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AKTIVITETER FRA FAFO    

 
26. september 2012: 
Konferanse på Fafo om 
inkludering av romfolk 
Konferansen arrangeres i et 
samarbeid mellom EU-
landenes ambassader, EU-

delegasjonen i Norge og Fafo. Med utgangspunkt i 
"2011 EU Framework for national Roma integration 
strategies" vil det bli innledninger og debatt med 
eksperter, politikere og deltakere fra inn- og utland. 
Konferanseprogram og påmelding vil bli annonsert i 
august/september. Kontaktpersoner på Fafo: Line 
Eldring og Guri Tyldum 

Nytt bokkapittel om arbeidsinnvandring fra Øst-
Europa til Norge. Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg, 
Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik har 
publisert kapitlet «Central and Eastern European 
labour migration to Norway. Trends, conditions and 
challenges» i OECD-publikasjonen Free Movement of 
Workers and Labour Market Adjustment, Recent 
experiences from OECD countries and the European 
Union. Publikasjonen ser spesielt på hvilke mønstre 
for arbeidsmobilitet som er skapt av utviklingen av 
fri arbeidsflyt i Europa, og på liknende utvikling i 
andre deler av verden. (Fafo Østforum, 07.08.12) 
Sammendrag: Central and Eastern European labour 
migration to Norway. Trends, conditions and 
challenges 

  
Arbeidslivet.no: en nettbasert kunnskapsportal om arbeidslivet. 12. juni åpnet 
arbeidslivet.no, et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO-Media. Formålet er å bidra 
med god og enkel bakgrunnskunnskap om aktuelle temaer innen arbeids- og samfunnsliv. 
Fafo skal via nettstedet formidle forskningsbasert kunnskap omkring arbeidsliv, 
velferdspolitikk, lønn- og tariff og internasjonale spørsmål. Koordineringsansvaret for siden 
ligger hos LO, og dette er en del av en helhetlig satsing fra LO og forbundene for et forsterket 

samfunnspolitisk arbeid. Prosjektleder på Fafo er Anne Mette Ødegård. (Fafo Østforum, 12.06.12) Gå til 
arbeidslivet.no Se også: Kunnskapsportalen er åpnet (Fri Fagbevegelse, 12.06.12)  
  
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

  
Verftsanken levert. NHO leverte i går sin anke i saken om allmenngjøring av tariffavtalen i verftsbransjen. 
Tross tap i både tingretten og lagmannsretten bestemte de ni verftene og NHO seg i slutten av mai for å anke 
saken inn for Høyesterett. (Fri Fagbevegelse, 14.06.12) Les mer Last ned: NHOs ankeskrift (pdf) Se også: NHO 
anker verftssaken (Fri Fagbevegelse, 29.05.12)  
  
Sommerdebatt om sosial jumping  

Leder: Jumping. - I sommer har det gått en diskusjon om arbeidsinnvandringens konsekvenser mellom den 
høyreliberale tenketanken Civita og Forskningsstiftelsen Fafo og Frichsenteret. - Det er liten tvil om at Fafo og 
Frichsenterets dokumentasjon er mer overbevisende enn Civitas politisk motiverte «funn». Krav om friere flyt 
av billig arbeidskraft brukes for å senke lønningene i deler av arbeidsmarkedet, noe som vil føre til økte sosiale 
forskjeller og framvekst av et nedre sjikt av dårligere betalte arbeidstakere, skriver Bjørgulv Braanen. 
(Klassekampen, 09.08.12) Les lederen 
 
- Arbeidsinnvandring er sosial jumping, ikke sosial dumping, skrev Mathilde Fasting i en kronikk 6. juli i 
forbindelse med lansering av den nye Civita-rapporten Sosial jumping. - Civita tar et oppgjør med et for 
negativt inntrykk av arbeidsinnvandreres situasjon i Norge, skrev Dagens Næringsliv (DN) i en omtale av 
rapporten (DN, 06.07.12). - Jumping utelukker ikke dumping, sa Fafo-forsker Jon Rogstad i en kommentar til 
Civita-rapporten i Dagens Næringsliv papirutgave samme dag. Han viser til at hvis man starter lavt eller under 
gjennomsnittet vil selv en beskjeden økning i absolutte kroner kunne fremstå som betydelig relativt sett. - I så 
fall blir det mer retorikk enn substans å kalle dette for jumping, sa Rogstad. Flere arbeidsinnvandringsforskere 
mener Civita skjønnmaler bildet. Nedenfor er link til noen av innleggene i debatten som har pågått i sommer. 
(Fafo Østforum, 07.08.12) 
  

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
mailto:line.eldring@fafo.no
mailto:line.eldring@fafo.no
mailto:guri.tyldum@fafo.no
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/free-movement-of-workers-and-labour-market-adjustment/central-and-eastern-european-labour-migration-to-norway_9789264177185-9-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/free-movement-of-workers-and-labour-market-adjustment/central-and-eastern-european-labour-migration-to-norway_9789264177185-9-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/free-movement-of-workers-and-labour-market-adjustment/central-and-eastern-european-labour-migration-to-norway_9789264177185-9-en
http://www.arbeidslivet.no/
http://www.arbeidslivet.no/
http://www.frifagbevegelse.no/fagbevegelsen/article6102661.ece
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6106491.ece
http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04367/Verftssaken_-_NHOa_4367110a.pdf
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6081139.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article6081139.ece
http://www.klassekampen.no/60539/article/item/null/jumping
http://www.civita.no/2012/07/06/sosial-jumping
http://www.civita.no/2012/07/06/ny-rapport-sosial-jumping
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2430277.ece
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2430277.ece


 Debattanter, F.v. Mathilde Fasting og Kristin 
Clemet (Civita), Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum (forskere ved Frischsenteret) og Jon Erik Dølvik (Fafo-
forsker) 
 
Skjønnmaler "jumping" av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 20.07.12) 
Sosial jumping i stor skala av Mathilde Fasting og Kristin Clemet (Civita / DN, 23.07.12)  
Arbeidsinnvandring er lik sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita / Dagbladet, 23.07.12)  
Språk avgjør sosial jumping av Mathilde Fasting (Minerva, 23.07.12) 
Mål på sosial jumping av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 02.08.12) 
Fortsatt sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita /DN, 08.08.12)  
  
Nyhetssaker om sosial dumping  

  
Aksjon mot sosial dumping på skip. De jakter på skip 
som seiler med ulovlige avtaler, og i dag entres 
offshoreskip i Kristiansund. Sjømannsorganisasjonen 
Den Internasjonale Transportføderasjon (ITF) og 
Industri Energi har dannet en felles aksjonsgruppe for 
å undersøke lønns- og arbeidsvilkår på offshore 
serviceskip som opererer ut fra sentrale havner langs 
Norskekysten og i Skottland. (Tidens Krav, 08.08.12) 
Les mer 

Jakter svarte penger i renholdsbransjen.  – Mafia-
lignende tilstander og virksomheter som ikke tåler 
dagens lys! Slik konkluderes det i fjorårets Fafo-
rapport ”Til renholdets pris”. Forskerne slår fast at 
enkelte i bransjen er kyniske, og at svært kreative 
driftsløsninger benyttes. Skatteetaten intensiverer 
nå jakten på uærlige aktører i renholdsbransjen. 
(Renholdsnytt, 16.07.12) Les mer Se også:  
Kampanje for å avdekke sosial dumping i 
renholdsbransjen (NRK Rogaland, 20.06.12)   

  
– Nå er det naboen din som tipser oss om sosial 
dumping. Arbeidstilsynet i Sør-Norge får rekordmange 
tips om huseiere som utnytter utenlandsk 
arbeidskraft. I privatmarkedet ser Arbeidstilsynet ofte 
svarte avtaler, svart arbeid og svart eller lav lønn. I 
tillegg til dårlig sikring, til dels ingen sikring. 
Tipsmengden i Vestfold, Telemark og Agder har doblet 
seg de siste to årene. – Vi ser også en endring i hvem 
som tipser. Det er naboen din som tipser nå, sier 
tilsynsleder Bjørn Tore Hansen ved Arbeidstilsynet i 
Telemark. (NRK Telemark, 05.07.12) Les mer 

Færre bønder underbetaler utlendinger. Hver fjerde 
bonde synes det er greit å betale utlendinger 
dårligere enn norske ansatte, men stadig flere i 
jordbruket tar avstand fra slike holdninger. Arbeids- 
og lønnsforholdene for utenlandske ansatte i 
jordbruket er blitt bedre de siste årene. Og Ifølge 
Fafo-rapporten «Evaluering av tiltak mot sosial 
dumping» utgitt i fjor, har allmenngjøringen av 
tariffavtalen hatt stor støtte blant bøndene. 
(Nationen, 04.07.12) Les mer Les om og last ned 
rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping 

  Bjurstrøm reagerer på sosial dumping. 
Innleid arbeidskraft fra utlandet 
opplever å ikke få hjelp dersom de 
skader seg på jobb. Nå innkaller 
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 
Arbeidstilsynet, LO/Fellesforbundet og 

NHO til et møte for å ta grep mot sosial dumping. 
(Dagsavisen, 19.06.12) Les mer Se også: Økning i 
utenlandske yrkesskadde (Dagsavisen, 11.06.12)  
Liten hjelp å få uten arbeidsgiver (Dagsavisen, 
12.06.12)  

– Arbeidslivet ut av EØS-avtalen. EL & IT 
Forbundet uttrykte allerede på landsmøtet 
i fjor bekymring for EØS-avtalens 
konsekvenser og kampen mot sosial 

dumping. Landsstyret i EL & IT krever nå at norske 
myndigheter må ta initiativ til å endre EØS-avtalen 
slik at den ikke griper inn mot norske tariffavtaler 
eller lovfestede rettigheter i arbeidslivet. – Vi er 
bekymret for utviklingen og hvilke konsekvenser 
dommer i EU-retten får for norske tariffavtaler, sier 
Jan Olav Andersen. (Fagbladet, 13.06.12) Les mer 

  Rumenske steinleggere i Norge ble lurt av sin 
engelske arbeidsgiver. Tre rumenere kom til Norge i 
april for å jobbe for et engelsk firma. De var lovet 500 
kroner dagen, men ante ikke at disse pengene ikke 
engang dekker kost og losji i Norge. – Dette er sosial 
dumping, sa Erlend Indergaard, og tok saken i egne 
hender. Han opprettet firma og ansatte steinleggerne. 
(Tidens Krav, 05.07.12) Les mer 

Frikjent for anklager om sosial dumping. Tre 
litauere som jobbet i Kristiansund Betongsaging gikk 
til sak etter at de i fjor høst ble sagt opp i bedriften. 
Litauerne mente de hadde blitt oppsagt fordi de 
meldte seg inn i Fagforbundet. Kristiansund 
Betongsaging er nå dømt for urettmessig oppsigelse 
av tre litauere, men de er frikjent for anklager om 
diskriminering og sosial dumping. (Tidens Krav, 
29.06.12) Les mer  

 
 

 

http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/120720_skjonnmaler_jumping.html
http://www.civita.no/2012/07/23/sosial-jumping-i-stor-skala
http://www.civita.no/2012/07/23/arbeidsinnvandring-er-lik-sosial-jumping
http://www.minervanett.no/sprak-avgjor-sosial-jumping/#kommentarer
http://www.fafo.no/Oestforum/nyheter/120802_maal_paa_sosial_jumping.html
http://www.civita.no/2012/08/08/fortsatt-sosial-jumping
http://www.tk.no/nyheter/article6179669.ece
http://www.renholdsnytt.no/Nyheter/Siste-nytt/Juli-2012/Jakter-svarte-penger-i-renholdsbransjen
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.8211766
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.8211766
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.8234125
http://www.nationen.no/2012/07/03/landbruk/dumping/jordarbeidertariffen/arbeidskraft/deltidsansatte/7529248/
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html
http://www.dagsavisen.no/samfunn/reagerer-pa-sosial-dumping/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/falt-til-et-liv-som-ufor-i-litauen/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/falt-til-et-liv-som-ufor-i-litauen/
http://www.dagsavisen.no/samfunn/liten-hjelp-a-fa-uten-arbeidsgiver/
http://www.fagbladet.no/article6105159.ece
http://www.tk.no/bolignytt/article6136328.ece
http://www.tk.no/nyheter/article6129222.ece


VIKARBYRÅDIREKTIVET  

  
Vikarbyrådirektivet har blitt en del av EØS-avtalen. 
Det omstridte direktivet er nå innlemmet i EØS-
avtalen og dermed en del av norsk lovverk. Direktivet 
får klare presiseringer fra norsk side: - Norge 
understreker sitt sterke engasjement rundt å utvikle 
nasjonal politikk for å verne om akseptable og rimelige 
lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i vikarbyråer, sa EU-
ambassadør Atle Leikvoll på møtet i EØS-komiteen 
fredag formiddag (VG, 13.07.12). Les mer  Se også: LOs 
tapte slag (Lofotposten/ANB, 16.07.12) 

Tiltakspakke for vikarbransjen fra nyttår. 
Tiltakspakken knyttet til vikarbyrådirektivet er 
vedtatt av Stortinget og ble sanksjonert i statsråd 22. 
juni. Det betyr at tiltakspakken trer i kraft fra 1. 
januar 2013. Solidaransvar trer i kraft fra 1. juli 2013. 
Vikarbyråansatte får med dette like gode lønns- og 
arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt 
hos innleier (Arbeidsdepartementet 29.06.12). Les 
mer om tiltakspakken 

  
Skanska frykter flere fiktive underentrepriser. 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm deler Skanskas 
bekymring for at useriøse selskaper vil forsøke å gå 
nye veier når likebehandlingsprinsippet mellom fast 
ansatte og vikarer og innleid arbeidskraft innføres 
neste år. Likebehandlingsprinsippet er kun rettet inn 
mot bemanningsforetak og vikarbyråer og omfatter 
ikke underentreprise. For underentrepriser vil kun 
allmenngjøringsforskriften være gjeldende målestokk 
for lønns- og arbeidsvilkår. (Byggeindustrien, 20.06.12) 
Les mer 

 

  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

  
Aldri har Norge opplevd større innvandring. Tall fra 
Statistisk sentralbyrå viser at norsk ungdom fortsetter 
å dra til byene for å ta utdanning, mens nokså få 
flytter tilbake igjen. Den nye store endringen på 
bygdene er at arbeidsinnvandrere fyller tomrommet. 
De sørger for at det nå er befolkningsvekst i samtlige 
norske fylker, og bidrar til at velferdstilbudet kan 
opprettholdes. (Bergens Tidende, 07.08.12) Les mer 

Regjeringen vurderer å nedjustere trygd til 
utlandet. Arbeidsdepartementet har igangsatt en 
full gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene 
i folketrygden og en vurdering av Norges handlings-
rom i EØS-lovgivningen for å endre dagens regelverk. 
Rapporten ventes ferdig innen utgangen av året, 
skriver Aftenposten (Fædrelandsvennen/NTB, 
04.08.12). Les mer  

  
Vil ha betre system for integrering av arbeids-
innvandrarar. Dei færraste kommunar har eit system 
for å hjelpe arbeidsinnvandrarar inn i det norske 
samfunnet. Det meiner fylkesleiar i Arbeidarpartiet, 
Nils P. Støyva. – Dei siste tre-fire åra har talet på 
arbeidsinnvandrar, spesielt frå Aust-Europa, auka 
veldig mykje. Nokre av kommunane i fylket vårt, som 
Førde, Vågsøy, Flora, Stryn og Sogndal, har veldig 
mange av desse arbeidsinnvandrarane, seier Støyva 
(NRK Sogn og Fjordane, 30.07.12). Les mer 

Økende strøm av unge svensker til jobber i Norge. 
Strømmen av svensk ungdom som tar seg jobb i 
Norge, fortsetter å øke. For tiden kommer mange for 
å arbeide i servicenæringen og for bemannings-
foretak, men også svenske akademikere har gode 
tider. – Sykepleiere og hjelpepleiere har gylne tider i 
Norge akkurat nå, sier Lena Westling Seljee, som er 
EURES-rådgiver ved arbeidsformidlingen i Göteborg 
(E24/NTB, 27.07.12). Les mer  Se også: Svenskene tar 
jobben fra norsk ungdom (Aftenposten, 26.07.12) 

  
– Innvandring redder distriktene. Arbeidsinnvandring 
var den største årsaken til folkeveksten i Hordaland i 
fjor. Innvandringen bidrar med folkevekst og 
arbeidskraft til de kommunene som tidligere var 
fraflyttingskommuner og som slet med å opprettholde 
folketallet, sier Stian Ludvigsen, analytiker i Hordaland 
Fylkeskommune. (NRK Hordaland, 19.07.12) Les mer  
Se også: Arbeidsinnvandringen er avgjørende for 
distriktene (NRK Møre og Romsdal, 23.07.12)  

Kommentar: Blir Norges utkant 
avfolket? - Norges befolkning vokser 
for tida svært raskt. Innvandringen har 
hatt positiv virkning på folketallet i 
nesten samtlige kommuner og ikke 
bare i de største byene. Imidlertid får 

det sentrale østlandsområdet så stor del av denne 
veksten at resultatet blir et stadig mer sentralisert 
bosettingsmønster, skriver Helge Brunborg, senior-
forsker i SSB. (Nationen, 02.07.12) Les kommentaren 
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Arbeidsinnvandring holder folketallet oppe. 
Arbeidsinnvandringen var den største årsaken til vekst 
i folketall for Møre og Romsdal i fjor. Uten 
innvandringen hadde fylket hatt en nedgang i 
folketallet hvert eneste år. - Det finnes flere bedrifter i 
distriktene som ville hatt problemer med å gå rundt 
hvis man ikke hadde hatt denne typen arbeidskraft, 
sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen (NRK Møre og 
Romsdal, 23.07.12). Les mer 
Se også: Innvandring redder distriktene (NRK 
Hordaland, 19.07.12)  

Norge på Europa-topp i innvandring. 
En ny OECD-rapport slår fast at Norge i 
perioden 2009-2010 opplevde en langt 
større økning i innvandringen enn 
andre OECD-land, skriver Dagens 
Næringsliv. Store deler av økningen 

skyldes arbeidsinnvandring fra land som Polen, 
Litauen og Latvia. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik mener 
en av årsakene er at arbeidsinnvandrerne som har 
kommet til landet, gir tips om mulighetene i Norge til 
venner og bekjente i hjemlandet. (Utrop/Dagens 
Næringsliv, 17.07.12) Les mer 

  
Innvandring presser norske lønninger nedover. 
Forskere ved Frischsenteret slår fast at 
arbeidsinnvandring presser norske lønninger nedover. 
Verst er det for norske arbeidere med lav utdannelse 
og innvandrere som fra før er etablert i Norge 
(Sunnmørsposten/NTB, 20.07.12). Les mer Se også: 
Kommentar: Norge mangler ikke penger til å bygge 
veier – vi mangler arbeidskraft (Nettavisen, 05.07.12)    

Over 30 000 flere innvandrere i 
arbeid. Innvandrere sto for over 

70 prosent av veksten i sysselsettingen i Norge fra 4. 
kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Nye arbeidsinn-
vandrere fra EØS-landene bidro mest til denne 
veksten, men det var også noe økning blant andre 
mer etablerte innvandrergrupper. (SSB, 21.06.12) 
Les mer 

  
Søreuropeere rømmer fra krisen. 25.000 nye EØS-
borgere har registrert seg i Norge det siste halvåret. 
Mange bruker siste rest av sparepengene for å lære 
seg norsk, så de kanskje kan få en jobb. De fleste 
kommer fra Polen og Litauen, og en del er fra 
Tyskland. Selv om gruppen av registrerte EØS-borgere 
fra Sør-Europa er liten i forhold til disse, er økningen 
stor (Dagsavisen, 13.07.12). Les mer 

Polakker og litauere holder unna for 
søreuropeerne. Om lag 20.000 utlendinger jobber på 
norske gårder i kortere eller lengre tid hvert år. 
Eurokrisen har ført til flere arbeidsinnvandrere fra 
Sør-Europa. Få av dem har valgt landbruket. Der 
dominerer østeuropeerne. Skatteetaten har skrevet 
ut drøyt 263.000 skattekort til EØS-borgere for i år. 
(Nationen, 03.07.12) Les mer 

  
Debatt om arbeidsinnvandring. Kristin Clemet, leder 
av tankesmien Civita og journalist Jon Hustad 
debatterte arbeidsinnvandring i NRK P1s Her og nå. - 
Arbeidsinnvandrerne som kommer til Norge fra EØS 
bidrar positivt til økonomien vår, positivt til offentlige 
kasser, det er positivt for dem selv og det er positivt 
for de landene de reiser fra, sa Kristin Clemet. (Civita, 
08.06.12) Les mer    Hør debatten (fra 32:30) (NRK P1s 
Her og nå, 07.06.12) Se også:  
Ny bok av Kristin Clemet og Marius Doksheim: De nye 
seierherrene. Et liberalt perspektiv på innvandring og 
integrering. (Civita, 30.05.12)  
Ny bok av Jon Hustad: Gjeldsslaven Europa. Ein guida 
tur i finansielle ruinar. (Vidarforlaget, 30.05.12) 

Høyre foreslår mobilt skattekontor for å løse ID-
problemene. Arbeidsinnvandring er svært viktig for 
mange turistdestinasjoner og andre bedrifter i hele 
Norge. - God og sikker kontroll av ID er også viktig, 
men det må skje på en måte som ikke skaper unødig 
byråkrati eller belastning på arbeidslivet, sier Linda 
Hofstad Helleland. Høyre foreslår nå å starte opp en 
forsøksordning med mobilt skattekontor som en 
respons på de utfordringer som den nye ordningen 
for ID-kontroll har medført for mange bedrifter og 
arbeidsinnvandrere / sesongarbeidere. (Høyre, 
15.06.12) Les mer 

  
 BULGARIA OG ROMANIA                    Temaside 

  
Reagerer på at Sp-politiker bruker romfolk-debatten 
til å fremme EØS-motstand. Jenny Klinge (Sp) har 
lenge kjempet for et forbud mot tigging i Norge, og vil 
nå erstatte Schengen-avtalen med en nordisk 
grenseunion. Det opprører Unge Høyre-leder Paul 
Joakim Sandøy: – Schengen-samarbeidet er den 
største europeiske seieren i moderne tid. Vi har fått 
tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft fra hele Europa. 
87 % av arbeidsinnvandringen i 2009 kom fra Øst-
Europa, og har bidratt til å dekke en del av behovet for 
arbeidskraft, sier Sandøy. (TV2, 18.07.12) Les mer  
Se også: Kommentar: Schengen og ferten av blod 
(Senterpartiet, 25.07.12) 

- Det har mest å si for tiggerne. 
Overgangsreglene for bulgarere og 
rumenere er opphevet, og ifølge Fafo-
forsker Jon Horgen Friberg vil 
opphevelsen ha mest å si for tiggerne. 
Om de får jobb.– Det er allerede mange 

rumenere som jobber i Norge, for eksempel i 
skipsverftene på Vestlandet og i byggebransjen. For 
disse vil ikke dette ha så mye å si. Den viktigste 
endringen er at man kan jobbe deltid og at man får 
raskere tilgang til arbeidsledighetstrygd, sier Friberg. 
(Utrop, 15.06.12) Les mer 
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ANDRE NYHETER  

  
Fagbevegelsen vil hjelpe EØS-migrantene. 
Arbeidssøkerne fra Spania har ikke gitt opp drømmen 
om jobb og en ny fremtid i Norge. Nå vil fagbevegelsen 
i Bergen hjelpe. Språkopplæring er nøkkelen. 
(Magasinett, 10.08.12) Les mer 

Danske byggherrer aner intet om østarbeideres 
vilkår. Danske byggherrer som hyrer utenlandske 
håndverkfirmaer har tydeligvis ikke fått med seg åtte 
års massiv medieomtale av østeuropeiske arbeidere 
som jobber for minimal lønn og bor under 
kummerlige forhold, skriver Dansk LOs ukebrev A4. 
(07.08.12) Les mer 

  
Danmark: Partene vil stoppe billige sjåfører fra 
Østeuropa. Den danske transportbransjen har mistet 
9.000 arbeidsplasser. Arbeidsgiverne i Dansk Transport 
og Logistik (DTL) og sjåførene i 3F’s Transportgruppe 
mener det er kabotasjereglene som har banet vei for 
at utenlandske sjåfører har overtatt en stor del av 
transportoppdragene til en lønn som man ikke kan 
leve av i Danmark. (Politiken, 10.08.12) Les mer 

Danmark: Østarbeidere jobber nattskift i 
supermarkeder. Konkurranse fra østeuropeiske 
arbeidstakere har lenge vært en realitet på danske 
byggeplasser og i rengjøringsbransjen. Nå rammer 
den også flere supermarkeder, som får fylt varer på 
hyllene av østeuropeiske ufaglærte om natten. En 
tendens som kan spre seg, når lukkeloven fjernes 
helt til oktober, sier både HK og Dansk Erhverv. 
(Dansk LOs Ugebrev A4, 20.06.12) Les mer 

  
Trolig 200.000 katolikker i Norge. Tidligere i år meldte 
Dagen at den katolske kirke i Norge hadde passert 
100.000 medlemmer. Nå viser det seg at det reelle 
tallet sannsynligvis er det dobbelte. Kirken har startet 
jakten på alle sine medlemmer, som i hovedsak er 
arbeidsinnvandrere, for å få dem registrert. (Dagen, 
31.07.12) Les mer 

Kleven flagger hjem. Ti år etter at norske verft 
flagget ut bygging av skrogene på skip, vil Kleven 
Maritime bygge mer på norsk kjøl. Kleven Maritime i 
Ulsteinvik, går til innkjøp av avanserte roboter for å 
flytte byggingen av skrog tilbake til norsk jord. De 
avanserte sveiserobotene gjør bygging av skipsskrog 
billigere i Ulsteinvik enn i Polen og Romania (NRK 
Møre og Romsdal, 30.07.12). Les mer 

  
Svenskene tør ikke lenger kreve tariffavtale med 
utenlandske bedrifter. De svenske 
bygningsarbeiderne har tradisjonelt vært raske med å 
troppe opp hos utenlandske bedrifter for å kreve 
tariffavtale. Nå tør de nesten ikke gjøre dette lenger – 
av frykt for å bli saksøkt. Nye tall viser at svensk 
fagbevegelse er blitt engstelig for å reise ut til 
byggeplasser med utenlandske bedrifter for å kreve 
tariffavtale (Magasinet for fagorganiserte, 07.08.12). 
Les mer 

Feilgrep å tillate fri innvandring etter EU-utvidelsen. 
Ed Miliband, som leder det britiske arbeiderpartiet 
Labour, mener forgjengerne Gordon Brown og Tony 
Blair bommet helt på innvandringspolitikken i 
forbindelse med EU-utvidelsen. Uten noen form for 
overgangsregler, ble det anslått at 13.000 
arbeidsinnvandrere ville komme inn til Storbritannia 
hvert år. Men i 2010 hadde Storbritannia en 
innvandring på hele 252.000. Miliband mener dette 
har undergravet britiske arbeidstakeres vilkår 
(Nettavisen, 22.06.12). Les mer 

  Dyrere å klage på det offentlige. Kjøper kommunen 
malerarbeid på tvilsomt vis? Slikt er det altfor mange 
som klager på, så nå nidobler regjeringen prisen slik at 
færre skal klage. Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA) behandler klager om brudd på 
regelverket for offentlige anskaffelser. Tidligere var 
det gratis å klage hvis det offentlige hadde gjort 
direkte innkjøp ulovlig, men fra 1. juli koster det 1000 
kroner. I en pressemelding begrunner Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 
gigantøkningen med at KOFA har fått mer å gjøre. 
(Maleren, 05.07.12) Les mer Se også: Økt gebyr for å 
klage til Klagenemnda (FAD, 22.06.12)  

Ja til håndhevingsdirektivet - nei til 
Monti II-forordningen. EU-
kommisjonen la i mars frem en pakke 
med forslag om et håndhevingsdirektiv 
knyttet til utsendingsdirektivet, og 
forslag til en forordning om forholdet 

mellom de økonomiske frihetene og de grunn-
leggende kollektive rettighetene, blant annet retten 
til streik (Monti II-forordningen). –Jeg ønsker å 
beskytte streikeretten og sier derfor nei til Monti 2-
forordningen og ja til håndhevingsdirektivet fra EU-
kommisjonen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 
(Arbeidsdepartementet, 04.07.12) Les mer 

  
Nytt nummer av det nordiske 
nyhetsbrevet EU&arbetsrätt. 

Bemanningsdirketivet er blant sakene i det nye 
nummeret av det nordiske nyhetsbrevet. 
(EU&arbetsrätt, 12.07.12). Les Nyhetsbrev Nr 2 2012 
Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet 
EU&arbetsrätt 

Grå ukrainere blir hvite polakker. I det østlige Polen 
forvandles ukrainske gjestearbeidere til polske 
vikarer. En rekke vikarbyråer i den polske byen 
Lublin har spesialisert seg på å ta inn ukrainske 
arbeidere, ansette dem i Polen og deretter leie dem 
ut til arbeidsgivere i andre europeiske land. 
(Fagbladet, 19.06.12) Les mer 
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