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Ny Fafo-rapport: Evaluering av tiltak 
mot sosial dumping. Har regjeringens 
tiltak mot sosial dumping bidratt til 
mer ordnede forhold for arbeids-
innvandrerne i Norge? Dette er 
hovedspørsmålet i denne rapporten, 
som evaluerer regjeringens handlings-

planer mot sosial dumping. Den overordnede 
konklusjonen er at tiltakene har hatt positiv virkning. 
Men når det gjelder reguleringer mot lønnsdumping 
er det behov for å utvide nedslagsfeltet til flere deler 
av arbeidsmarkedet. Rapporten er skrevet av Fafo-
forskerne Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. 
Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin 
Alsos. (Fafo Østforum, 13.12.11) Les mer om, og last 
ned, rapporten Evaluering av tiltak mot sosial 
dumping 

Lysark fra Fafo Østforum seminar om evaluering av 
tiltak mot sosial dumping. Fafos auditorium var 
fullsatt da Fafos evaluering av tiltak mot sosial 
dumping ble presentert på et Fafo Østforum seminar. 
Fafo har – på oppdrag fra Arbeidsdepartementet - 
evaluert myndighetenes tiltak mot sosial dumping. 
Resultatene fra denne evalueringen ble presentert 
Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård. 
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kommenterte 
rapporten. (Fafo Østforum, 13.12.11) Lysark fra 
seminaret 

  
Arbeidsdepartementet: Tiltak mot 
sosial dumping virker. Fafo har 
evaluert regjeringens tiltak mot sosial 
dumping i perioden mars 2010 til 
november 2011. Nå foreligger 
sluttrapporten fra evalueringen. Den 

konkluderer med at tiltakene i handlingsplanene 
utgjør en godt integrert tiltakskjede, med totalt sett 
en positiv virkning. – Det er hyggelig å lese at Fafo 
mener regjeringens innsats over tid for å møte de 
utfordringene vi har med utenlandske arbeidere fra 
Europa, i det store og hele er god, og at den har virket 
i tråd med hensikten, sier arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm. (Arbeidsdepartementet, 13.12.11) Les mer 
Se også: Fafo-forsker: Uten allmenngjøringsordning er 
risikoen stor for lønnsdumping (Finnmark 
Dagblad/NTB, 13.12.11) Bjurstrøm: Arbeidstilsynet 
skal få ilegge gebyrer (Byggmesteren, 15.12.11)  

Best med allmenngjøring. Tiltakene mot sosial 
dumping har hatt en positiv virkning. Dette gjelder 
særlig i bransjer der tarifflønna er allmenngjort. Der 
er reguleringer og kontroll kraftig skjerpet. Slik 
konkluderer en Fafo-rapport som evaluerer 
regjeringens tiltak mot sosial dumping. Den ble lagt 
fram i Fafos lokaler i Oslo i dag. «Så lenge 
allmenngjøringsordningen ikke benyttes, og 
myndighetene ikke har supplerende virkemidler for å 
fastsette minstelønninger, er det en betydelig risiko 
for lavlønnskonkurranse og lønnsdumping..», heter 
det i rapporten, som er skrevet av seks Fafo-forskere. 
Til dette repliserte en NHO-representant på møtet; 
hvorfor kan man ikke da innføre minstelønn? Han 
ville vite hva forskerne mente om det. Det samme 
spørsmål stiller advokat i Virke, Malin Smit i 
Dagsavisen i dag: Hvorfor ikke utrede en nasjonal 
minstelønn. (Fri Fagbevegelse, 13.12.11) Les mer 

  
NHO: Tiden er moden for å vurdere minstelønn som 
virkemiddel. En rapport fra Fafo konkluderer med at 
innførte tiltak mot sosial dumping i hovedsak virker 
etter hensikten. NHO vil i tillegg gjerne ha vurdert 
minstelønn. Avdelingsdirektør i arbeidsrett i NHO, 
Nina Melsom, påpeker at NHO har støttet 
allmenngjøring der det har vært grunnlag for det. 
NHO mener tiden nå er moden for å vurdere 
minstelønn som virkemiddel, da dagens 
allmenngjøringsordning har svakheter. (NHO, 
13.12.11) Les mer  

YS: Allmenngjøringsordningen bør forenkles og 
styrkes. Dersom partene og Tariffnemnda 
opprettholder dagens restriktive praksis når det 
gjelder bruk av allmenngjøring, kan det på sikt være 
nødvendig å revidere ordningen, heter det i en ny 
Fafo-rapport. YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener 
rapporten gir grunnlag for å forenkle og styrke 
allmenngjøringsordningen. - Lovfestede minste-
lønninger vil være et fremmedelement i norsk 
lønnsdannelse, og svekke tariffavtalenes stilling og 
partenes ansvar i den norske forhandlingsmodellen, 
sier han. (YS, 14.12.11) Les mer 

Sa opp nordmenn - beholdt polakker. Polske Norske bedriftsledere mener østeuropeere er mer 

http://www.fafo.no/Oestforum/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/20200/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/111213/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/111213/index.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2011/tiltak-mot-sosial-dumping-virker.html?id=666705
http://www.finnmarkdagblad.no/Innenriks/karriere/article5845225.ece
http://www.finnmarkdagblad.no/Innenriks/karriere/article5845225.ece
http://byggmesteren.as/2011/12/15/bjurstrom-apner-for-mer-allmenngjoring/
http://byggmesteren.as/2011/12/15/bjurstrom-apner-for-mer-allmenngjoring/
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article5845143.ece?ns_campaign=article&ns_mchannel=byline_share_link&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0
http://www.nho.no/arbeidsrett/dumping-evaluering-article24098-57.html
http://www.ys.no/kunder/ys/cms.nsf/$all/5980A2FF20423FD4C1257966004A0DA3


arbeidere tåler hardt arbeid og er mindre syke enn 
norske kolleger. Det er vurderingen til industri-
bedriften Vestas Casting Kristiansand. I vår ble 70 
ansatte av de totalt 225 personene sagt opp, etter 
ansiennitetsprinsippet. Men mange polakker med lav 
ansiennitet var igjen på jobb. I følge bedriften er 
ansiennitetsprinsippet fraveket for å ivareta «spesiell 
kompetanse eller fysisk arbeidskapasitet», og at 
avdelingen som sysselsettes med innleid polsk 
arbeidskraft, har lavt sykefravær og god kvalitet på 
arbeidet. (VG, 07.12.11) Les mer Se også: Klubbleder: 
- Alt er gjort etter boka (Magasinett, 07.12.11) Polske 
arbeidere tar gjerne jobbene som nordmenn flest 
ikke vil ha (NRK Sørlandet, 08.12.11)  

arbeidsvillige enn nordmenn. Høyere 
livstempo og behov for å vise at de 
duger er årsaken. En undersøkelse 
gjennomført av Fafo viser at 
bedriftsledere innen industri, hotell- og 
restaurantbransjen og bygg og anlegg 

mener østeuropeere arbeidere hardere enn 
nordmenn. En årsak til østeuropeernes høye 
arbeidsmoral kan være at mange av dem har usikre 
ansettelsesvilkår, mener Fafo-forsker Anne Mette 
Ødegård. (VG, 07.12.11) Les mer Les mer om, og last 
ned, Fafo- notatet Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, 
verft, fiskeindustri og kjøttindustri 

  

NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

 
Sosial dumping i offentlige kontrakter. 
En partssammensatt arbeidsgruppe har 
vurdert tiltak mot sosial dumping og 
andre regelbrudd knyttet til offentlig 
sektors kjøp av tjenester og bruk av 
bemanningsforetak. Arbeidsgruppen la 

fram sin rapport for Arbeidsliv- og pensjonspolitisk råd 
13. desember. Den viser at oppmerksomhet og 
kunnskap om, og dermed håndhevingen av forskriften 
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, er 
utilfredsstillende i offentlig sektor.- Utfordringene er i 
stor grad knyttet til manglende etterlevelse av regel-
verket, sier arbeidsgruppens leder, statssekretær Jan-
Erik Støstad. (Arbeidsdepartementet, 13.12.11) Les 
mer Les rapporten Sosial dumping og andre 
regelbrudd i tilknytning til offentlig sektor (pdf)  

Verktøykasse om sosial dumping. – 
Det er opptil fagbevegelsen i Norge, 
ikke Arbeidstilsynet eller myndig-
hetene, å sørge for at utenlandske 
arbeidere slutter å jobbe under 
uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, 
sier Kjell Skjærvø, ombud i Oslo 

Bygningsarbeiderforening. Han har skrevet boken 
"Sosial dumping fra A til Y", som er en håndbok for 
tillitsvalgte på klubb- og foreningsnivå. – Sosial 
dumping er et komplisert tema som det skal mye til 
om noen har full oversikt over. Jeg har forsøkt å 
gjøre dette tilgjengelig for fagforeningsfolk på deres 
eget stammespråk sier Skjærvø. (Magasinett, 
12.12.11) Les mer   
Bestill boken hos Gyldendal 

  
Lastebilnæringen vil bøtelegge oppdragsgiveren. 
Norske vogntogsjåfører er lei av utenlandske vogntog 
som er dårlig skodd for norske vinterveier. Nå vil Norsk 
Transportarbeiderforbund gjøre den norske 
oppdragsgiveren medansvarlig. De vil bøtelegge 
norske firmaer som gir oppdrag til utenlandske 
vogntog når de skaper trafikkaos. Forbundet vil også 
registrere alle lastebiler som kommer inn i landet 
elektronisk for å sikre at kjøretøyet er skikket for 
norske veier og at de ikke gjør flere oppdrag enn de 
har lov til. Dette skal også medvirke til å hindre sosial 
dumping i bransjen. (NRK Hedmark og Oppland, 
14.12.11) Les mer 

Få deltok i kjør sakte-aksjon mot sosial dumping i 
transportbransjen. – Det drives en utstrakt 
virksomhet av ulovlig virksomhet med utenlandsk 
arbeidskraft innenlands, sier Erik Karstensen, 
sekretær i Norsk Yrkessjåfør Allianse. Allianse mener 
norske myndigheter ikke gjør nok for å stoppe sosial 
dumping i transportbransjen, og ba alle sjåfører om 
å gjennomføre en kjør sakte-aksjon mandag for å 
vise sin motstand mot sosial dumping i bransjen. 
Oppslutningen ble svært mager. (NRK Vestfold, 
12.12.11) Les mer Se også: Lastebil-aksjon uten 
virkning (Budstikka, 12.12.11) Utanlandsk dumping 
trugar norsk transport (Valdres, 11.12.11) 
Oppfordrer yrkessjåfører til aksjon (NRK, 08.12.11)  

http://e24.no/jobb/sa-opp-nordmenn-beholdt-polakker/20129025
http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5837639.ece
http://www.magasinett.org/arbeidslivet/article5837639.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7907228
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7907228
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7907228
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10032374
http://www.fafo.no/pub/rapp/10142/index.html
http://www.fafo.no/pub/rapp/10142/index.html
http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Temasider/allmenngj.htm
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2011/sosial-dumping-i-offentlige-kontrakter.html?id=666703
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/aktuelt/nyheter/2011/sosial-dumping-i-offentlige-kontrakter.html?id=666703
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2011/R_2011_Sluttrapport_arbgruppe_sosial_dumping.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2011/R_2011_Sluttrapport_arbgruppe_sosial_dumping.pdf
http://www.magasinett.org/article5843375.ece
http://gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Sosial-dumping-fra-A-til-Y
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7915302
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7913078
http://www.budstikka.no/nyheter/lastebil-aksjon-uten-virkning-1.6660981
http://www.budstikka.no/nyheter/lastebil-aksjon-uten-virkning-1.6660981
http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2011/12/11/utanlandsk-dumping-trugar-norsk-transport.aspx
http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2011/12/11/utanlandsk-dumping-trugar-norsk-transport.aspx
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7908407


 

Andre nyhetssaker om sosial dumping  
To utenlandske vogntog ble stanset for brudd på 
kabotasjeloven. Det var det statseide 
transportselskapet Bring, som benyttet seg av 
tjenestene til de utenlandske sjåførene, uten å sjekke 
om transporten var i strid med kabotasjeloven. Loven 
går ut på at et utenlandsk vogntog kan komme med 
last til Norge, og etter levering kan det kjøres opp til 
tre oppdrag i innenlands i løpet av syv dager. Etter det 
må både kjøretøy og fører ut av landet. – Dette er en 
lov som er med på å gi like konkurransevilkår innenfor 
transportbransjen, sier Dag Rykkje, avdelingsingeniør i 
Vegvesenet. (NRK Hordaland, 13.12.11) Les mer 
Se også: Frp ber samferdselsministeren rydde opp 
etter at Bring er mistenkt for kabotasjekjøring 
(Rogalands Avis, 13.12.11) 

Bemanningsbyrå fikk sparken. Bemanningsforetaket 
NST-gruppen er kastet ut fra offshorebedriften 
HighComp. Fagforbundet Industri Energi avdekket 
grov sosial dumping, og en inspeksjon fra Arbeids-
tilsynet bekreftet forbundets påstander. Men siden 
bedriften ikke er omfattet av noen allmenngjørings-
forskrift og bemanningsforetaket litauerne var 
ansatt hos ikke var omfattet av noen norsk tariff-
avtale, var det ikke noe grunnlag for å pålegge 
HighComp å stoppe virksomheten. Men all medie-
oppmerksomheten og aktivt press fra flere fagfo-
rbund og LO i Rogaland ble en for stor belastning for 
HighComps omdømme. (Fri Fagbevegelse, 14.12.11) 
Les mer Se også: Varsler historisk boikott av 
bemanningsselskap om er avslørt for sosial dumping 
(NRK Rogaland, 08.12.11) 

  
Flytilsette fryktar sosial dumping. Flytilsette er 
overraska over at løns- og arbeidsvilkår ikkje er tema 
når Samferdselsdepartementet skal velje nye selskap 
til flyruter i distrikta. - Det kan føre til sosial dumping, 
seier Aleksander Wasland, leiar i Flygerforbundet, ein 
paraplyorganisasjon for flygarforeiningane som 
organiserer pilotar i norske flyselskap. 
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ber om 
tid til å svare på spørsmåla om sosial dumping. 
(Nationen, 14.12.11) Les mer 

 

Tidligere ordfører anklages for sosial dumping. 
Tidligere Ap-ordfører i Eigersund, stortings-
representant og statssekretær Jan Petter Rasmussen 
beskyldes for å drive sosial dumping av innleid 
arbeidskraft fra Litauen. Rasmussen driver 
bemanningsselskapet Norvtuva. Selskapet må 
sammen med Egersund net forklare seg for 
Arbeidstilsynet. Tilsynet påstår at arbeiderne har 
jobbet opp til 70 timer i uken. Arbeidstilsynet 
poengterer også at manglende overtidstillegg til 
utenlandsk arbeidskraft som ikke kjenner regel-
verket er en del av begrepet sosial dumping. 
(Stavanger Aftenblad, 06.12.11) Les mer 

  
VIKARBYRÅDIREKTIVET  
  

Ny høring om vikarbyrådirektivet: 
Sikrer likebehandling med tiltakspakke.  
– Regjeringens tiltakspakke i forbindelse 
med vikarbyrådirektivet skal sikre at 
vikarbyråene opptrer seriøst og gir sine 
ansatte gode arbeidsvilkår, sier arbeids-

minister Hanne Bjurstrøm. Departementet sender nå 
på høring ytterligere tiltak for å sikre gjennomføring av 
nye regler om likebehandling som følger av direktivet.. 
I tiltakspakken foreslås blant annet solidaransvar, 
opplysningsplikt overfor vikarer, innleievirksomheten 
og vikarbyrå. (Arbeidsdepartementet, 12.12.11) Les 
mer Høring – Forslag til tiltak for å sikre at regler 
vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft etterleves 

Fristen for tilleggshøringen er 30. januar 2012, men 
de første reaksjonene kom umiddelbart. Link til noen 
av disse finner du nedenfor (Fafo Østforum).  
Se også: Flåthen åpner for veto mot 
vikarbyrådirektivet (Klassekampen, 15.12.11)   
 NHO Service: Sterkt kritisk til solidaransvar og 
drøftingsplikt (Fri Fagbevegelse, 13.12.11)  
SV mener regjeringens nye tiltakspakke for vikarer 
kan bli knust dersom EUs vikarbyrådirektiv innføres i 
Norge (Dagens Næringsliv, 12.12.11)  
NHO ønsker en seriøs bransje, men tiltakene går for 
langt (NHO, 12.12.11)  
Fagbevegelsen er for, mens arbeidsgiverne skeptisk 
til regjeringas tiltaksplan (Fagbladet, 12.12.11) 

  
Leder: Kampen mot vikarene. Det er forståelig at LO 
er i ferd med å sette EUs vikarbyrådirektiv i 
vrangstrupen. Men Jens Stoltenberg og Jonas Gahr 
Støre vet at her nytter det ikke med veto. EU vil aldri 
godta at Norge sniker seg unna et såpass sentralt 
direktiv, skriver redaktør Magne Lerø. (Ukeavisen 
Ledelse, 14.12.11) Les mer 

Fagbevegelsen mobiliserer til politisk streik 18. 
januar mot vikarbyrådirektivet. Motstandere av 
vikarbyrådirektivet samlet seg i dag i Oslo. Det var 
stor stemning for å si kraftig ifra at fagbevegelsen 
ikke ønsker seg direktivet innført i Norge. På møtet 
ble 18. januar valgt som felles aksjonsdag mot EUs 
vikarbyrådirektiv. (Magasinett, 05.12.11) Les mer  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/yrkestransport/internasjonal-transport-og-kabotasje.html?id=485244
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7914791
http://www.rogalandsavis.no/motormagasinet/article5845622.ece
http://www.rogalandsavis.no/motormagasinet/article5845622.ece
http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5846108.ece
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.7907393
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.7907393
http://www.nationen.no/2011/12/14/nyheter/samferdsel/flyruter/anbud/wideroe/7110441/
http://www.aftenbladet.no/lokalt/dalane/Harde-beskyldninger-mot-tidligere-ordfrer-2902668.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/sikrer-likebehandling-i-vikarbyradirekti.html?id=666372
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/sikrer-likebehandling-i-vikarbyradirekti.html?id=666372
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing--forslag-til-tiltak-for-a-sikre-a.html?id=666367
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing--forslag-til-tiltak-for-a-sikre-a.html?id=666367
http://www.klassekampen.no/59658/article/item/null/flathen-apner-for-veto
http://www.klassekampen.no/59658/article/item/null/flathen-apner-for-veto
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article5844352.ece
http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/article5844352.ece
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2290434.ece
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2290434.ece
http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2290434.ece
http://www.nho.no/arbeidsrett/ubalanserte-tiltak-article24093-57.html
http://www.nho.no/arbeidsrett/ubalanserte-tiltak-article24093-57.html
http://www.fagbladet.no/article5843604.ece
http://www.fagbladet.no/article5843604.ece
http://www.ukeavisenledelse.no/meninger/redaktorens_mening/kampen-mot-vikarene_1/
http://www.magasinett.org/fagbevegelsen/article5834161.ece


  
Debatt: Opprydding i 
vikarbransjen. - For 
Arbeiderpartiet er arbeidet 
for et anstendig arbeidsliv 
og kamp mot sosial dumping 
en hovedsak. Det krever 

både et sterkt lov- og regelverk og kapasitet til å sikre 
at reglene følges. Begge deler er viktig for å rydde opp 
i vikarbyråbransjen. Det er nødvendig med vikarer i 
deler av arbeidslivet. Men forholdene i bemannings-
bransjen har ikke vært akseptable. Det vil vi gjøre noe 
med. Ett tiltak er å følge opp EUs vikarbyrådirektiv i 
norsk rett, skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre 
og Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette 
Trettebergstuen. (Arbeiderpartiet, 13.12.11) Les mer 

Kronikk: Skal EU styre 
arbeidslivet? - 
Vikarbransjen vokser 
voldsomt. Av de nesten 
100 000 menneskene 
som har et ansettelses-

forhold i et vikarbyrå, er det bare 16 prosent som 
har lønn mellom oppdragene, skriver Audun 
Lysbakken og Karin Andersen i en kronikk i 
Klassekampen i dag, der de begrunner hvorfor SV, 
sammen med fagbevegelsen, sier nei til EUs 
vikarbyrådirektiv. (SV, 05.12.11) Les hele kronikken 

 

  
Vikarbyrådirektivet skal iverksettes 5. desember. Kun 
seks EU-land har iverksatt vikarbyrådirektivet før 
fristen som er 5. desember 2011. Ti EU-land pluss 
Norge og Island arbeider med saken. Dette framgår av 
en undersøkelse som UNI Europa har laget. (LO-
kontoret i Brussel, 02.12.11) Les mer 

Vikarbyrådirektivet: Direktiv-ja og høringsønske fra 
Arbeiderpartiet. Regjeringen har ennå ikke kommet 
med sin innstilling overfor Stortinget. SV og Sp er i 
mot, mens stortings-gruppa i Arbeiderpartiet sier ja 
til direktivet, men ønsker samtidig en tilleggshøring 
om ekstraforslag for økt kontroll med bemannings-
bransjen. (Magasinett, 30.11.11) Les mer  

  
Mange og sterke reaksjoner på Arbeiderpartiets ja til vikarbyrådirektivet. Stortingsgruppa i Arbeiderpartiet 
har sagt ja til vikarbyrådirektivet, og dette har skapt mange og sterke reaksjoner. Enkelte tar til orde for å 
gjennomføre en politisk streik mot direktivet. Det er likevel uaktuelt å snu i denne saken, ifølge Aps Anette 
Trettebergstuen. Her kan du lese noen av sakene om vikarbyrådirektivet (Fafo Østforum, 02.12.2011).  
 - Sier ja til vikarbyrådirektivet (Arbeiderpartiet, 30.11.11) 
Fellesforbundet er skuffet over Arbeiderpartiet (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11) 
Politisk streik en mulighet mot vikarbyrådirektivet (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11) 
LO-ungdom sjokkert over Ap (HK-nytt, 01.12.11) 
Panikk i regjeringa (Magasinet for fagorganiserte, 01.12.11) 
Svekker støtten til de rødgrønne (LO-Aktuelt, 01.12.11) 
Uaktuelt å snu om vikarer (Fri Fagbevegelse/ANB, 02.12.11) 
NHO: – Arbeidsmiljøloven må endres hvis vikarbyrådirektivet innføres (Avisa Nordland/NTB) 02.12.11 
LO avventer vikarsvar (Aura Avis/NTB, 04.12.11)  
- Direktivet må ikke bestemme norsk rett (Fellesforbundet, 05.12.11)  
Bakgrunn: Likebehandling eller useriøst arbeidsliv (Fri Fagbevegelse, 05.12.11) 
Unio sier nei til vikarbyrådirektivet (Unio, 06.12.11) 
  
ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

 
Europaparlamentet vedtok like rettigheter for 
tredjelandsborgere. Europaparlamentet stemte i går 
for et direktiv som vil gi tredjelandsborgere som 
jobber lovlig i EU like rettigheter som EU-borgere når 
det gjelder arbeidsforhold, pensjoner, trygd og tilgang 
til offentlige tjenester. Direktivet vil også gjøre det 
mulig for utenlandske arbeidstakere få arbeids- og 
oppholdstillatelse gjennom en enkel prosedyre. 
Medlemslandene har to år på seg til tilpasse nasjonal 
lovgivning til de nye reglene. (NHO Europanytt, 
14.12.11) Les mer  

Økt mangel på arbeidskraft. NAV tror på høy 
arbeidsinnvandring også neste år. Mangelen på 
arbeidskraft har økt med nesten 50 prosent det siste 
året. Bedriftene mangler nå 70 000 arbeidstakere og 
det er grunn til å tro at mangelen vil fortsette å øke, 
viser NAVs bedriftsundersøkelse. – Så langt i år har vi 
hatt rekordhøy arbeidsinnvandring og undersøkelsen 
tyder på at trenden med høy arbeidsinnvandring 
også vil fortsette til neste år. Arbeidsinnvandring 
bidrar til å løse flaskehalser og dempe mangelen på 
arbeidskraft og uten arbeidsinnvandring ville vi ikke 
hatt et så godt arbeidsmarked i Norge, sier 
assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar 
Åsholt. (NAV, 13.12.11) Les mer 
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http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Økt+mangel+på+arbeidskraft.295842.cms


Vil ha filippinske hushjelper. Trine Skei Grande vil ha 
mer arbeidsinnvandring, og reagerer på Arbeider-
partiets «moralisering om hvordan filippinske mødre 
bør oppdra barna sine». Bakgrunnen er at mange 
filippinske kvinner kommer til Norge som au pairer, og 
Marit Nybakk (Ap) vil stoppe import av billig 
arbeidskraft. - Vi bør heller jobbe for en utviklings-
politikk og en global utjevning som gjør at de får et 
bedre liv i hjemlandet, sa Nybakk. - Vi lever i en 
globalisert verden og må ta inn over oss at folk flytter 
på seg for å søke arbeid, sier Skei Grande. (Nettavisen, 
09.12.11) Les mer Se også: Nybakk: Au-pair-ordningen 
blir brukt til å importere billig hushjelper til Norge 
(Nettavisen, 07.12.11) Au pair jobber jobber 12 timer 
om dagen for 4000 i måneden (Nettavisen, 02.12.11)  
Dobbeltmoralsk om au pairer (Nettavisen, 02.12.11) 

Antall litauere i Norge 60-doblet på ti år. Høye 
fødselstall og en betydelig arbeidsinnvandring 
gjennom flere år gjør at Norges befolkning vokser 
raskere enn i noe annet nordisk land. Dette kommer 
frem i en artikkel Laila Holmen Lystad har skrevet i 
Samfunnsspeilet. I år 2000 bodde det snaut 300 
litauiske statsborgere i Norge. Ti år senere var dette 
tallet kommet opp i over 16 000. I samme periode 
økte antall polakker fra 2 000 til 55 000, noe som 
gjør at polske statsborgere per 1. januar 2011 
utgjorde den største innvandrergruppen. Svenskene 
kom som en god nummer to med 39 000. (SSB, 
06.12.11) Les mer 
Les artikkelen i Samfunnsspeilet her 

  
Gamvik kommune er avhengig av arbeids-
innvandring. For første gang på 20 år er ikke Gamvik 
kommune i Finnmark en fraflyttingskommune. De gjør 
nå alt de kan for at arbeidsinnvandrerne fra Litauen, 
Latvia, Estland og Polen skal bli i kommunen. (NRK 
Troms og Finnmark, 07.12.11) Les mer 
Se også: Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa berger 
Distrikts-Norge (NRK Troms og Finnmark, 07.12.11) 

Bølgje av fattige arbeidsinnvandrarar. Velgjerande 
organisasjonar i Bergen opplever ei bølgje av fattige 
arbeidslause frå EU-landa som søker jobb i Noreg. Til 
no har mange kome frå Spania, og Robin Hood-
stiftinga fryktar ei ny bølgje frå Hellas og Italia. 
Bergen kommune vil prøva å få på plass ei oversikt, 
men er klar på at byen treng hjelp til å løysa 
utfordringa. (NRK Hordaland, 13.12.11) Les mer 

  
Regelverk påvirker innvandringen. Endringer i 
innvandringsregelverket i Norge har hatt betydelig 
innvirkning på den faktiske innvandringen. Det viser en 
analyse SSB har gjort for UDI. Schengen-avtalen i 2001 
bidro til økt innvandring, og utvidelsen av EU i 2004 og 
2007 har også hatt stor betydning for arbeidsinn-
vandring til Norge. Sammen med gjennomføringen i 
EØS avtalen av EUs direktiv om fri bevegelighet for 
borgere av medlemslandene, har dette ført til at mye 
mindre av den samlede innvandringen til Norge nå er 
regulert. Forskjeller i inntekt og arbeidsledighet 
mellom Norge og andre land har også gitt økt 
innvandring til Norge. (UDI, 05.12.11) Les mer  

Sju av ti mener arbeids-
innvandring fra land utenom 

Norden bidrar positivt til norsk økonomi. 
Befolkningen ble mer positive til innvandrere i 
etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i 
ukene før. Det viser en undersøkelse gjennomført av 
SSB i tiden 4. juli til 13. august i år. Utenom dette var 
det ingen endringer av betydning i reaksjonen på 
holdningsspørsmålene fra i fjor. Ni av ti mener at 
innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til 
arbeid som nordmenn, og sju av ti er enige i at 
arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det 
meste bidrar positivt til norsk økonomi. (SSB, 
05.12.11) Les mer 

  
OFFENTLIGE KONTRAKTER ANDRE NYHETER 
  

Bjurstrøm i Brussel om lønns- og arbeidsvilkår. Å 
fremme norske synspunkter vedrørende den norske 
forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter og ILO 94-konvensjonen overfor sentrale 
EU-aktører var et viktig mål da arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm var i Brussel 28. og 29. november. Hun 
hadde et møte med ESA om denne saken. I tillegg 
hadde statsråden samtaler med flere sentrale aktører i 
EU blant annet om den generelle arbeidsmarkeds-
situasjonen i Europa, arbeidet mot sosial dumping og 
ILO 94-konvensjonen. (Arbeidsdepartementet, 
30.11.11) Les mer Se også: Bjurstrøm nekter å bøye 
seg for ESA (LO-Aktuelt, 29.11.11) 

 

Snart flere katolikker enn muslimer. Snart er det 
flere organiserte katolikker enn muslimer her i 
landet, melder Vårt Land. Avisen har tatt for seg 
ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Arbeidsinnvandring fra katolske land, ikke minst 
Polen, pekes på som en hovedforklaring på den 
sterke veksten. (ABC Nyheter / Vårt Land, 09.12.11) 
Les mer 
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Slakter sikkerheten på byggeplassene. Tross 
forbedringer de siste tiårene er bygg og anlegg fortsatt 
blant næringene der flest ansatte blir skadet i arbeids-
ulykker. NIFU-forskere har nå sett på årsakene til 
sikkerhetsbristene i næringene. De peker på flere 
grunner: En grunn er en kompleks og fragmentert 
organisering av arbeidet. En annen grunn er bruk av 
midlertidig arbeidskraft. Aktører i næringen sparer 
store penger på innleie av utenlandsk arbeidskraft. 
Det gjør det enklere å drive med overskudd, men 
arbeids-innvandringen svekker sikkerheten, sier 
forskerne. (Teknisk Ukeblad, 07.12.11) Les mer 

– Utenlandske arbeidstakere er overrepresentert i 
arbeidsulykkene. En av fire som har dødd på jobb i 
år, kommer fra et annet land. Språk- og 
kulturforskjeller gjør det farlig for utlendinger å 
jobbe i Norge, mener både fagbevegelsen og 
spesialisten. Også i år kommer flere av de omkomne 
fra Øst-Europa. Blant de rundt 230 som ble skadd er 
polakkene den største gruppen, med rundt 90 
skader. Rundt 30 av personskadene skjedde med 
litauere. - Dette er ikke tilfeldig, mener 
Fellesforbundet. (NRK Rogaland, 06.12.11) Les mer 

  
Lokker polske arbeidere med internett, flatskjerm og 
polske aviser. Adm.dir. Svein Oskar Nuland ved Aker 
Solutions' verft i Egersund skal ansette 1200 innen 
neste sommer. Og de fleste må lokkes fra utlandet. 
For norske fagarbeidere finnes det ikke nok av. Når 
bemanningen ved verftet neste år passerer 2.000, er 
en fjerdedel av disse midlertidig ansatte som kommer 
for perioder fra to måneder til to år. Mye av arbeids-
styrken er innleide polakker. (E24, 12.12.11) Les mer 

Danmark: Utenlandske firmaer skylder millioner i 
moms. Den danske skatteetaten har gitt opp å 
inndrive gjelden fra 344 utenlandske virksomheter i 
Danmark som skylder moms. Staten går dermed 
glipp av store summer. Det er helt uakseptabelt, 
mener mange. Skatteministeren lover strammere 
kurs overfor useriøse utenlandske virksomheter. 
(Dansk LOs Ugebrev A4, 02.12.11) Les mer  
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