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ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Allmenngjøring for renholdsbransjen 

- Har du sjekket lønnen til renholderne i bedriften? 
Mange bedrifter benytter eksterne leverandører til 
rengjøring av bedriftens kontorer og lokaler. Fra 1. 
september 2011 skal timelønnen for renholdere holde 
et minstenivå på kr. 151,67 pr. time. Tariffnemdas 
allmenngjøringsvedtak av renholdsoverenskomsten, 
datert 21. juni 2011, pålegger bedrifter å påse at 
renholdere faktisk får utbetalt korrekt lønn. (Abelia, 
15.08.11) Les mer 

Konsekvenser for byggenæringen. Fra 1. september 
2011 trer allmenngjøringsforskrift for renholds-
bransjen i kraft. Forskriften får betydning også for 
byggenæringen, ved blant annet at regler om 
informasjons- og påseplikt samt innsynsrett for 
tillitsvalgte gjelder i alle de tilfelle der bedriften 
benytter renholdere på ulike kontorer, lokaler og 
prosjekter, og der bedriften benytter en innleid 
renholdsbedrift. Der renholdsbedriften er et ledd i 
kontraktskjeden, gjelder også solidaransvaret. 
(Byggenæringens Landsforening, 05.08.11) Les mer 

Nyhetssaker om tiltak mot sosial dumping  

Betinget bekvemmelighets-erklæring for færøysk 
flagg. Det internasjonale skipsregisteret på Færøyene 
(FAS) vil bli erklært som bekvemmelighetsflagg i 
november dersom det ikke oppnås enighet mellom de 
involverte organisasjonene og rederiene. Bakgrunnen 
er at norske rederier flagger skip ut til FAS, for 
deretter å bemanne skipene som går i norsk kystfart 
med lavtlønte sjøfolk fra Asia og Øst-Europa. Denne 
formen for sosial dumping er «lovlig» grunnet en 
avtale fra 1858 mellom Norge og Danmark som sikrer 
færøyske skip fri tilgang til å seile på norske havner. 
Sjømannsorganisasjonene har kontaktet norske 
myndigheter for å få avtalen reforhandlet. Samtidig 
har man jobbet opp mot Den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen (ITF) for å få et 
bekvemmelighetsvedtak. Og i juni vedtok ITF en 
betinget erklæring av FAS som bekvemmelighetsflagg. 
(Fri Fagbevegelse, 17.08.11) Les mer 

Kommentar: - Mye å hente på samarbeid i kampen 
mot sosial dumping. - Fagforbundets medlemmer 
har mye å hente på å samarbeide med privat sektor, 
skriver NHO Service i Harstad Tidene i dag. - Stein 
Sivertsen i Teknisk Fagforbundet Troms har et 
innlegg i Harstad Tidene (08.08) som uriktig prøver å 
sverte private renholdsbedrifter. Fagforbundet 
burde gjøre som LO og Norsk Arbeidsmandsforbund, 
komme seg opp av skyttergraven og utvikle nye 
løsninger som vil bekjempe sosial dumping og 
dårlige arbeidsvilkår i renholdsbransjen, skriver NHO 
Service. (NHO Service, 15.08.11) Les mer 

  
Nytt hefte: "Fortsatt kamp mot sosial 
dumping". Flere fagforeninger har gitt De 
Facto i oppdrag å lage heftet "Fortsatt 
kamp mot sosial dumping". Heftet vil blant 
annet ta for seg arbeidsmiljøkriminalitet, 
allmenngjøring av tariffavtaler, innsyns-
rett, NUF-selskap og EUs vikarbyrådirektiv. 

Heftet kommer ca 20. august. Fagforeninger kan 
bestille eksemplarer av heftet på forhånd. 
(Fagforbundet, 15.08.11) Les mer 

 

Renovasjonsgigant refses av Arbeidstilsynet igjen. 
Arbeidstilsynet ga i fjor RenoNorden syv pålegg etter 
tilsyn ved deres avdelinger i Oslo, Akershus og Vest-
fold. Nå har Arbeidstilsynet gjennomført nytt tilsyn i 
selskapet. Denne gangen i Drammen, Ålesund og 
Oslo. Tilsynet viste at lite hadde endret seg siden i 
fjor. RenoNorden, som er markedsledende i 
innsamling av husholdningsavfall, er nå gitt varsel på 
nytt om de samme pålegg som i fjor.  
(Fri Fagbevegelse, 17.08.11) Les mer 
Se også: Razzia mot norsk renovasjonsgigant 
(Aftenposten, 23.08.10)  
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Arbeidstilsynet vil bøtelegge 
verstingbedrifter. Byggebransjen, 
hotell- og restaurant og renholds-
bransjen er gjengangere når det 

gjelder sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. 
Nå ønsker Arbeidstilsynet å straffe bedrifter som gang 
på gang bryter arbeidsmiljøloven med kraftige bøter. – 
Vi håper at en ny forskrift om dette vil bli sendt på 
høring til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i 
løpet av høsten, opplyser direktør Ingrid Finboe 
Svendsen i Direktoratet for arbeidstilsynet. 
(Demokraten / ANB-NTB, 10.08.11) Les mer 

Roser landbruket for god informasjon. 
Arbeidstilsynet mener sesongarbeidernes arbeids-
forhold ble bedre da nye regler kom på plass i fjor. 
Landbruket får ros for god informasjon til arbeids-
giverne. I løpet av året skal Arbeidstilsynet utføre 
200 tilsyn der lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske 
arbeidere undersøkes. Av de 60 som er ferdigstilt så 
langt, fikk rundt halvparten av arbeidsgiverne 
pålegg. - To-tre av sakene gikk på allmenngjøring av 
tariffavtaler, sier Kjell Haugen, regiondirektør og 
nasjonalt ansvarlig for Arbeidstilsynets satsing i 
forhold til landbruket (Nationen, 01.08.11). Les mer 

  
Slår til mot steinleggerne. Sommeren er høysesong 
for utenlandske steinleggere som jobber svart. Politiet 
og Skatt Øst jobber nå aktivt for å luke ut uærlige 
arbeidere. Romerikes Blad ble med da politiet og 
skattemyndighetene aksjonerte på Skedsmokorset. 
Aksjonen føyer seg inn i rekken av aksjoner på 
Østlandet denne sommeren. Hittil i år har Skatt Øst 
hatt mellom 15 og 20 aksjoner. Ingen av firmaene har 
drevet lovlig. (Romerikes blad, 20.07.11) Les mer 

Mistenker økonomisk kriminalitet. Øvrebyen 
Bilpleie i Winsnesgate på Kongsvinger er satt under 
lupen av politiet og Arbeidstilsynet etter et felles 
tilsyn 15. juni. Ingen av de to ansatte som jobbet 
denne dagen kunne vise fram papirer på arbeids- og 
oppholdstillatelse på stedet. Dessuten har politiet 
mistanke om økonomisk kriminalitet og har iverksatt 
etterforskning (Glåmdalen, 27.07.11). Les mer 

 
Nyhetssaker om sosial dumping 

 

 EL & IT: – Statnett driver sosial dumping i 
Hardanger. De kroatiske arbeiderne som 
bygger Hardanger-linjen (Sima-Samnanger) 
for Statnett får ikke lønn når arbeid må 

utsettes på grunn av tåke og dårlig vær. – Sosial 
dumping, mener EL & IT Forbundet. - Den type 
arbeidsforhold er fullstendig uakseptable. At de skal 
sitte i dagevis uten lønn på grunn av værforhold på 
arbeidsstedet går ikke an. Statnett må rydde opp og 
sørge for at kontraktene harmonerer med det som er 
vanlig praksis i Norge, sier Jan Olav Andersen i EL & IT. 
Men det har ikke Statnett tenkt å gjøre. (Teknisk 
Ukeblad, 15.08.11) Les mer  
Se også: Bruker samme regler i Norge som i Kroatia 
(Teknisk Ukeblad, 16.08.11) 

Sjømannsorganisasjonene om Teekay-planer:  
- Sosial dumping satt i system. Teekay Marine 
Services har i samarbeid med Norges Rederiforbund 
sett på mulighetene som ligger i NIS-regelverket når 
det gjelder dispensasjon for å flagge ut to skip fra 
NOR-registeret. Rederiet vurderer flaggskifte for å 
erstatte både mannskap og offiserer med utenlandsk 
mannskap. – Dette er sosial dumping satt i system, 
sier lederne for de tre sjømannsorganisasjonene: 
Hilde Gunn Avløyp (Det norske maskinistforbund), 
Jacqueline Smith (Norsk Sjømannsorganisasjon) og 
Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund). (Norsk 
Sjømannsforbund, 05.08.11) Les mer 

  

Frykta sosial dumping av plukkarar. Stadig fleire 
austeuropearar ønskjer seg til Norge i sommar-
sesongen for å plukke jordbær. Opptil fem gongar 
høgare løn enn dei kan få i heimlandet lokkar. Men 
sjansen aukar samstundes for sosial dumping. Forskar 
Anne Mette Ødegård i Fafo seier at arbeidstid generelt 
eit problem når det gjeld austeuropeiske arbeids-
takarar. – Dei som ikkje har flytta hit, men reiser fram 
og tilbake, jobbar mest mogleg når dei er i Norge, 
fortel Ødegård. UDI seier dei i sommar har hatt 
strengare kontroll på at bøndene følgjer tariffen.  
(NRK Sogn og Fjordane, 02.08.11) Les mer  
Se også: Tjener en halv årslønn på en  måned på 
jordbærplukking (Drammens Tidende, 11.07.11) 

Utlendinger jobbet på jernbaneprosjekt for 87 
kroner timen. Fire av fem arbeidere på et norsk 
jernbane-prosjekt jobbet for en timelønn under 
minstetariff, ifølge en intern rapport fra 
Jernbaneverket (JBV). 38 arbeidere skal ha jobbet 
over ti dager i strekk uten fri. Rapporten slår fast en 
rekke avvik under arbeid på norsk jernbane. Dette 
omfatter påstander om brudd på arbeidsmiljøloven, 
og et lønnsnivå som bryter med reglene om at norsk 
tariff skal følges under arbeid for det offentlige 
(Aftenposten, 14.07.11). Les mer 
Se også: Hotellansatte jobbet syv dager i uken for 41 
kroner timen  (Aftenposten, 22.07.11) 
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ARBEIDSINNVANDRING                      Temaside EFTA-DOMSTOLEN 

 
Arbeidsinnvandringen på vei ned. Nesten 20000 
arbeidsinnvandrere kom til Norge i 2008. I fjor kom 
bare 13375. - Nedgangen har nok sammenheng med 
at finanskrisen førte til en nedgang i bygg- og anleggs-
bransjen, hvor mange utenlandske arbeidstakere 
jobbet. Jeg tror dette er i ferd med å snu nå i 2011, 
sier rente- og valutastrateg Bjørn Roger Wilhelmsen i 
First Securities (Aftenposten, 09.07.11). Les mer 

EFTA-domstolen felte Island. Islands krav om at 
utenlandske bedrifter må betale sykelønn til sine 
ansatte er i strid med utstasjoneringsdirektivet, 
ifølge EFTA-domstolen. Dette er en av sakene i 
nyeste nummer av det nordiske nyhetsbrevet 
EU&arbetsrätt. (Nr 2/2011, 15.07.11). Les mer 
Se også:  
Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt 

  

ANDRE NYHETER  

 

Informasjonsmøte om EØS-
midlene 2009 - 2014. 
Utenriksdepartementet og Den 

norske Helsingforskomité inviterer til informasjons-
møte om EØS-midlene 2009-2014 og norsk støtte til 
sivilt samfunn i mottakerlandene, med spesiell vekt på 
hvilke muligheter EØS-midlene gir for norske 
organisasjoner og sivilt samfunn for øvrig. Møtet 
finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 
Oslo, torsdag 1. september 2011 kl. 10.00-12.30. 
Påmelding til Helsingforskomiteen ved Anders Nielsen: 
nielsen@nhc.no innen tirsdag 30. august 2011. 

Stabil arbeidsmarknad. 
Arbeidsmarknaden heldt 
seg stabil frå februar til 

mai 2011 viser tal frå Arbeidskraftundersøkinga 
(AKU). Dei arbeidslause utgjorde 3,3 prosent av 
arbeidsstyrken i mai, ifølgje sesongjusterte tal. AKU 
dekkjer berre dei som er registrerte som busette i 
folkeregisteret. Personar som til dømes arbeider i 
Noreg utan å vere busette her, eller som reknar med 
å vere busette mindre enn seks månader, er difor 
ikkje med i talet på sysselsette i AKU. (SSB, 04.08.11) 
Les mer 

  
Danmark: Arbeidsministeren sier nei til 
kompetansekort i byggebransjen. Både lønns-
mottakere og arbeidsgivere i dansk byggebransje har 
krevd kompetansekort for å bedre den skrantende 
sikkerhet i bransjen. Men den danske arbeids-
ministeren avviser ideen, fordi hun frykter at EU vil 
tolke det som begrensning av utenlandske arbeidere i 
Danmark. I mangel på lovgivning tar bransjer og 
virksomheter nå saken i egen hånd. (Dansk LOs 
Ugebrev A4, nr 24) Les mer 
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