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Ny rapport: Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. Er det 
norske boligmarkedet tilpasset den omfattende arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa? Hvilke 
utfordringer melder seg når fri arbeidsmobilitet i EØS-området møter nasjonale boligmarkeder? 
Dette er to av spørsmålene i en ny rapport, som er laget av Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård 
(bildet) og Line Eldring, og NIBR-forskerne Susanne Søholt og Brit Lynnebakke. Det er sannsynlig 
at både permanent og mer midlertidig arbeidsinnvandring utfordrer det politiske målet om at 

«alle skal bo trygt og godt» i Norge. (Fafo Østforum, 01.06.12) Last ned rapporten: Møte mellom 
internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. Rapporten ble presentert på Fafo-frokost 31. mai 
"Norge trenger arbeidskraft – arbeidsinnvandrere trenger bolig". Last ned presentasjon, og se opptak nett-tv-
sendingen fra seminaret Se også nyhetssakene: Leier dyrt og bor trangt (Utrop, 31.05.12)  
Elendige boforhold for arbeidsinnvandrere (Dagsavisen, 31.05.12)  
  

Fafo-frokost 20. juni: Kan innvandring lønne seg? Lønner innvandring seg – og i tilfelle for hvem? 
Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig fram en rapport som viser at økning i innvandringen fra EU-
land, Amerika og Australia vil lette presset på offentlige finanser gjennom økte skatteinntekter. 
En større innvandring fra ikke-vestlige land vil derimot svekke økonomien fram mot neste 
århundreskifte. Ikke overraskende er yrkesdeltakelsen blant innvandrerne avgjørende for 
hvordan dette vil utvikle seg. På dette frokostseminaret presenterer Erling Holmøy (bildet) SSBs 

rapport. Debatten går videre om styrker og svakheter ved denne typen beregninger som grunnlag for offentlig 
debatt om migrasjon og integrering. Det blir kommentarer ved professor Grete Brochmann, Civita-leder Kristin 
Clemet, debattredaktør Marte Michelet, sjefsøkonom Stein Reegård og representant fra NHO. Program og 
påmelding Se også: Kommentar: Innvandring som lønner seg (Civita, 03.06.12)  
Borten Moe: - Norge bør ha en liberal holdning til arbeidsinnvandring (Dagens Næringsliv, 26.05.12) 
SSB: På sikt bidrar arbeidsinnvandrere negativt ved at de blir som nordmenn flest (E24, 23.05.12)  
Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt? (SSB, 23.05.12)  
Last ned SSB-Rapport 2012/15 Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring (pdf)  
  
NYHETSSAKER FRA VÅR NYHETSTJENESTE   

 
ALLMENNGJØRING OG SOSIAL DUMPING Temaside om allmenngjøring 

  
Stortinget anbefaler gjennomgang av allmenn-
gjøringsordningen. Høsten 2011 la regjeringen fram 
en melding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og 
sikkerhet, ”Felles ansvar for eit godt og anstendig 
arbeidsliv”. Meldingen har vært til behandling i 
Stortingets arbeids- og sosialkomité, og 7. juni 2012 
ble komiteens innstilling behandlet av Stortinget i 
plenum. - Det er gode grunner til å gjennomgå 
allmenngjøringsordningen, heter det i komiteens 
flertallsinnstilling. (Fafo Østforum 11.06.12) Les mer 

Ny tariffnemnd. Arbeidsdepartementet har i dag 
oppnevnt ny tariffnemnd. Tariffnemnda fastsetter 
forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler etter 
krav fra arbeidstaker- eller arbeidsgiver-
organisasjoner. Dommer Johan Kr. Øydegard, 
Ringerike tingrett, er ny leder av nemnda. 
(Arbeidsdepartementet, 31.05.12). Les mer om 
sammensetningen av den nye tariffnemnda 

  
NHO anker verftssaken. De ni verftene 
har i samarbeid med NHO og Norsk 
Industri besluttet å anke dommen fra 
lagmannsretten i rettsstriden om 
allmenngjøringen av tariffavtalen i 
verftsbransjen. Verftene, Norsk Industri 

og NHO mener at retten ikke tok tilstrekkelig hensyn 
til EFTA-domstolens rådgivende kjennelse i saken, hvor 
verftene langt på vei fikk medhold i sine anførsler (Fri 
Fagbevegelse, 29.05.12) Les mer 
 
Last ned dommen 

Se også: Full seier til staten om allmenngjøring 
(Magasinett, 14.05.12)  
Overrasket og skuffet over dommen (NHO, 14.05.12)  
Bjurstrøm: Positivt at det er forenlig med EØS-retten 
å beskytte arbeidstakernes rettigheter 
(Arbeidsdepartementet, 14.05.12)  
Viktig dom for allmenngjøringsordningen (LO, 
14.05.12)  
Dommen skaper like vilkår for arbeidstakere 
(Fellesforbundet, 14.05.12)  
Dekning av kost og losji er begrunnet i tvingende 
allmenne hensyn (Bygg.no, 14.05.12)  
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Nyhetssaker om sosial dumping  

  
Organiserte seg – fikk sparken på dagen.  
Tre litauere som ble avskjediget etter at de gikk inn i 
Fellesforbundet, står nå overfor sin tidligere sjef i 
retten. – Opplagt fagforeningsknusing, mener 
forbundet. – Saken i Nordmøre tingrett er den første 
rettssaken vi får som går direkte på fagforenings-
knusing, i tillegg til grov sosial dumping, sier 
avdelingssekretær Rose Maiken Flatmo i avdeling 65 
(Magasinet for fagorganiserte, 31.05.12). Les mer 

Polske gårdsarbeidere får oppreising. Kyr i norske 
fjøs stelles oftere og oftere av utenlandske 
arbeidere. Organisasjonsgraden i bransjen er svært 
lav, og det avdekkes ikke sjelden tilfeller av sosial 
dumping. Et polsk ektepar får nå 200.000 kroner i 
oppreising etter at det var dokumentert både 
manglende lønnsutbetalinger, feriepenger og 
arbeidskontrakter. Viktig prinsippsak, mener 
Fellesforbundet. (Magasinett, 25.05.12) Les mer 

  
VIKARBYRÅDIREKTIVET  

  

Stortinget vedtek vikarbyrådirektivet. I dag vedtek 
Arbeidarpartiet og opposisjonen etter alt å døme EUs 
vikarbyrådirektiv i Stortinget. Direktivet har vore 
omstridd i regjeringa. SV og Sp har varsla at dei røystar 
imot EU-direktivet som har som mål å sikre vikarar like 
gode løns- og arbeidsvilkår som faste tilsette. 
(Nationen, 07.06.12) Les mer 

Se også: Vikarbyrådirektivet og tiltakspakke behandlet 
på Stortinget (NHO Service, 08.06.12) 

Ny fanemarkering mot vikarbyrådirektivet. I neste 
uke vedtar Stortinget å innføre EUs vikarbyrådirektiv 
i Norge. Motstanderne tropper nok en gang opp til 
fanemarkering, for å kreve nye mottiltak mot innleie 
og sosial dumping. - Direktivet blir vedtatt. Nå vil vi 
ha oppmerksomhet rundt at det kan komme til å 
svekke kampen mot innleie. Vi er på offensiven og 
krever at regjeringen leverer bedre på mottiltak, sier 
Boye Ullmann. (Fagbladet, 01.06.12) Les mer 
Les også: LO-avdelinger fortsetter kampen mot 
vikarbyrådirektivet (Magasinett, 05.06.12)  

ARBEIDSINNVANDRING Temaside om arbeidsinnvandring 

  
Norske ledere er skeptiske til arbeidsinnvandrere fra 
Sør-Europa. 7 av 10 norske ledere tror søreuropeerne 
representerer høykvalifisert arbeidskraft, men like 
mange er skeptiske til om den arbeidskraften som nå 
utvandrer fra Sør-Europa til Norge er til nytte for deres 
virksomhet. Og grekerne er minst attraktive. Det viser 
en ny undersøkelse utført av Respons Analyse AS for 
bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice. 
(NA24, 07.06.12) Les mer 

Arbeidsinnvandrere bor på Oslos øyer og gater. I et 
telt på Langøyene er drømmen om et nytt liv i Norge 
i ferd med å dø ut. Mange søreuropeere bor på gata 
mens de jakter på jobb i Oslo. Den katolske kirkes 
bistandsorganisasjon Caritas opplever en stor økning 
i såkalte euroflyktninger som søker lykken i Oslo. 
Sosialbyråd i Oslo Anniken Hauglie (H) vil ikke bidra 
med mer penger for å bistå arbeidsinnvandrerne. 
(Aftenposten, 06.06.12) Les mer 

  
Amerikansk professor spår befolkningseksplosjon i 
Norge. Professor Laurence C. Smith ved Californias 
største universitet, UCLA, spår befolkningseksplosjon i 
Norge. – Canada vil vokse rundt 30 prosent de neste 
40 årene, mens Norge vil følge like bak med en økning 
på over 20 prosent. Det er over en million mennesker 
– og det er mye for et lite land, sier Smith. Han sier at 
befolkningsveksten hovedsakelig vil komme via 
arbeidsinnvandring. (Dagens Næringsliv, 30.05.12) Les 
mer 

Sogn og Fjordane er avhengig av arbeidsinn-
vandring. Utanlandsk arbeidskraft er livsviktig for at 
Sogn og Fjordane skal utvikla seg. Det er essensen i 
næringsbarometeret som blir lagt fram i dag. 
Statistisk sentralbyrå trur at innvandringa til fylket 
kjem til å dobla seg innan 2020, og at innvandrarane 
då utgjer 14 prosent av folketalet i Sogn og Fjordane. 
(NRK Sogn og Fjordane, 30.05.12) Les mer Se også: 
Uten utlendinger stopper Møre og Romsdal (Nytt i 
Uka, 30.05.12) Arbeidsinnvandring sikrar 
berekraftige lokalsamfunn (Sogn Avis, 30.05.12)  

  
TJENESTEDIREKTIVET                        Temaside BULGARIA OG ROMANIA                   Temaside 

  
Et reelt indre marked for tjenester. BUSINESSEUROPE 
publiserte nylig et posisjonsdokument om et indre 
marked for tjenester. Ifølge organisasjonen opplever 
bedrifter fremdeles hindre for fri flyt av tjenester i 
Europa, til tross for framgangen Tjenestedirektivet har 
medført. BUSINESSEUROPE gir derfor sine 
anbefalinger til hvordan barrierene kan fjernes og 
hvordan man kan etablere et reelt indre marked for 
tjenester. (NHO Europanytt / BUSINESSEUROPE, 
01.06.12) Les mer 

Stortinget opphever overgangsordningene for 
Romania og Bulgaria. Stortinget opphever 
enstemmig overgangsordningene for arbeidssøkere 
fra Romania og Bulgaria. Spania vil holde på sine 
begrensninger til utgangen av 2012, sammen med ni 
andre EU-land. Norske myndigheter ser derimot 
ingen grunn til å forlenge restriksjonene i ytterligere 
to år, slik det åpnes for gjennom en beskyttelses-
klausul som ble innført etter den siste EØS-
utvidelsen. (Aura Avis / ANB-NTB, 31.05.12) Les mer 
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ANDRE NYHETER  

  
Bemanningsbyråene ser østover etter 
arbeidskraft. Det er høy sysselsetting i 

Norge, det er få som er uten arbeid. Det merker 
bemanningsbyråene. - Når vi ikke finner arbeidskraft i 
Norge, så ser vi østover. Spesielt til Polen, Torbjørn 
Larssen, som er daglig leder ved Adecco. - Det er ikke 
enkelt å få snekkere fra Polen til Norge lengre. 
Hjemme tjener de rundt 15-17.000 kroner i måneden. 
Det regnes som bra der. Til sammenlikningen ligger 
månedslønnen til en pedagog på rundt 5000 kroner, 
forteller Larsen, som ikke ser bort i fra at det kan 
komme en arbeidsinnvandring på dette fagområdet. 
(Harstad Tidende, 09.06.12) Les mer 

Økning i utenlandske yrkesskadde. Utenlandske 
arbeidere utfører risikoarbeid på byggeplasser og 
verft. Altfor ofte ender det med alvorlig 
personskade, som for litauiske Vilutis Alyzas. Han 
hadde ingen arbeidskontrakt og ingen forsikringer. 
Assisterende generalsekretær og seniorrådgiver Per 
Oretorp i Personskadeforbundet LTN sier de har sett 
en vesentlig økning i utenlandske yrkesskadde. Han 
etterlyser klarere retningslinjer og opplæring av 
utenlandske arbeidstakere på byggeplasser. 
(Dagsavisen, 11.06.12) Les mer 
Se også: Liten hjelp å få uten arbeidsgiver 
(Dagsavisen, 12.06.12) 

  
Velger utenlandske håndverkere for billigere jobb. 
Nordmenn velger norske håndverkere til å skifte ut 
kjøkkenet, og utenlandske til å male huset, viser nye 
undersøkelse Norstat har gjort for anbudstjenesten 
Mittanbud.no. - Språk er generelt en stor barriere (...). 
Dette er nok en viktig grunn til at nordmenn velger 
norske håndverkere som skal komme hjem og gjøre et 
oppdrag. Man vil jo da som regel ikke ha noen som 
kan tolke, slik det ofte fungerer på større 
byggeplasser, sier Fafo-forsker Anne Mette Ødegård 
(Aftenposten, 05.06.12) Les mer 

Høgre vil ha mobile skattekontor. Løysinga for å få 
til ID-kontroll av arbeidsinnvandrarar i grisgrende 
strøk er eit mobilt arbeidskontor, meiner Høgre i 
Sogn og Fjordane. (Firdaposten, 04.06.12) Les mer 

  
FLERE NYHETER finner du på Fafo Østforums nettside   Nyhetsarkivet 
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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. 
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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.  
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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 
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