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AKTIVITETER FRA FAFO ØSTFORUM
Fafo Østforum seminar 31. oktober:
Østeuropeisk arbeidskraft: Erfaringer fra
ulike bransjer. Hvordan er situasjonen for
arbeidsinnvandrerne, og hvilke erfaringer
har bedriftene? På dette seminaret
presenterer Fafo en ny studie om østeuropeisk
arbeidskraft i verft, hotell, fiske- og kjøttindustrien.
Sentrale temaer er omfanget av østeuropeisk
arbeidskraft, tilknytnings- og ansettelsesform for
arbeidstakerne, hva slags lønns- og arbeidsvilkår de
har, og i hvilken grad disse arbeidstakerne er
integrert i det norske arbeids-markedet. Vi vil også
presentere sluttrapporten fra Polonia-studien om
polske arbeidsinnvandreres arbeids- og levekår i Oslo,
og en studie av renholds-bransjen. Seminaret
arrangeres på Fafo mandag 31. oktober 2011 kl 1416. Møteleder er Line Eldring. Seminarpogram
Påmelding via web innen torsdag 27. oktober

Ny Fafo-rapport: Polonia i Oslo 2010. I
denne rapporten presenteres funnene
fra Polonia-undersøkelsen 2010, som er
oppfølgeren til en tilsvarende studie fra
2006. Fafo-forskerne Jon Horgen
Friberg og Line Eldring gir et nytt
innblikk i hvordan de polske
arbeidsinnvandrerne i Oslo lever, og om situasjonen
deres har endret seg de siste årene. Rapporten gir
blant annet svar på følgende spørsmål: Hva
kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo,
og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge?
Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags
lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk?
Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og
hvilke planer har de for framtiden? (Fafo Østforum,
21.10.11) Les mer og last ned Fafo-rapporten Polonia
i Oslo 2010

Over 28.000 polakker betalte ikke skatt i
fjor. 28.000 polakker står med null skatt i
skattelistene for 2010. Samme dag som
skattelistene offentliggjøres, slipper Fafo
rapporten ”Polonia i Oslo 2010”. Den
avdekker at svart arbeid er et stort problem blant
arbeidstakere fra Polen i hovedstaden. – Vi har
dokumentert en stor andel som verken betaler skatt
til Norge eller Polen, sier Fafo-forsker Line Eldring,
som sammen med Jon Horgen Friberg har utarbeidet
rapporten. - Det utbredte svarte arbeidet blant
polakker skyldes først og fremst strukturer i
arbeidslivet, ikke dårlig moral blant polakkene, sier
Friberg (NRK, 21.10.11) Les mer Se også: Mange
polakker jobber svart i Norge (Fri Fagbevegelse,
21.10.11) «Oleg» trodde han betalte skatt. Så fikk han
brev fra skattekontoret (NRK, 21.10.11)

Avslørte skattesnusk for en halv milliard. De fleste
sakene gjelder bygg- og anleggsbransjen, hvor bruk av
utenlandsk, svart arbeidskraft er et utbredt problem.
– Ting som har med utlandet å gjøre, kompliserer
hele jobben veldig. Arbeidskraft over landegrenser er
et nyere fenomen, og Norge er en honningkrukke for
arbeidsinnvandring. Tjenester er langt vanskeligere å
kontrollere enn varestrømninger. Vi ser på dette som
kamuflasje for svart arbeidskraft og sosial dumping av
arbeidstakere fra Øst-Europa, sier direktør for
Skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen.
(NRK, 21.10.11) Les mer Se også: Leder for
finanskomiteen på Stortinget: - Nordmenn har både
et moralsk ansvar og råd til å betale for hvitt arbeid
(NRK, 21.10.11) BNL: - Mange entreprenører er kun
opptatt av lavest pris (NRK, 22.10.11) Slik kuttet
Sverige svart arbeid for milliarder (NRK, 24.10.11)

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING
YS-lederen ønsker en utvidelse av
allmenngjøringslovens virkeområde.
- En av de store utfordringene i norsk
arbeidsliv de siste årene har vært sosial
dumping av utenlandsk arbeidskraft, sier
YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Han er glad for at
Arbeidstilsynet styrkes med friske midler over statsbudsjettet, slik at innsatsen mot sosial dumping kan
økes, og han tar til orde for en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde. (YS, 18.10.11) Les mer

Temaside om allmenngjøring

Høring i EFTA-domstolen. 12. oktober arrangerte
EFTA-domstolen muntlig høring om Tariffnemndas
allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for
skips- og verftsindustrien. Spørsmålet er om overenskomsten fra 2008 er i overensstemmelse med
EØS-avtalen eller ei. Dommen fra EFTA-domstolen er
ventet rundt jul. (NHO, 14.10.11) Les mer Se også:
- Søksmålet er uverdig (Fellesforbundet, 07.10.11) Retten er satt (LO, 13.10.11) EFTA-høring etter LOs
smak (LO-Aktuelt, 12.10.2011)

Veileder om allmenngjøring i
renholdsbransjen. NHO Service har
laget en veileder om allmenngjøring av overenskomsten for renholdsbedrifter. Veilederen retter seg
mot bedrifter som har renhold som kjernevirksomhet,
men den vil også kunne være nyttig for bedrifter som
kjøper renholdstjenester. (NHO Service, 04.10.11) Les
mer Last ned veilederen

Tariffnemndas leder åpen for mer innsyn i lønn. Når
en allmenngjøring avskaffes, slik det skjedde på
petroleumsanleggene før jul, faller innsyn,
informasjonsplikt, påseplikt og solidaransvar bort.
Tariffnemndas leder Håvard Holm etterlyser en
vurdering av hvorvidt disse fire verktøyene kunne
brukes uavhengig av om en tariffavtale er
allmenngjort. (Magasinett, 03.10.11) Les mer

Tiltak mot sosial dumping
Statsbudsjettet: Nye tiltak mot sosial dumping.
Regjeringen vil, i samarbeid med partene i arbeidslivet, iverksette nye tiltak for å fremme anstendige
lønns- og arbeidsvilkår og hindre sosial dumping i
renholdsbransjen. Fra 2012 vil Regjeringen starte opp
en godkjenningsordning som skal bidra til at
renholdsvirksomheter drives på lovlig måte
(Arbeidsdepartementet, 06.10.11). Les mer

Politiaksjon mot sosial dumping. Rogaland politidistrikt har, sammen med Arbeidstilsynet, gått til
aksjon mot ulovlig bruk av utenlandsk arbeid-skraft.
Denne uken gjennomførte de en målrettet aksjon
mot arbeidsgivere som brukte ulovlig arbeidskraft
/sosial dumping. De kontrollerte 35 virksomheter,
blant annet bilvaskefirma, frisører og matvareforretninger. (NRK Rogaland, 29.09.11) Les mer

Ønsker offentlig utvalg for å utrede lovfestet
minstelønn. Tre stortingsrepresentanter fra Frp har
fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen i
kampen mot sosial dumping nedsette et offentlig
utvalg for å utrede en lovfestet nasjonal eller bransjemessig minstelønn. Forslagsstillerne viser til arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa, og mener man må
vurdere alternative virkemidler til dagens allmenngjøringsordning fordi denne strider mot prinsipper
som fri konkurranse og organisasjonsfrihet.
(Stortinget, 12.10.11). Dokument 8:6 S (2011–2012)

15 bedrifter anmeldt for brudd på
arbeidstidsreglene. Arbeidstilsynet
har saumfart bedrifter som driver med inn- og utleie
av arbeidskraft. 15 virksomheter er anmeldt, og
Arbeidstilsynet vurderer å politianmelde ytterligere
20 virksomheter. - I mange tilfeller kan uforsvarlige
arbeidstidsordninger utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier
direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.
Kontrollen med innleie- og utleiebransjen fortsetter i
2012. (E24/NTB, 20.10.11) Les mer Se også: Mange
grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene
(Arbeidstilsynet, pressemelding, 20.10.11)

Nytt forslag i EU: Useriøse firmaer risikerer å få
sperret kontoene sine. Utenlandske firmaer som
unndrar seg forpliktelser, for eksempel utbetaling av
lønn og feriepenger, kan i framtiden få sperret
kontoene sine. Dette er en del av et nytt forslag fra
EU. Dansk fagbevegelse har mer enn 30 millioner til
gode hos utenlandske firmaer, og ønsker forslaget
velkommen. (Dansk LOs Ugebrev A4, 17.10.11) Les
mer Se også: Nye EU-regler gjør det lettere å inndrive
penger fra lønnsdumperne (Fri Fagbevegelse, 18.10.1)

Ny bok: Sosial dumping fra A til Y. Kjell
Skjærvø har forfattet boken "Sosial
dumping fra A til Y". Dette er en håndbok
som gir tillitsvalgte redskap for å
motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Boken tar også opp hvilke rettigheter de utenlandske
arbeiderne har, og hva fagforeningene trenger å
håndtere hvis de vil drive fagforeningsarbeid også
for de utenlandske arbeiderne. (13.10.11 )Les mer
og bestill boken hos Gyldendal

Om sosial dumping-risiko i ulike sektorer
Størst risiko for sosial dumping i
teknisk sektor. Tillitsvalgte i kommuneNorge mener risikoen for ”sosial
dumping” er større enn hva ledere og innkjøpere i sine
kommuner tror. De tillitsvalgte mener dessuten i
større grad enn ledere og innkjøpere at ”sosial
dumping” har forekommet. Dette er trender i en ny
undersøkelse som er gjort på oppdrag av KS. (Doffin,
14.10.11) Les mer

Om årsaker til sosial dumping
Krev innsyn hos underleverandørar for utanlandsk
arbeidskraft. - Eit innvikla system med underleverandørar, og leverandørar under dei att, er
hovudårsaka til at det skjer sosial dumping, meiner
Geir Allan Stava, leiar for LO i Haugesund og omegn.
Nå vil han at tillitsvalde skal få innsyn hos
underleverandørane for utanlandsk arbeidskraft.
(NRK Rogaland, 29.09.11) Les mer

Nyhetssaker om sosial dumping i transport
Nei til "Norsk sjåfør" og vikinghjelm! - Vi forstår at
norske sjåfører er bekymret for egne arbeidsplasser.
Både norske og utenlandske transportfirmaer dumper
prisene ved å bruke utenlandske sjåfører som får
elendige lønns- og arbeidsvilkår her i Norge. Men å
klistre merker på bilen de kjører med teksten ”Norsk
sjåfør” og en vikinghjelm, er feil vei å gå, sier 2. nestleder i NTF, Torbjørn Reigstad. (Norsk Transportarbeiderforbund, 03.10.11) Les mer Se også:
Merker bilen med vikinghjelm og «Norsk sjåfør»
(Fredrikstad Blad, 02.10.11)
Sosial dumping i transportsektoren – velferdsstaten
trues av utflagging (YS, 14.10.11)
Debatt om bruk av utenlandsk arbeidskraft (NHO
Transport/DN, 24.10.11)
“Verdifulle menn” - om Verftet Westcon i Ølen

Andre nyhetssaker om sosial dumping
Billig dekkskifte gir sosial dumping (P4, 11.10.11)
- Klassisk eksempel på sosial dumping (Budstikka,
03.10.11)
Islandske rørleggere bygger prestisjebygg for Norges
rikeste menn - for 54 kroner timen (NRK, 30.09.11)
Tilsynsinspektør omtaler arbeidsplass som slaveleir
(Agderposten, 15.10.11) Se også: Spetalen har ikke
fått brukstillatelse for byggene der de litauiske
arbeiderne bor (Nettavisen, 21.10.11) Eieren av det
gamle båtbyggeriet i harnisk etter anklager om
«slaveleir» (NA24, 18.10.11)

Se Brennpunktsendingen som ble sendt på NRK 1 27.09.11

Arbeidstilsynet aksjonerte: Storaksjon mot Westcons
verft i Ølen. Arbeidstilsynet avdekket flere forhold og
brudd på Arbeidsmiljøloven både hos Westcon og hos
selskapets underleverandører som blant annet
resulterer i varsel om pålegg. – Faktafeil i
tilsynsrapporten, sier administrerende direktør
Øystein Matre i Westcon. (NRK, 27.09.11) Les mer
Se også: Jobbet 72 timer i uken for 54 kroner timen
(Stavanger Aftenblad, 28.09.11)
Tillitsvalgt og verneombud er overraska over den
krasse kritikken (Grannar, 28.09.11) Innbyggerne i
Ølen er kritiske til Brennpunkts dokumentar (NRK
Rogaland, 28.09.11)
LO-jurist: - Dette er arbeidsmiljøkriminalitet (NRK,
27.09.11)

Arbeidsministeren om Westcon-saken: –
Grov utnyttelse. Arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm er ikke nådig i kritikken av
bedrifter som utnytter utenlandsk
arbeidskraft. Nå vil hun gi Arbeidstilsynet
flere muligheter til å reagere. – Jeg synes
dette er veldig grovt, og det er nok ikke bare jeg som
er rystet. Dette er grov utnyttelse av mennesker i en
veldig vanskelig situasjon. Forholdene som er
avdekket er klare eksempler på arbeidsmiljøkriminalitet som må møtes med de strengeste
virkemidlene, sier Bjustrøm. (NRK Rogaland,
28.09.11) Les mer

Tillitsvalde ved Westcon utan tillit. Verftsklubben ved
Westcon sitt verft i Ølen kan bli sett under
administrasjon av Fellesforbundet. Distriktssekretær
Helge Larsen meiner dei lokalt tillitsvalde ikkje har
gjort jobben sin når austeuropeiske tilsette har kunna
jobba med lågare løn enn nordmenn og bu under
uverdige forhold. (Stavanger Aftenblad, 29.09.11) Les
mer Se også: Verftsklubben blir ikkje sett under
administrasjon (Granner, 30.09.11)
Fellesforbundet: - Grove brudd på arbeidsmiljøloven i
Westcon (Fellesforbundet, 29.09.11)
Klubbleder legger seg flat etter Brennpunktavsløringer
og kritikk fra arbeidsministeren (NRK, 29.09.11)

Verftet Westcon i Ølen avviser anklagene om sosial
dumping. Etter Arbeidstilsynets besøk i august fikk
verftet i alt sju varsel om pålegg. - Noe kommer alltid
fram i slike tilsyn. Men det er ikke kommet fram
alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven som tyder på at
vi driver sosial dumping, sier personalsjef i Westcon,
Gunnlaug Habbestad. Det er ikke Arbeidstilsynet
enig i, de står fast på at verftet bryter Arbeidsmiljøloven. (Stavanger Aftenblad, 23.09.11) Les mer
Se også: Westcons underleverandører bryter
arbeidsmiljøloven (Stavanger Aftenblad, 27.09.11)
13 polakker måtte dele på åtte senger (Stavanger
Aftenblad, 22.09.11)

Kommentar: - Flau rikdom. - Ingen liker sosial
dumping, men ingen innrømmer uten videre at de
dumper. Like fullt finnes det arbeidsfolk fra ØstEuropa som sliter for å skape enda mer suksess i det
norske oljeeventyret, for 54 kroner timen. De arbeider
72 timers uke, har nattskift fire uker i strekk, og sover
på spinkle madrasser på ugjestmilde rom uten toalett
og dusj. Jeg kjenner ingen norske oljearbeidere som
ville finne seg i tilsvarende, skriver Bjørn Vidar Lerøen i
en kommentar. (Offshore, 03.10.11) Les mer

Sosial dumping: Over 4000 pålegg gav kun to
dommer. Bekjempelse av sosial dumping på norske
arbeidsplasser har vært et satsningsområde for
Arbeidstilsynet de siste årene. Men dette reflekteres
ikke i rettsvesenet. På tre år har over 4000 saker
endt med 51 politianmeldelser fra Arbeidstilsynet,
og bare 2 fellende dommer. Advokatfullmektig
Sebastian Garstecki satser oftest på forlik for sine
klienter. (NRK, 27.09.11) Les mer Se også:
Arbeidstilsynets innsats mot sosial dumping
(Arbeidstilsynet, 27.09.11) Sosial dumping fortsatt
utbredt (NRK, 27.09.11) Bakke: - Fortsatt full innsats
mot sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 07.10.11)

BEMANNINGSBRANSJEN OG VIKARBYRÅDIREKTIVET
Sp går for vikardirektivet. Stemninga på Fellesforbundets landsmøte var temmelig entydig - kun en
stemte mot kravet om veto mot vikarbyrådirektivet.
Men nå ser det ut til at kun SV i regjeringa er enig.
Stortingsgruppa til Senterpartiet har tidligere vært
imot det omstridte byrådirektivet, men har nå
bestemt seg for ikke å opprettholde motstanden.
(Magasinett, 20.10.11) Les mer Se også:
Debatt: Mer direktiv-trøbbel for Norge (Dagen,
14.10.11)Ja til faste ansettelser, nei til EUs
vikarbyrådirektiv (SV, 19.10.11) SV sier nei til
vikarbyrådirektivet (Aust-Agder Blad / ANB, 18.10.11)
– Ja til vikarbyrådirektivet (NHO Service, 29.09.11)

Fellesforbundet krever vikarveto.
Fellesforbundets landsmøte vedtok å be
regjeringen si nei til EUs vikarbyrådirektiv.
Landsmøtet er enig i direktivets formål om at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår lik
vilkårene i innleiebedrifter, men frykter blant annet
at direktivet vil føre til mer innleie fra bemanningsselskaper. (Fri Fagbevegelse, 12.10.11) Les mer Se
også: Debatt: Fellesforbundets nei (Adresseavisen,
14.10.11) Fellesforbunds-topp vil ha EU-åpning for
vikarbruk (ABC Nyheter, 10.10.11) Stormløp mot
vikarbyrådirektivet (Fri Fagbevegelse, 09.10.11)Strid
om vikarer og EU-direktiv (Rogalands Avis / ANB,
29.09.11)

Ingen nye løfter fra statsministeren
angående vikarbyrådirektivet.
Statsminister Jens Stoltenberg forsøkte å
overbevise Fellesforbundets landsmøte til å
godta EUs vikarbyrådirektiv. Men det kom
ingen nye løfter eller garantier. Statsministeren kunne
ikke love annet enn å lytte til Fellesforbundets forslag
til skjerpelser i reglene rundt innsynsrett og
solidaransvar. (Fri Fagbevegelse, 11.10.11) Les mer
Se også: Stoltenberg snudde ikke stemningen
(Klassekampen, 12.10.11)

Forskar: - EUs vikarbyrådirektiv handlar
om likebehandling. - Direktivet handlar
om likebehandling av tilsette og
restriksjonar på innleigd arbeidskraft,
seier Kristin Alsos, forskar ved Fafo. - Kva
ein eventuell implementering av direktivet vil gjere
med arbeidslivet i Noreg, veit ein ikkje. Prinsippet
om likebehandling er nytt i norsk rett, seier Alsos..
Ho seier eit veto kan verte dømt i Efta-domstolen.
(Nationen, 11.10.11) Les mer

Angrep på bemanningsbransjen. I forbindelse med
Fellesforbundets Landsmøte har det framkommet en
del sterke utfall mot bemanningsbransjen og vikarbyrådirektivet. - Det er synd at deler av fagbevegelsen
generaliserer i sitt angrep på bransjen. Problemet er
ikke bemanningsbransjen. Problemet er useriøst
arbeidsliv, skriver NHO Service. - Direktivet er et gode
for ansatte i bemanningsbransjen og dermed også for
et trygt fleksibelt arbeidsliv. Direktivet er sannsynligvis
det beste verktøy vi kan få for å komme sosial
dumping til livs, skriver fagsjef Even Hagelien. (NHO
Service, 11.10.11) Les mer Se også: Flåthen: Vikarbruk har sklidd helt ut (Dagbladet/NTB, 10.10.11)
EL & IT skjerper kampen for faste ansettelser
(Nettverk, 28.09.09)

Innleie-revolusjon i bygg. Gigantene innen byggebransjen i Oslo-området har langt færre ansatte enn
de største bemanningsbyråene. De seks største på
bemanning har nå dobbelt så mange bygningsarbeidere som de seks største entreprenørene, viser
fersk rapport fra De Facto. Rapporten griper direkte
inn i det som Fellesforbundets leder Arve Bakke
omtaler som den aller største utfordringen
fagbevegelsen står overfor: kampen mot løse og
uorganiserte arbeidsforhold - og mot sosial dumping.
(Magasinett, 08.10.11) Les mer

ARBEIDSINNVANDRING
Rekord i arbeidsinnvandringen i 2010. 50 000
personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret
til Norge for første gang i løpet av 2010. Innvandring
som følge av arbeid, utdanning og familie steg
betraktelig fra året før. De største gruppene var fra
Polen (7 600), Litauen (4 800), Latvia (1 600) og
Tyskland (1 500) (SSB, 07.10.11). Les mer

Temaside om arbeidsinnvandring

Stabil ledighet og fortsatt høy arbeidsinnvandring.
Det vil bli skapt 70 000 nye jobber til neste år. Likevel
vil vi ikke få færre arbeidsledige fordi befolkningen i
yrkesaktiv alder øker kraftig. En fortsatt rekordhøy
arbeidsinnvandring forklarer mye av befolkningsveksten i Norge og NAV venter at det fortsatt vil
komme mange polakker, litauere og svensker til
Norge også til neste år. (NAV, 27.09.11) Les mer

OFFENTLIGE KONTRAKTER
Stiller krav, men oppfølging varierer. De fleste statlige
virksomheter har med en eller annen form for krav om
lønns- og arbeidsvilkår i sine nye kontrakter med
leverandører. Det viser en undesøkelse som Arbeidsdepartementet har gjennomført for å sjekke etterlevelsen av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i
offentlige kontrakter. Men når det gjelder oppfølging
og kontroll røper svarene mye vilje, men mindre
konkret praksis. (Doffin, 19.10.11) Les mer
Se også: Enklere anskaffelsesregler (KS, 26.09.11)

Fristutsettelse i forskriftsstrid om offentlige
innkjøp. Som følge av de dramatiske hendelsene 22.
juli har EFTAs overvåkingsorgan, ESA, innvilget Norge
utsettelse i en rekke saker som de to har gående seg
imellom, deriblant striden om ”sosial dumping”forskriften. 14. oktober er ny frist for å svare på
overvåkingsorganets begrunnede standpunkt i
striden om den norske, nåværende forskriften om
lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Ny
frist er 14. oktober. (Doffin, 14.10.11) Les mer

ANDRE NYHETER
Konferanse 2. november: Oslo Global
Mobility Forum. Nordisk konferanse i regi
av det nye forumet Global Mobility. Tall
fra SSB viser at Norge vil trenge 220.000 nye
arbeidstakere innen 2014, og at majoriteten av disse
vil komme fra utlandet. Å forstå og håndtere
utfordringene og mulighetene i et globalisert
arbeidsmarked er derfor enda viktigere enn før. På
konferansen vil industriledere og eksperter vil dele
sine erfaringer med andre virksomheter og bedrifter.
Konferansen arrangeres på Handelshøyskolen BI, i
Nydalen i Oslo. Les mer og last ned program

Fond mot sosial dumping i Øst-Europa. - Norge har
etter 15 år med EØS-midler bidratt med penger på
mange områder, men jeg er glad for at vi nå har fått
på plass et fond for «et anstendig arbeidsliv og
trepartssamarbeid», sa arbeidsminister Hanne
Bjurstrøm da hun lanserte fondet som skal bringe
den norske modellen til Øst-Europa. Norge kommer
til å konsentrere seg om Polen, de baltiske land og
Romania og Bulgaria. (LO-Aktuelt, 21.10.11) Les mer
Se også: EØS-midler til fremme av anstendig arbeid i
de nye EU-landene (LO, 19.10.11) Fund for Decent
Work and Tripartite Dialogue (Norway Grants)

Sverige: Vil ha bedre kontroll med import av
arbeidsfolk. Svenske sosialdemokrater vil ha tilbake en
ordning der bedriftene må søke om tillatelse til å
importere arbeidskraft. Hensikten er å unngå sosial
dumping. I løpet av høsten må den svenske Riksdagen
ta stilling til om det skal gjeninnføres en strengere
kontroll med arbeidskraftinnvandringen. (Fri
Fagbevegelse, 13.10.11) Les mer

Jobbene forsvinner til Polen. 23 jobber forsvinner
nå fra industribedriften Partnertech i Moss.
Industrijobbene havner isteden hos Partnertechs
søsterbedrift i Polen. Tilbake på bedriften står nå
rundt 120 ansatte. Det er drøyt halvparten av hva
som var tilfellet bare for et par år siden (Moss Avis,
07.10.11). Les mer

Det svenske bygningsarbeiderforbundet vil ha
solidaransvar i Sverige. - Vi har store problemer med
sosial dumping i Sverige, der bemanningsselskapene
bryter alle regler. Det viktigste vi kan lære av Norge, er
å innføre solidaransvar, sier Torbjörn Johansson fra
det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads.
Men Byggnads vil ikke kopiere allmenngjøring av
tariffavtaler, og er heller ikke motstander av
vikarbyrådirektivet. (Magasinett, 10.10.11) Les mer

Dansk fagbevegelse venter bedre tider med ny
regjering. Også i Danmark er sosial dumping et
vedvarende problem. Som i Norge mener
fagbevegelsen at det offentlige ikke gjør sin del av
jobben godt nok. - Vi har egentlig gode regler for
vikarbruk i tariffavtalene våre, men staten - politiet,
arbeidstilsynet og skatteetaten - har ikke gjort
jobben sin og fulgt med. sier Andersen. (Fagbladet,
12.10.11) Les mer

Stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa til
Drammensregionen - gjenspeiles i kulturtilbudet.
Arbeidsinnvandringen til Drammensregionen fra
østeuropeiske land er stor. Med blant annet dette som
utgangspunkt, har tre kommuner i regionen gått
sammen om prosjektet Det utvidede Europa for å
etablere en kultursatsing med fokus på ulike kunst og
kulturuttrykk fra det tidligere Øst-Europa. (Nedre Eiker
kommune, 26.09.11) Les mer

Romania og Bulgaria får ikke bli med i Schengen.
Det polske formannskapet har stått på den siste
tiden for å legge til rette for vedtak om rumensk og
bulgarsk deltagelse i Schengen. Men Finland og
Nederland holder døren stengt for at Romania og
Bulgaria skal få komme med. Dermed blir det neppe
noen utvidelse av Schengen området, i hvert fall ikke
i denne omgang. (LO-kontoret i Brussel, 26.09.11)
Les mer
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seminarer. I Kunnskapsbasen finner du en rekke publikasjoner, se linker i venstre
kolonne.
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