalgte i Norden nordiske grensehindringer på 
arbeidslivsfeltet. (LO, 24.04.12) Les mer 

52 kroner timen for nattejobbing. Arbeidstilsynet 
hevder Aftenbladet Distribusjon bruker firmaer som 
driver sosial dumping til å kjøre ut aviser. I det 
groveste tilfellet ble en polakk betalt rundt 52 kroner 
i timen for nattejobbing. (P5, 04.05.12) Les mer 

 
  

Avviser forslag om skattefradrag for 
håndverks- og husholdningstjenester i 
egen bolig. Seks stortingsrepresentanter 
fra Høyre foreslo å innføre skattefradrag 
for håndverkstjenester og service-
oppdrag utført i egen bolig for å 

bekjempe svart arbeid, grov utnyttelse av arbeidskraft 
(sosial dumping) og å tilrettelegge for økt syssel-
setting. Men finansminister Sigbjørn Johnsen sa nei:  
- Verken effektivitetshensyn, fordelingshensyn eller 
administrative hensyn kan forsvare å bruke et beløp i 
milliardklassen på skattefradrag for håndverks- og 
husholdningstjenester i Norge, skriver Johnsen. 
(Stortinget, 27.04.12) Les mer 

Skatteetaten refses for svak kontroll av renholdere. 
Tilsynsrapporter Dagbladet har fått tilgang til viser at 
Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på arbeids-
miljøloven hos Skatt Østs renholdere. Toma AS som 
vasker Skatteetatens lokaler har fått syv pålegg. 
Tilsynet avslørte blant annet store mangler i flere av 
arbeidskontraktene, og manglende samsvar mellom 
arbeidende timer og lønnsavregninger. Etter 
allmenngjøringen av renholdsbransjen har oppdrags-
giverne fått en såkalt «påseplikt", men Skatteetaten 
har ikke etterspurt konkrete opplysninger som 
kunne ha avdekket de faktiske forhold. (Dagbladet, 
04.05.12) Les mer 

  
Avslørte at arbeidarar berre fekk 30 kroner timen. 
Tre latviske arbeidarar i bedrifta Husvik Sia fekk 30–60 
kroner timen for å montere eit ferdighus. (NRK Sogn 
og Fjordane, 23.04.12) Les mer Se også: Grov sosial 
dumping i Førde (Fri Fagbevegelse, 25.04.12)  
– Dette er rein utnytting, seier regionalt verneombod i 
Fellesforbundet (NRK Sogn og Fjordane, 26.04.12) 

Jobbet på hotellspa for 65 kr i timen. To bulgarske 
spa-arbeidere ble hyret inn gjennom det estiske 
utleieselskapet Unic sin underavdeling i Oslo til å 
jobbe ved Skifer Hotel. Timelønnen var på 90 kroner, 
men 25 kroner ble trukket fra til mat og losji. I 
hotellvirksomheter er begynnerlønna 139,20 kr i 
timen. (Ukeavisa OPP, 23.04.12) Les mer 

  
Tillitsvalgte anklager Statoil Fuel & Retail for sosial 
dumping. Statoil selger bensinstasjonene til et 
canadisk selskap for 8,6 milliarder kroner. Statoil eier 
54 prosent av Statoil Fuel & Retail som driver 2.300 
bensinstasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og 
Russland. Fagforbundet Industri Energi er svært 
skuffet over at den rødgrønne regjeringen lar Statoil få 
selge ut bensinstasjonene. Tillitsvalgte anklager også 
Statoil Fuel & Retail for å drive sosial dumping ved å 
flytte 35 arbeidsplasser til Baltikum. (Tidens Krav, 
20.04.12) Les mer 

Forlik mellom Skjerve og polske arbeidere. Torbjørn 
Skjerve konsernsjef i Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk og Nye Reitanfeltet Samdrift var beskyldt for å 
ha ansatt fire polske arbeidere uten arbeids-
kontrakter. Polakkene hevder de har rundt 200.000 
kroner til gode. Fellesforbundet mente de polske 
arbeiderne ble utnyttet, og kalte det sosial dumping. 
Nå har Nye Reitanfeltet Samdrift i Steinkjer og de 
polske arbeiderne kommet fram til et forlik. - Nå er 
jeg glad for at vi er ferdige med saken, sier Skjerve.  
(NRK Trøndelag, 20.04.12) Les mer  

  
Diskuterte pilotstrid og arbeidsforhold i luftfarten. 
Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdsels-
departementet hadde i dag møte med representanter 
for Norsk Flygerforbund og Parat Luftfart. Nestleder 
Vegard Einan i fagforeningen Parat sier det under 
møtet ikke ble gitt noen signaler om regjeringens syn 
på den pågående striden mellom Norwegian og 
selskapets piloter, en strid som i høy grad gjelder 
prinsipielle spørsmål, blant annet hvordan norsk 
arbeidsmarked skal reguleres. (Akershus Amtstidene, 
26.04.12) Les mer Se også: Norwegian-ledelsen 
stevner YS, Parat og Norwegian Pilotforening til 
arbeidsretten (Akershus Amtstidene, 23.04.12)  
NHO Luftfart mener Norwegian-pilotenes krav er 
tariffstridige (Boarding, 23.04.12) 

Sympatiaksjoner for å hindre sosial dumping i norsk 
luftfart. Norsk Flygerforbund (NF) og Parat Luftfart 
går sammen i Norwegian-pilotenes kamp for faste 
ansettelser. De er nå villig til å benytte de 
virkemidler som skal til for å sikre anstendige 
arbeidsforhold, og hindre det de mener er sosial 
dumping i luftfarten. Bakgrunnen for konflikten er 
Norwegians økende bruk av vikarbyråer i stedet for 
egne ansatte i faste stillinger. Pilotene mener 
vikarbruken minner om den omstridte 
personalpolitikken i det irske lavprisselskapet 
Ryanair og forlanger kursendring. (E24, 21.04.12) Les 
mer  Se også: SAFE støtter Parat og pilotene i 
Norwegian (23.04.12)  

  

http://www.lo.no/s/Internasjonalt/Internasjonale-organisasjoner/Felles-mobilisering-mot-sosial-dumping/?c=121&a=true&theme=0&from=0
http://stavanger.p5.no/story.aspx?id=463629
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2012/skattefradrag-for-handverkstjenester-og-.html?id=680417
http://www.dagbladet.no/2012/05/04/nyheter/innenriks/renholdsbransjen/skatt_ost/21435622/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.8083971
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6027540.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6027540.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.8101059
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.8101059
http://www.opp.no/index.cfm?event=doLink&famID=281771&frontFamID=24483
http://www.tk.no/meninger/leder/article6021420.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8085244
http://www.amta.no/Innenriks/article6031709.ece
http://www.amta.no/Innenriks/karriere/article6025982.ece
http://www.amta.no/Innenriks/karriere/article6025982.ece
http://www.amta.no/Innenriks/karriere/article6025982.ece
http://www.boarding.no/art.asp?id=49698
http://www.boarding.no/art.asp?id=49698
http://e24.no/naeringsliv/truer-med-aa-sette-sas-og-wideroee-paa-bakken/20195803
http://e24.no/naeringsliv/truer-med-aa-sette-sas-og-wideroee-paa-bakken/20195803
http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=351751
http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=351751


EU-regler for sosiale ytelser - skal hindre sosial 
dumping i europeisk luftfart. Europaparlamentet har 
vedtatt nye regler for å koordinere sosiale 
sikkerhetssystemer i europeisk luftfart. Piloter og 
kabinansatte vil, etter de nye reglene, omfattes av 
reglene for sosiale ytelser som gjelder på deres 
hjemmebase. Hjemmebase defineres som det stedet 
der besetningene normalt starter og avslutter sine 
flyginger og der flyselskapet ikke står for deres 
innkvartering. (Parat, 19.04.12) Les mer 

- Hvis arbeidsgiver pålegger 
arbeidstaker språkopplæring, må 
opplæringen skje i arbeidstiden mot 
betaling. Eli Gunhild By, leder i Norsk 
Sykepleierforbund vil ikke kommentere 
saken i Tønsberg kommune Gikk 

ulønnede "språkvakter" i tre år (Sykepleien, 
19.04.12), men om fenomenet «språkvakter» sier 
hun: – Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at de 
ansatte har nødvendige språkkunnskaper. Ordinære 
vakter uten lønn er i strid med tariffavtalen. 
(Sykepleien, 19.04.12) Les mer 

  
VIKARBYRÅDIREKTIVET OG INNLEIE / UTLEIE  

  
Kampen mot sosial dumping, for faste 
ansettelser og for likelønn blir en 
hovedsak for Rødt. Nyvalgt partileder i 
Rødt, Bjørnar Moxnes, mener Arbeider-
partiet ikke leverer i arbeidslivs-
politikken. – Stadig flere jobber under 

arbeidsvilkår som er fjernt fra Stoltenbergs festtaler 
om den norske modellen. I byggebransjen i Stor-Oslo 
er dobbelt så mange bygningsarbeidere ansatt hos 
bemanningsbyråer som hos de største 
entreprenørene. Vi ser en eksplosjon i bruken av 
ulovlig innleie, og vikarbyrådirektivet er det siste vi 
trenger. (Rødt, 07.05.12) Les mer 

Kommentar: Likebehandling av 
vikarer og innleide. – I dag behandler 
Stortinget tre dokumenter av stor 
betydning for norsk arbeidsliv. Det er 
stortingsmeldingen om et anstendig 
arbeidsliv, implementeringen av EUs 

vikarbyrådirektiv og støttepakken som skal sikre 
likebehandling av vikarer og innleide arbeidstakere, 
skriver stortingsrepresentant (Ap) Steinar Gullvåg. - 
Når Stortinget gjør sine vedtak i første halvdel av 
juni, får det unektelig konsekvenser for bygg- og 
anleggsnæringen. (Bygg.no, 04.05.12) Les 
kommentaren 

  Diskusjon om AU PAIR-ordningen  
  
Sandefjord: Skal kommunen leie inn au pair for 
eldre? Sandefjord FrP vil vurdere au pair hos eldre – 
på kommunens regning. De eldre nøler. – Sosial 
dumping med kommunal godkjenning, raser 
Sandefjord Ap. (Sandefjords Blad, 04.05.12) Les mer Se 
også: Eldre irer har au pair (Aftenposten, 27.04.12)  
Fafo-forsker Cecilie Øien spår også økt au pair-
etterspørsel (Aftenposten, 28.04.12)  
 

Au pair-ordningen: SV advarer mot 
«underbetalt tjenerskap». Frp åpner 
for offentlig sponsing av au pairene. 
SVs sosialpolitiske talskvinne, Karin 
Andersen, understreker at au pair-
ordningen skal være kulturutveksling - 

ikke en ordning for å skaffe utenlandsk hushjelp til 
en billig penge. Hun er ikke i tvil om at det i så fall er 
det samme som sosial dumping. Andersen mener at 
man heller bør åpne for lovlig arbeidsinnvandring. 
(Aftenposten, 28.04.12) Les mer 

  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

  
Forventer økt arbeidsinnvandring. 1 av 3 bedrifter har 
benyttet arbeidskraft fra Europa det siste året. Flere 
forventer å bruke mer i år enn i fjor, og behovet for 
utenlandsk arbeidskraft øker mest innen bygg og 
anlegg. Det viser en undersøkelse gjennomført av 
Perduco AS for NAV EURES. Fortsatt er det vanligst 
blant arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor å 
bruke polsk arbeidskraft. På de tre neste plassene, 
kommer Sverige, Tyskland og Litauen. For første gang 
er Spania på ” topp ti”-listen over hvilke land arbeids-
kraften kommer fra. Bruken av arbeidskraft fra land 
utenfor Europa øker også, sammenlignet med tidligere 
år. (NAV EURES 02.05.12) Les mer 

BI-professor: - Arbeidsinnvandringen 
gjør Norge billigere. I løpet av få år har 
antall utførte arbeidstimer i Norge økt 
med 20 prosent. Uten arbeidsinn-
vandringen ville mange varer og 
tjenester vært langt dyrere enn de er i 

dag, mener professor Erling Røed Larsen ved 
Handelshøyskolen BI. - Det er ikke Oljefondet som er 
Norges egentlige lommebok, men antall arbeids-
timer som legges ned i produktivt arbeid. Hvis vi ikke 
hadde hatt arbeidsinnvandringen ville det vært 
manko på arbeidstimer, sier Røed Larsen. (NRK, 
26.04.12) Les mer 

  

http://www.parat.com/list.aspx?m=7&amid=351733
http://www.sykepleien.no/nyhet/859167/gikk-ulonnede-%22sprakvakter%22-i-tre-ar
http://www.sykepleien.no/nyhet/859167/gikk-ulonnede-%22sprakvakter%22-i-tre-ar
http://www.sykepleien.no/nyhet/859169/–-skal-ha-betalt
http://rødt.no/nyheter/2012/05/her-er-r%c3%b8dts-nye-ledelse/
http://www.bygg.no/2012/05/88616
http://www.bygg.no/2012/05/88616
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http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Vi-vil-ikke-mangle-villige-au-pairer-6815828.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fafo-forsker-spar-ogsa-okt-au-pair-ettersporsel-6816463.html
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http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/SV-advarer-mot-underbetalt-tjenerskap-6816796.html
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/aktuelt/2008jan_arbinnvandpol.htm
http://www.nav.no/NAV+EURES+mobilitet+i+Europa/Forventer+%C3%B8kt+arbeidsinnvandring.308779.cms
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8100380


Økonomiprofessor: - Norge trenger flere 
innvandrere. Siden 2003 har Norge importert 600.000 
nye årlige arbeidstimer - de fleste av dem snakker 
polsk, svensk eller dansk. Slik arbeidsinnvandring er 
også den eneste muligheten for å veksle oljedollar inn 
i kroner og bygge sykehus og veier, mener økonomi-
professor Erling Røed Larsen ved Handelshøyskolen BI. 
Ifølge hans resonnement er det vanskelig å være for 
økt bruk av oljepenger innenlands og imot 
arbeidsinnvandring - samtidig. Regnestykket går rett 
og slett ikke opp. (NA24, 26.04.12) Les mer 

- Virksomheter må gjøre seg mer 
interessante for arbeidstakere fra 
andre land. Gina Lund, statssekretær i 
Arbeidsdepartementet, snakket om 
muligheter og utfordringer knyttet til 
arbeidsinnvandring da hun innledet på 

Lederkonferansen til Virke. - Vi kommer til å trenge 
økt arbeidsinnvandring i Norge i årene som kommer. 
Det er viktig at virksomhetene gjør seg mer 
interessante for arbeidstakere fra andre land dersom 
de skal klare å få tak i den arbeidskraften de trenger, 
sier Lund. (Virke, 25.04.12) Les mer 

  
Kommentar: Kvoteflopp. - 2010 innførte regjeringen 
den såkalte spesialistkvoten for arbeidstakere utenfor 
EØS. Det nye med spesialistkvoten er at utdannelsen 
ikke trengs å dokumenteres så lenge lønnstilbudet 
overskrider en halv million. Den skulle forenkle 
byråkratiet for bedrifter innen for eksempel 
petroleumsindustrien og ikt-bransjen. Det er bra at 
arbeidsinnvandring gjøres enklest mulig, men 
differensieringen mellom faglærte og spesialister 
virker bare overflødig. Ifølge UDI blir personer på 
spesialistkvoten tilbudt arbeid innen restaurant, 
dagligvare og bilpleie, skriver Eva Grinde. (Dagens 
Næringsliv, 02.05.12) Les kommentaren  

Se også sakene til høyre    

Arbeidsinnvandring: Hvem vi trenger, er bedriftene 
bedre egnet til å avgjøre enn myndighetene. - Norsk 
arbeidsinnvandringspolitikk har fortsatt trekk av 
planøkonomi. Hvilken kompetanse vi trenger, er 
bedriftene bedre egnet til å avgjøre enn 
myndighetene, selv når de trenger ”kebabkokker”, 
skriver Marius Doksheim, i en kommentar til 
oppslaget i Aftenposten 22. april om at spesialist-
ordningen misbrukes og skal strammes. - Vi har 
mange arbeidsplasser med høye krav til utdanning 
og kvalifikasjoner, men vi trenger også dem som kan 
gjøre de mer alminnelige oppgavene, skriver 
Doksheim. (Minerva, 25.04.12) Les kommentaren Se 
også: Utenlandske arbeidere sniker i køen for 
arbeidsinnvandring ved å bli kalt spesialister 
(Aftenposten, 22.04.12)  

  
ANDRE NYHETER  

  
Innfører offentlig godkjenningsordning i 
renholdsbransjen. Forskriften inne-
bærer at alle virksomheter som tilbyr 
renholdstjenester må være godkjent av 
Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Det blir 
forbudt å kjøpe renholdstjenester fra 

virksomheter som ikke er godkjent. – Godkjennings-
ordningen, som også innebærer et ID-kort, vil bidra til 
en mer seriøs bransje, og dermed bedre arbeidsvilkår 
for de ansatte og mer rettferdig konkurranse, sier 
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. (Arbeids-
departementet, 08.05.12) Les mer Les forskriften her 

Arbeidsomme polakker trives i Norge. Ved årets 
begynnelse var det registrert over 66.000 polakker i 
Norge. Trolig er det reelle tallet over 100.000. Bildet 
av den legeutdannede jordbærplukkeren fra Polen er 
foreldet. Rundt 80 prosent av polske menn jobber i 
bygg- og anleggsbransjen. Den typiske arbeideren 
kommer over fra Polen alene, men en stor andel får 
smaken på livet i Norge og blir her. Det er registrert 
over 15.000 polske familier i Norge. (Bergensavisen / 
NTB, 08.05.12) Les mer 

 
  

Adecco inviterer til frokostmøte 16. 
mai: "Ubalanse i arbeidsmarkedet". 

Paul Chaffey, adm. direktør Abelia skal snakke om 
arbeidsinnvandring og jakten på talentene, både 
innenfor og utenfor landegrensene.  Anders Øwre-
Johnsen, konsernsjef i Adecco vil reflektere fra 
bemanningsbransjens ståsted. Frokostmøte 
arrangeres onsdag 16. mai 2012 kl 08.30-11.00 på 
Radisson Blu, Holbergsplass, Oslo. (Adecco, 07.05.12) 
Seminarprogram og påmelding  
 
 
 
 

 NHO seminar 24. mai om 
arbeidsinnvandring, verdiskaping og 
produktivitet. Innledninger ved Steinar 
Holden, professor ved Universitetet i 
Oslo og Ådne Cappelen, forsker ved 
Statistisk sentralbyrå. Seminaret 

arrangeres torsdag 24. mai kl 09.00-11.00 i NHOs 
lokaler, Essendropsgate 3, Oslo. (NHO 07.05.12) 
Seminarprogram og påmelding  
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Danmark: Lavt lønnet utenlandsk arbeidskraft 
presser den danske modellen. Fire av ti dansker 
mener at det danske arbeidsmarkedet kommer til å bli 
mer uregulert. Kun hver syvende tror på motsatt 
utvikling. Det er spesielt lavt lønnet utenlandsk 
arbeidskraft som presser den danske modellen. 
Arbeidsgivere bifaller utviklingen, og forskere 
understreker at fagbevegelsen står over for en 
betydelig utfordring. Men den danske LO-lederen er 
optimist. (Dansk LOs Ugebrev A4, 08.05.12) Les mer 

EØS-midler: 100 millioner euro til 
forskningssamarbeid. En ny storsatsing på 
forskningssamarbeid skal knytte land i Europa 
tettere sammen og få økonomisk vekst. Det er satt 
av om lag 100 millioner euro til forskningssamarbeid 
mellom Norge og Estland, Latvia, Polen, Romania, 
Tsjekkia og Ungarn. Prosjekter kan gjennomføres 
frem til 2016. (Norges forskningsråd, 27.04.12) Les 
mer 

  
Immigrasjon: EU vil styrke arbeidsvilkårene for 
sesongarbeidere fra land utenfor EU. 
Europaparlamentets komité for borgerrettigheter 
stemte nylig for lovgivning som vil gi sesongarbeidere 
fra land utenfor EU grunnleggende arbeids- og levekår. 
Lovforslaget skal håndtere utnytting av arbeidstakere 
og samtidig forhindre midlertidig opphold i å bli 
permanent. Parlamentet kan nå starte forhandlinger 
med Rådet for komme fram til en avtale. (NHO 
Europanytt / European Parliament, 27.04.12) Les mer 

Kommentar: Arbeidsmarkedspolitikken i EU blir 
ikke bedre av å «melde» seg ut. - Kampen mot EUs 
3. Postdirektiv og Vikarbyrådirektivet har ført til ny 
glød i EU-kampen. Nå vil krefter i fagbevegelsen ha 
omkamp om EØS. LO-kongressen neste år kan bli en 
arena hvor LO må ta standpunkt for eller mot EØS, 
skriver Kristian Brustad i en kommentar. Han mener 
tillitsvalgte på alle plan må våge å ta debatten nå, 
slik at ikke LO-kongressen blir en kamparena for eller 
mot EØS. (Fri Fagbevegelse, 26.04.12) Les mer 

  
"Fri flyt over landegrensene" vil møte tøffere 
motstand i tiden fremover. Mens EU foreslår å fjerne 
flere hindre for fri flyt av mennesker i det indre 
marked, vurderer flere land å gå den andre veien. 
Dårlige økonomiske utsikter, økende arbeidsledighet 
og presidentvalg er faktorer som spiller inn. Sveits 
vedtok forrige uke å innføre restriksjoner på fri flyt av 
arbeidskraft fra åtte EU-land. Mens Frankrike for kort 
tid siden fikk Tyskland med på laget om å fremme 
forslag om å revurdere reglene i Schengen-avtalen, 
avtalen som sikrer passfrihet mellom medlems-
landene. (LO-kontoret i Brussel, 22.04.12) Les mer 

Danmark: Økning i utenlandske håndverkere gir en 
strøm av saker om lønnsdumping og skattefusk. 
Huseiere i Nordsjælland bruker utenlandske 
håndverkere fire ganger oftere enn huseiere i resten 
av Danmark. Tallene bekrefter bildet av 
Nordsjælland som et område med stor 
konsentrasjon av utenlandske firmaer. Med de 
mange utenlandske håndverkere følger en strøm av 
saker om lønnsdumping og skattefusk. Mye tyder på 
at sosial dumping blir et tema under våren 
trepartsforhandlingene i Danmark. (Dansk LOs 
Ugebrev, 20.04.12) Les mer 
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