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NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING

Temaside om allmenngjøring

Foreslår fengsel for sosial dumping.
Justisdepartementet vil skjerpe strafferammene i lov
om allmenngjøring av tariffavtaler. Grov underbetaling
av ansatte kan i dag straffes med bøter, og
justisdepartementet mener strafferammen er altfor
lav. Justisdepartementet har sendt sitt forslag til
Arbeidsdepartementet, som vil se på saken.
Arbeidsdepartementet jobber for tida med ei
stortingsmelding om norsk arbeidsliv, og vil vurdere
denne og andre saker i den kommende meldinga. (Fri
Fagbevegelse, 08.07.11) Les mer

- Våre europeiske kolleger må få norske lønns- og
arbeidsvilkår når de jobber i Norge.
Fellesforbundets petroleumsforum vil ikke innføre
EUs direktiv for vikarbyråer i Norge, de ønsker
allmenngjøring tilbake på petroleumsanleggene, og
forumet vil sette inn ekstra krefter på kampen mot
sosial dumping. – Det er kolossalt viktig å synliggjøre
forskjellene i europeiske arbeideres avlønning og
arbeidstidsrotasjoner i Norge, kontra de arbeids- og
lønnsavtaler som gjelder for norske og nordiske
arbeidere, sier Roger Berg-Hansen, ny leder i
Fellesforbundets petroleumsforum. (Magasinett,
05.07.11) Les mer

De Facto utgir et hefte om kampen mot
sosial dumping. Fagforeningsmiljøene i
Aker, Bergen Group Rosenberg og
avdeling 25 i Fellesforbundet, har
engasjert De Facto til å lage en utredning
og et hefte om sosial dumping. Dette er
et bidrag i den videre diskusjonen om
tiltak som kan forsterke kampen mot sosial dumping.
Hefte utgis i august 2011, og vil blant annet bli
presentert på en konferanse om EU/EØS og
fagbevegelsen i månedsskifte september/oktober. Les
mer om konferansen i saken til høyre. (Fafo
Østforum/De Facto, 06.07.11) Les mer

Konferanse om EU/EØS og fagbevegelsen, i Oslo 30.
september - 1. oktober 2011. Sentrale LOavdelinger, i samarbeid med Faglig Utvalg i Nei til EU,
arrangerer en to dagers landsomfattende
konferanse om ulike sider av EU/EØS og
fagbevegelsen. På konferansen skal blant annet
boken "EU, EØS og fagbevegelsen" presenteres,
sammen med et De Facto-hefte om sosial dumping
med fokus på innsynsrett, allmenngjøring og inn/utleie og vikarbyrådirektivet. Konferansen
arrangeres på Håndverkeren i Oslo, fredag 30.
september og lørdag 1. oktober. (Fafo
Østforum/Fagforbundet, 06.07.11) Les mer om
program og påmeldingsinformasjon

EFTA-DOMSTOLEN
Indre marked: Norsk forskrift om
offentlige kontrakter i strid med
EØS-avtalen
(EFTA Surveillance Authority,
30.06.11).
Denne saken ble presentert i forrige nyhetsbrev
(09/11). Da hadde vi også med flere saker som
refererte til reaksjoner på ESAs krav, og nedenfor
følger nyhetssaker med flere reaksjoner (Fafo
Østforum, 08.07.11)

Kommentar: Demokratiets domstoler. - Når
politikere og velgere i tiår etter tiår lar domstolene
begrense politikken, må det være fordi de ønsker
det, skriver Aslak Bonde. Et av hans eksempler er
ESA som viser til ferske avgjørelser i EU-domstolen
som etter ESAs mening gjør det umulig for offentlige
virksomheter å stille krav om tarifflønn når de legger
oppdrag ut på anbud. -I stedet for å beskylde
dommere for å ta makt fra politikerne er det derfor
mer fruktbart å diskutere hvordan man på lang sikt
kan legge til rette for at spriket mellom de to
statsmakter ikke blir for stort, skriver Bonde.
(Morgenbladet, 08.07.11) Les mer

Frykt for sosial dumping etter ESApålegg. ESA meiner at lover om
offentlege innkjøp bryt med EØSavtalen. — Det kan føre til at ILObyggverket rasar både for Noreg og EU,
seier EØS-ekspert Dag Seierstad
(bilde). — I pålegget har ESA einsidig
lagt vekt på Rüffert-dommen frå 2008. Men EFTAdomstolen kan ta ein breiare diskusjon, seier
Seierstad, som seier han trur saka til slutt vil ende i
EFTA-domstolen. I ein e-post frå Arbeidsdepartementet får Nationen opplyst frå statssekretær
Jan Erik Støstad (Ap) at regjeringa, om det blir
nødvendig, vil prøve saka rettsleg. — ILO-konvensjon
94 er særs viktig i regjeringa sitt arbeid mot sosial
dumping, skriv Støstad. (Nationen, 04.07.11) Les mer

LO og NHO uenige om nye EØS-krav. LO mener det
åpnes for dumping av offentlige lønninger dersom
Norge endrer arbeidsreglene slik ESA krever. NHO
støtter kravet fra EØS-overvåkningsorganet.
Avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO, Nina
Melsom mener at reglene som skal hindre
lønnsdumping og dårligere arbeidsvilkår for
utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i
Norge må endres. – Fordi arbeidstakere har lik rett
på beskyttelse om de jobber for det offentlige eller
det private, sier hun. Reglene krever at alle selskaper
som leverer anbud til kommuner og fylkeskommuner må sørge for norske lønns- og
arbeidsvilkår til sine ansatte. – Dersom man skal ha
denne typen bestemmelser må det gjelde både for
private og offentlige. Man kan ikke gjøre det kun i
det offentlige, sier Trygve Melvang Berg,
pressetalsmann i ESA. (NRK, 03.07.11) Les mer
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Nyhetsarkivet

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.
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.
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

