
Innledning om sosial dumping og arbeidsinnvandring i Trondheimsområdet.

Den siste tida har det vært mye fokus på kriminalitet, mafiavirksomhet, hvitvasking m.m. i 
norsk arbeidsliv, og spesielt i  bygningsbransjen. Aftenposten har hatt en serie artikler som 
avslører at slik virksomhet trives sjøl hos offentlige og såkalt ansvarlige og seriøse 
oppdragsgivere. Det sies at malerbransjen i Osloområdet er fullstendig dominert av 
albansk mafia. Dette har ført til at også NHO, BNL og nå også arbeidsministeren har 
kommet på banen for å samarbeide om ulike tiltak mot dette uvesenet. Lokalt har 
malermesterlauget og Malernes fagforening inngått et samarbeid om kartlegging av 
forholdene i en aksjonsmåned nå i juni der de har ansatt en korttids organisasjonsarbeider.

Jeg tror at den omtalte kriminelle virksomheten er mer utbredt  i Osloområdet enn her i 
Trøndelag. Vi har riktig nok de beryktede steinleggerne som operer i sommerhalvåret. I 
privatmarkedet som vi kaller det, dvs. oppussing og ulike småjobber har østeuropeiske 
arbeidsinnvandrere som jobber svart tatt over mesteparten av markedet fra norske 
håndverkere og vanlige bedrifter som tidligere utførte slike oppdrag mer og mindre hvitt. 
Men dette er arbeid som går under radaren vår som fagforening. Imidlertid har vi et 
regionalt verneombud som for en stor del jobber med slike arbeidsplasser fra en HMS-
synsvinkel. Det er ofte sammenheng mellom sviktende HMS og andre ulovligheter, og har 
han mistanker, kontakter han skattemyndigheter, politi eller arbeidstilsyn.

Min største oppmerksomhet er likevel retta mot det som oppleves som den største 
truselen mot seriøse vilkår for arbeidstakerne i bygningsbransjen i Norge.
Og det er sosial dumping knytta til utleievirksomhet, arbeidsinnvandring, bedrifter uten 
tariffavtale.
Når jeg sier sosial dumping, mener jeg ikke bare lønn, men alle sider av arbeidsforholdet, 
inklusive helse, miljø og sikkerhet.

Da bestemmelsene i AML om inn- og utleie av arbeidskraft ble liberalisert rundt år 2000, 
ble det i forarbeidene (Ot.prp nr. 70 1998-99) understreka at innleie var noe man i 
hovedsak skulle benytte som vikarer for faste ansatte: 
«Innleie vil etter dette bl.a. kunne benyttes i vikariater, f. eks. ved sykdom, ferie og 
svangerskaps- eller utdanningspermisjon. Videre vil innleie kunne skje ved 
sesongmessige svingninger og uforutsigbare, kortvarige arbeidstopper. Generelle eller 
jevne variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet om eventuell fremtidig redusert 
arbeidsmengde, omorganisering el. l. gir i seg selv ikke grunnlag for innleie. Det knytter 
seg usikkerhet til hvor stort omfang innleie vil få etter en slik prinsipiell omlegging av 
regelverket. Bruk av innleie utgjør i dag i underkant av 1 prosent av arbeidsmarkedet. Det 
er imidlertid grunn til å følge utviklingen nøye. Mye taler for at det etter en viss periode, f. 
eks. etter 5 år, gjennomføres en evaluering av forslagets virkemidler, bl.a. når det gjelder 
bruken av korttidsarbeidskraft, etterlevelse av regelverket mv.»

Bestemmelsene i AML er slik:§ 14. 12: «Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til 
formål å drive utleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig 
ansettelse etter §12. 9 første ledd.» (Det dreier seg om vikarer og arbeidstakere med 
kompetanse som ikke ligger under bedriftens ordinære drift.) Videre: «I virksomheter som 
er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som tilsammen representerer et 
flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå avtale om tidsbegrenset innleie 
uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra 
arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale,og at det er 
inngått avtale med de tillitsvalgte.»



Etter østutvidelsen av EU har de åpne grensene ført til en flodbølge av arbeidskraft  mot 
Vesteuropa, inkludert Norge. Norge er det foretrukne landet i Skandinavia p.g.a. lønnsnivå 
og behovet for arbeidskraft. Arbeidsinnvandringa har tatt ulike former siden østutvidelsen 
av EU i 2004, men med allmenngjøringsloven og bestemmelsene i AML har den alt 
overveiende formen for sysselsetting av arbeidsinnvandrere blitt utleiebransjen. Årsaken 
ligger i at innleie gir større fleksibilitet for innleiebedriften, dessuten slipper de mange av 
forpliktelsene som følger med faste ansettelser. I tillegg kan innleid arbeidskraft være 
billigere enn å bruke egne fast ansatte. Når en sammenligner dagens virkelighet med de 
intensjonene som lå i den siterte Ot.p nr 70, ser vi at grensene for bruken av innleid 
arbeidskraft langt overstiger  forutsetningene. AMLs § 14.12 må være en av de norske 
lovene som brytes mest, i den grad at de fleste aktører i bransjen ikke engang er klar over 
hvilke begrensninger loven setter. Avtale med tillitsvalgte forekommer stort sett bare hos 
de største entreprenørfirmaene der det er klubber med et noenlunde oppegående 
tillitsmannsapparat.
Heller ikke likebehandlingsprinsippet, som skulle føre til bedre vilkår for de ansatte i 
utleiefirmaene, har svart til forventningene. Kreativiteten er stor for å finne måter å omgå 
likebehandling.

Hvordan er så virkeligheten i Trondheim?   
Bedrifter uten tariffavtale som leier inn i stor stil. 
Brudd på bestemmelsene om likebehandling.
Modulmontasje med utstasjonerte der minstelønn ikke overholdes.
Dokumentasjon nødvendig ig vanskelig. De som blir rammet vil ikke stå fram og fremme 
sine krav i frykt for å miste jobben.
Ett eksempel: Tømrerbedriften Arnstein Sørgård Har 20 ansatte og leier inn opptil 60- 70 
mann. De ansatte er ikke oganisert, det er derimot mange av de innleide fra Adecco. 
Bedriften påberoper seg å ha en såkalt husavtale, en egen tariffavtale som bare gjelder 
denne bedriften. Den viser seg å å ha en begynnerlønn for nyansatte uten fagbrev som 
svarer til den allmenngjorte minstelønna. Tillitsmannen sier at det også foreligger avtale 
om innleie. På forespørsel sier Sørgård at han skal maile over en kopi, noe som ennå ikke 
har skjedd.

Hvor mange arbeidsinvandrere kan det være i bygningsbransjen i vårt område? Vi har ca 
2500 medlemmer i Fellesforbundet. Gjennomsnittlig organiseringsgrad ligger på 50%, det 
betyr at det er omkring 5000 arbeidere i bygg og anlegg i vår distrikt.. Inntrykket på 
byggeplassene er at halvparten er utlendinger, stort sett fra østeuropa. For ikke å ta for 
hardt i, vil jeg anslå antall arbeidsinnvandrere til mellom 1500 og 2500. 
Trondheimsområdet skiller seg neppe ut fra det som er vanlig i resten av landet, så dette 
sier noe om hvor dominerende arbeidsinnvandringa og dermed også utleievirksomheten 
har blitt i Norge.

Hvordan er så livssituasjonen for en typisk arbeidsinnvandrer? Han er ansatt i en 
utleiebedrift, såkalt fast ansatt uten lønn mellom oppdrag. Han kan «sies opp» dvs. 
bedriften kan slutte å gi ham oppdrag, på kort varsel. Dermed står han i en svært sårbar 
situasjon og bør helst ikke oppføre seg på en måte som bedriften ikke liker. Normalt er han 
ikke organisert, tvert om vil organisering føre til at han ikke får oppdrag. Normal lønn vil 
være allmenngjort minstelønn for ufaglærte med ett års bransjeerfaring, for tida 171 kr/t. 
Boforholdene varierer, noen noen bor på brakkerigg, noen bor altfor mange i en leilighet, 
de aller fleste under forhold som vi må kalle svært kummerlige. I tillegg er det vanlig at de 
blir avkrevd en ublu leie, sjøl om noen også får dekket reise og opphold, slik 
allmenngjøringa krever. Vanlig arbeidssyklus er f.eks. 6 uker på og 2 uker hjemme. Daglig 



arbeidstid overskrider vanligvis langt det en innarbeidingsavtale skulle tilsi, uten at det blir 
kompensert med overtidsbetaling. Familien bor i hjemlandet, som er Polen eller Litauen.  
Eller andre østeuropeiske land.
Arbeidsinnvandrerne får ofte de tyngste og mest risikofylte jobbene, så det er ikke å 
undres over en stor overhyppighet i antall arbeidsulykker som rammer dem. De skjer jo 
ofte i forbindelse med lange arbeidsdager, når en er sliten og ikke så oppmerksom. Men 
også belastnings- og slitasjeskader oppstår når en har lange arbeidsdager, og jeg har 
ennå ikke registrert at noen har forsket på det.

Hva gjør dette med det norske arbeidslivet? Det er to viktige krefter. Den ene er 
markedskreftene, tilbud og etterspørsel. Arbeidsinnvandring, den frie flyten av arbeidskraft, 
gir et kraftig tilbudspress i markedet, av arbeidskraft som ofte har et langt dårligere 
alternativ i hjemlandet. Dette er krefter som presser lønns- og arbeidsvilkår nedover, mot 
samling i bånn. Her kommer også kriminalitet, svart arbeid og mafia inn som en del av 
bildet. Leilighet gjør tyv heter det, og her det leilighet i massevis som kreative grundere 
kan benytte seg av.
Den andre kraften, motkraften, er lov og avtaleverk, det som fagbevegelsen har kjempet 
fram de siste hundre år. Tariffavtaler, Arbeidsmiljølov og mange andre avtaler og lover. Og 
bunnplanken i denne kampkraften er det Jan Davidsen kaller streikekrafta. Uten 
streikekraft har det organiserte arbeidslivet lite å stille opp med. Og det er nettopp her vi 
svekkes av arbeidsinnvandring, fri flyt og sosial dumping. Vi hadde en stor streik i privat 
sektor i 2000. Den var svært effektiv, og vi kunne innkassere en seier etter fire dager. I 
2010 streika vi i byggfaga igjen, hovedkravet var å heve minstelønna. Vi så da at ganske 
mange byggeplasser gikk for fullt kjør under streiken. Innleide og bedrifter uten tariffavtale 
svekka streikekrafta vår. Likevel oppnådde vi et brukbart resultat. Siden da frykter jeg at vi 
har blitt ytterligere svekka. Andelen innleie har økt, som følge av det synker 
organisasjonsgraden.

Andre virkninger av denne utviklinga:
– Produktiviteten synker. Når du jobber i et utleiefirma har du ikke det samme 

forholdet til produksjonen som en fast ansatt. Ansettelsesforholdet er mer kortvarig. 
Og du står ikke i et direkte forhold til oppdragsgiveren. Dessuten er andelen 
arbeidere med fagbrev langt lavere. I tillegg til dette er arbeidskulturen hos 
arbeidsinnvandrerne mer preget av en hierarkisk kommandostruktur der hver enkelt 
utfører bare det han har fått ordre om. Den såkalt norske modellen der arbeiderne 
tar sjølstendig ansvar i større grad har vist seg mer konkurransedyktig når det 
gjelder produktivitet.

– Rekrutteringa synker. Når halvparten på byggeplassen ikke lenger snakker norsk, 
når lønnsforskjellene  øker og utviklinga etter alt å dømme bare fortsetter, er det 
ikke så fristende for norsk ungdom å søke seg til håndverksfagene. Og mange 
bedrifter leier heller inn arbeidskraft enn å ansette lærlinger.

– Det har blitt svært vanskelig for ufaglært ungdom å komme seg inn i arbeidslivet. 
De som ramler ut av skoleverket kunne tidligere likevel få seg en brukbar jobb. Nå 
er denne utveien blitt mye trangere.  Det snakkes stadig om at vi har tilnærmet full 
sysselsetting i Norge. Dersom vi legger sammen tallene for arbeidsløse og de som 
går på arbeidsavklaring, kommer vi opp i over 250 000.

– Gjennom NAV sluses også norske arbeidstakere som er arbeidsløse inn i 
utleiebedriftene.

Hva kan gjøres? 

Fagforeningene må drive rekrutteringsarbeid med sikte på å opprette tariffavtale, både i 



produksjonsbedrifter og utleiefirma, sjøl om det siste har vist seg svært vanskelig. Og vi 
må overvåke at de bestemmelsene som finnes faktisk etterleves. Vi kan også øve påtrykk 
ovenfor politiske myndigheter om strengere kontraktsvilkår ved offentlige anbud, og 
strengere kontrolltiltak og sanksjoner. Og vi må etablere et bedre samarbeid med 
Arbeidstilsyn, skattemyndigheter og politi. Dessuten må vi hjelpe klubbtillitsvalgte til å i 
større grad bruke de virkemidlene de har: Avtalerett ved innleie og bortsetting. 
Innsynsretten for å følge opp at allmenngjøring og likebehandling etterleves. Stimulere 
bedriftene til i størst mulig grad leie av hverandre i stedet for av utleiebransjen.

På sentralt plan  er det også mye som må gjøres Vi har hatt ei forholdsvis  
samarbeidsvillig rødgrønn regjering i 8 år som har gitt oss tre tiltakspakker mot sosial 
dumping. Og det skal ikke benektes at situasjonen kunne vært mye verre. Særlig 
allmenngjøringsloven og de ordingene som baseres på den, har vært viktige. Likevel ha   
utviklinga gått gal vei.Fra fagbevegelsen foreslår vi en rekke tiltak.-  
-  Minstelønna må opp. (Vårt krav er 85% av gjennomsnittet for fagarbeidere)
-  Offentlige byggherrer må gå foran. Krav i anbudskontrakter om Lærlingeordnig, egne 
ansatte, høy andel fagbrev, maks to ledd i kontraktkjeden. Kontrolltiltak, kraftige 
sanksjoner.
-  Begrensninger på bruken av innleie. F. eks. maks ti prosent av egne ansatte.

– Vekk med dokumentasjonskravet ved allmenngjøring.
– Fast ansettelse med lønn mellom oppdrag i utleiefirmaene. AMLs regler ved 

permisjoner og oppsigelse.
– Krav om at norsk skal vøre hovedspråk ved farlig arbeid.
– Opplæring av arbeidsinnvandrere til norsk fagbrev og norsk språk.

Høyre/Frp-regjeringa har innført  20 lønnspliktdager ved permisjon, Det gjør at mange 
bedrifter ikke har råd til å permittere, men heller sier opp – med risikoen for at kompetent 
arbeidskraft forsvinner for godt. På den andre sida får de ansatte i utleiefirmaene 
ledighetstrygd fra dag en dersom de blir stående uten oppdrag. En skikkelig 
konkurransevridning til fordel for utleiefirmaene.
Regjeringa planlegger også å såkalt «myke opp» AML. Det er nok ikke for arbeidsfolk det 
skal bli mykere .Et av tiltakene er å tillate mer midlertidig ansettelse. I våre naboland har vi 
sett at det ikke fører til flere ansatte, men til mer midlertidighet. Og slik AML fungerer vil det 
også gjøre det enda mer legalt å leie inn i stedet for å ansette.
Videre snakkes det varmt om øke fleksibiliteten når det gjelder arbeidstid. Det skal avtales 
på den enkelte bedrift heller enn sentralt. Dessverre betyr det i de aller fleste tilfeller at det 
er bedriften som legger premissene.
Arbeidsministeren har også signalisert han ønsker å åpne for at  at utleiefirmaene kan 
opprette egne tariffavtaler for å slippe unna kravet om likebehandling.
Venstre og Frp går nå inn for minstelønn som tiltak mot de verste utslagene av sosial 
dumping. Vi vet fra andre land at dette fører til samling i bånn: nemlig minstelønna. 
Samtidig setter det fagforeningene ut av spill ved at loven, og ikke lønnsforhandlinger 
mellom partene bestemmer nivået.

Norge er en utkant i Europa, også når det gjelder utviklinga mot et råere arbeidsliv. 
Tyskland, England, Frankrike, for ikke å snakke om sør- og østeuropa har langt dårligere 
vilkår, og fagbevegelsen er omtrent uten innflytelse. Slik sett er vi gunstigere stilt. Men 
gjennom vår tilknytning til EU slår dommene i lavalkvartetten og alle direktivene om et 
«friere» arbeidsliv også inn her hos oss. Den viktigste motkrafta er fortsatt fagbevegelsen. 
Vi må mobilisere, organisere og stå sammen i en enda mer effektiv kamp for å sikre våre 
rettigheter. Og de politiske partiene må kjenne sin besøkelsestid. De må støtte oss dersom 



de ønsker at vi skal støtte dem. 


