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Arbeidsinnvandring til Norge er positivt, både for det norske arbeidsmarkedet og for den
enkelte arbeidsinnvandrer, som bedrer sine levekår og muligheter ved å arbeide i Norge
fremfor i sitt hjemland. Målet med denne rapporten er å utfordre forestillingen om at
arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere
til Norge jumper, de dumper ikke. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten
til i sitt hjemland. I Norge får de mulighet til fast arbeid, sosial trygghet og god lønnsutvikling.
De bedrer sin livssituasjon. Det er berikende for dem og for norske arbeidsplasser som
mottar arbeidsinnvandrere. De aller fleste norske arbeidstakere vil også tjene på at
arbeidsinnvandrerne kommer.
EUs felles arbeidsmarked omfatter over 250 millioner arbeidstakere. Innenfor dette markedet
kan borgere fra alle landene i EU/EØS2 og Sveits fritt søke arbeid, med de samme rettigheter
og tilgang til sosiale ytelser som vertslandets egne borgere.3 Denne rapporten tar for seg
arbeidsinnvandringen fra Sentral- og Øst-Europa etter 2004. Rapporten ser ikke på ulovlig
arbeidsinnvandring, svart arbeid eller kriminelle forhold på enkeltarbeidsplasser, fordi dette
ikke er det viktigste trekket ved arbeidsinnvandringen, til tross for at det er svært godt dekket,
både i media og i forskningen på arbeidsinnvandring.
Denne rapporten vil i stedet vise at langt de fleste arbeidsinnvandrerne som har kommet til
Norge siden 2004, stort sett har fått lønn, arbeid og tilgang til velferdsrettigheter som er
bedre enn i de landene de kom fra. Enten de har valgt å bosette seg, eller fordi de har skapt
grunnlag for et bedre liv i hjemlandet etter et korttidsarbeidsopphold i Norge, har deres
situasjon bedret seg. Arbeidsmigrasjonen har gitt mange mennesker fra nye EU-land
utvidede livssjanser, økte inntekter og oppsparing. Dette bidrar til å redusere velstandsgapet
mellom de nye EU-landene og rikere land i Vest-Europa, noe som fremmer sosial og
økonomisk utjevning i Europa.
2

http://www.une.no/sakstyper/Oppholds--og-arbeidstillatelse-for-EOS-borgere/, foreløpig egne regler for borgere
fra Bulgaria og Romania, overgangsordningen er foreslått opphevet, jf. Prop. 58 L (2011-2012) og Innst. 230 L
(2011-2012) fra Kommunal- og forvaltningenskomitèen.
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NOU nr. 2, 2012, ”Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU”, kapittel 16 ”Arbeidsliv og
arbeidsmarked”. ”Hovedregelen om fri bevegelighet for arbeidstakere er inntatt i EØS-avtalen artikkel 28 og i en
lang rekke rettsakter, og knesetter prinsippet om ikke-diskriminering og likebehandling på alle områder. Reglene
gir rett til å reise til et annet EU/EØS-land for å søke arbeid i inntil seks måneder, samt rett til opphold,
familiegjenforening og lik tilgang til velferdsytelser for dem som finner arbeid. Det kreves ingen oppholdstillatelse,
og etter fem års arbeid har man krav på permanent opphold. På visse vilkår kan oppholdstillatelsen også
forlenges dersom man har havnet på trygd, attføring, eller i pensjon. Retten til fri bevegelighet av tjenester er
nedfelt i EØS-avtalen artikkel 36 og omfatter både tjenesteytere og tjenestemottakere. Utenlandske leverandører
av tidsbegrensete tjenester kan fritt medbringe egen arbeidskraft – utstasjonerte/utsendte arbeidstakere – for å
utføre oppdrag. Tjenester omfatter her anbud, oppdrag og underentrepriser av ulike slag, samt arbeidsutleie og
vikarbyråer. Utstasjonerte arbeidstakere har etter utstasjoneringsdirektivet fra 1996, som er innarbeidet i
Arbeidsmiljølovens utstasjoneringsforskrift, krav på at vertslandets regler gjøres gjeldende for en kjerne av
lovfestede arbeidsvilkår, men omfattes ikke av vertslandets trygde- og velferdsordninger før etter 12 (24) måneder.
Vertslandet kan også kreve overholdelse av minstelønn eller allmenngjort minstelønn. Utenlandske tjenestefirma
avkreves ikke arbeidsgiveravgift og selskapsskatt i vertslandet, og arbeidstakerne må ikke betale trygdeavgift før
etter 12 (24) måneder og inntektsskatt før etter 6 måneder (12 måneder i bygg).”
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Debatten om ”sosial dumping” tar utgangspunkt i at arbeidsinnvandrere arbeider på vilkår
som er vesentlig dårligere enn tilsvarende norsk arbeidskraft, at dette er skadelig eller
uheldig for arbeidsinnvandreren selv, og at dette senker den nasjonale standarden for lønn
og andre arbeidsvilkår. Likevel er ikke dette det viktigste ved arbeidsinnvandringen. For
eksempel svarer 75 prosent av de spurte polakkene i FAFOs undersøkelse om levekår blant
arbeidsinnvandrere i Oslo i 2010 at de er enig i påstanden: ”Livet mitt har blitt bedre etter at
jeg begynte å jobbe i Norge” 4 , og tilsvarende i IMDis undersøkelse: ”Å arbeide som en
renholder her gjør at jeg tjener mer penger enn jeg noen gang ville gjort i Polen.”5
I EU-utredningen, NOU nr. 2, 2012, Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU, uttaler
flertallet:
Etter dette flertallets vurdering er den økte arbeidsinnvandringen en av de største
gevinstene og en av de største utfordringene for norsk arbeidsliv som følge av EØS-avtalen.
Den har gitt nyvunnet frihet og økte livssjanser for titusener av arbeidstakere fra land med
langt dårligere arbeids- og levekår enn i Norge, og har bidratt vesentlig til den sterke veksten
i verdiskaping og sysselsetting i Norge siden 2004. Dette har særlig kommet regioner og
bransjer med knapp tilgang på innenlandsk arbeidskraft til gode, og arbeidsinnvandringen er
overveiende positivt mottatt i befolkningen.6

Arbeidsinnvandrerne tar arbeid over hele landet og har bidratt til befolkningsvekst og økt
aktivitet i mange kommuner. Eksempelvis har Fylkestinget i Nordland som målsetting å
skaffe 10 000 nye innvandrere til fylket. ”Vi må løse utfordringene med etterspørsel etter
arbeidskraft med rekruttering fra utlandet”, sa Arve Knutsen (KrF), fylkesråd for næring og
samferdsel i Nordland, til Klassekampen i 2009. I november 2011 sier Knutsen til Dag og Tid
at: ”Næringslivet vårt spør etter arbeidsfolk, og om det var tilgang på fleire fagfolk, kunne vi
hatt større omsetnad … Det er behov som må dekkjast. Hjula ville ikkje gått rundt om vi ikkje
hadde arbeidsinvandrarane.”7
Den viktigste grunnen til å komme til Norge er forventningen om arbeid med høy lønn.
Lønningene i Norge er høyere enn i nær sagt alle andre land. Det betyr at de aller fleste
innvandrere som får jobb, tjener bedre enn de gjorde før de flyttet, og bedre enn de ville gjort
om de ble i hjemlandet eller dro til de fleste andre land. Mange polakker har kommet til
Norge etter 2004. Polens økonomiske utvikling har, etter Murens fall, vært god. Polen er i

4

Jon Horgen Friberg og Line Eldring, ”Polonia i Oslo 2010: Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i
hovedstaden”, FAFO, 2011, 99.

5

IMDi, ”Vi blir”, 22.

6

NOU nr 2, 2012, Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU, 474. Flertallet her er ni av 12 medlemmer. Min
utheving bortsett fra første utheving.
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”Dei som vil byggje landet”, Dag og Tid, 25.11.2011.
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dag et rikt land og har hatt OECDs beste reelle BNP-vekst fra finanskrisen og frem til i dag.8
Den siste lønnen arbeidsinnvandrere hadde i Polen før de kom til Norge, var oftest mellom
20 og 36 kroner i timen.9 Minste tarifflønn i Norge er 128 kroner.10 Arbeidsinnvandrere gjør et
vesentlig hopp ved å komme til Norge. I tillegg viser undersøkelser i denne rapporten at
polakkenes lønninger stiger i takt med botid – mye mer enn vanlig lønnsutvikling i
Norge. ”Jumpingen” skjer altså ikke bare gjennom billetten til Norge, den fortsetter også etter
at man har etablert seg her.
Hittil har debatten ofte dreid som om negative sider ved arbeidsinnvandringen. Brochmannutvalgets utredning drøfter velferdsordningenes virkning på innvandreres deltagelse i norsk
arbeidsliv, og den dreier seg mest om arbeidskraft med lav kompetanse. Rapporten sier lite
om innvandrere med høy kompetanse. SSB har nylig utgitt sin første grundige analyse av
innvandring og dens virkninger på velferdsstaten over tid. 11 SSBs nye fremskrivninger
analyserer virkningene av innvandring på lang sikt, men ser ikke spesifikt på
arbeidsinnvandringen. Rapporten har fått mest omtale, fordi beregningene viser at enkelte
former for innvandring er negativ for statsfinansene, selv om den av analysene i SSBs
rapport som best illustrerer bildet av virkningene av arbeidsinnvandring, er analysen der man
forutsetter at det kommer 5 000 nye innvandrere fra Øst-Europa hvert år frem til 2100.12 En
slik innvandring gir, ifølge SSB, et positivt bidrag til velferdsstatens bæreevne.13
Sosial dumping som skyldes kriminelle forhold, utdefineres fra denne analysen.
Arbeidsinnvandrere som ikke registrerer seg i Norge, fremkommer ikke i våre analyser av
hvordan arbeidsinnvandrere gjør det. Hvor mange arbeidsinnvandrere som befinner seg
utenfor de offisielle statistikkene, er vanskelig å fastslå, men grove anslag fra SSB antyder at
det var mellom 10 500 og 32 000 innvandrere som ikke hadde lovlig opphold i 2006. I FAFOs
undersøkelse av polakkers levekår i Oslo, Polonia 2010: Mobilitet, arbeid og levekår blant
polakker i hovedstaden, oppga respondenter14 som var ansatt i små bedrifter, at de oftere tok
8

http://www.oecd.org/country/0,3731,en_33873108_33873739_1_1_1_1_1,00.html

9

Henholdsvis minstelønnsnivå og gjennomsnittslønnsnivå i 2012 i Polen. http://www.fedee.com/pay-jobevaluation/minimum-wage-rates/
10

Friberg og Eldring, ”Polonia i Oslo 2010”.

11

Arbeidet er en utvidelse og fordypning av oppdraget SSB fikk i forbindelse med Brochmannutvalgets arbeid.
Innvandringen er delt inn i tre hovedgrupper, Vesten, Øst-Europa og Øvrige land. Gruppen fra Øst-Europa
inkluderer også familiegjenforening og studenter, men består hovedsakelig av arbeidsinnvandrere.
12

I samtale med Erling Holmøy under hans presentasjon av rapporten for Civita 13.6.2012.

13

Erling Holmøy og Birger Strøm, ”Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarioer for innvandring”, SSB
rapport 15, 2012.

14

Respondentene var både registrerte og ikke-registrerte grupper av polakker i Oslo i 2010 og omfattet også
polakker som arbeidet svart.
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arbeid i det private husholdsmarkedet, og at det i dette markedet var mye svart arbeid
(omtrent halvparten). Blant dem som ikke tok arbeid i privatmarkedet, var andelen i svart
arbeid langt lavere, anslagsvis 10 prosent.15 NHO Service har beregnet at 6,5 prosent av alle
husstander i Norge kjøper renhold svart. Det svarte renholdet sysselsetter mellom 4 000 og
8 000 årsverk. I Norge omsettes det anslagsvis for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i det
svarte markedet for husholdstjenester.16
I denne rapporten viser vi at utviklingen for arbeidsinnvandrerne går i riktig retning. Flere enn
før begynner rett i det vanlige arbeidslivet, og flere velger å registrere seg og betale skatt.
Det er dessuten en klar sammenheng mellom hvor lenge man har vært i Norge og
sannsynligheten for at man arbeidet i det legale norske arbeidsmarkedet. En masteroppgave
om polske arbeidsinnvandrere til Bergen konkluderer også positivt:
Det er gruppen ’Den utnyttede polakk’ som politisk og samfunnsteoretisk anses for å være
mest interessant. Det er videre hovedsakelig disse polakkene debattene rundt sosial
dumping, allmenngjøringsvedtak og tjenestedirektiv dreier seg om. Jeg hadde ventet å finne
langt flere informanter tilhørende denne gruppen. Jeg fant i stedet at mine informanter var
overraskende ressurssterke, tatt i betraktning det inntrykk en får gjennom media.17

Som denne rapporten vil vise, er det misvisende å oppfatte arbeidsinnvandring som utnytting
av arbeidskraft. Det betyr ikke at problemer med svart arbeid ikke skal tas alvorlig, men at
det ikke skal overskygge det generelle bildet – som er at arbeidsinnvandringen fungerer
svært godt for veldig mange.

15

Friberg og Eldring, ”Polonia i Oslo 2010”, 42.

16

http://citymaid.no/no/nytt/hvorfor-kjope-hvitt

17

Lexau, ”Hva er det med Norge?”, 66.
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1.1 Hva er sosial jumping?
Vi har foran introdusert begrepet sosial jumping. Med sosial jumping mener vi at en person
får det bedre, sosialt og økonomisk, ved å flytte på seg fra ett land til et annet. Det er også
sosial jumping når arbeidsmigranten bedrer sine og sin families levekår i det landet han eller
hun migrerer til. Arbeidsmigranten jumper når han eller hun går fra svart til hvitt arbeid, får
fast arbeid, får familien til Norge og får leid egen bolig og senere kanskje kjøpt bolig. Ikke
minst er det jumping at arbeidstakeren gjør det bedre karriere- og lønnsmessig etter ankomst.
Sosial jumping tar utgangspunkt i arbeidsmigranten. Hvordan lønnen er i forhold til norsk
gjennomsnittslønn er i dette perspektivet mindre viktig. Analysene av den sosiale jumpingen
viser imidlertid at arbeidsmigrantene har en god lønnsutvikling, og at mange nærmer seg
norsk gjennomsnittslønn etter noen få år i Norge.
Dessuten får mange etter hvert fast jobb, og flere får en positiv karriereutvikling, særlig når
de lærer seg norsk. Arbeidsforholdene blir bedre. Mange arbeidsplasser mottar mange
arbeidsinnvandrere og klarer fint å integrere dem. De migrantene som tar med familien sin
får tilgang til barnehage og skole for barna på lik linje med nordmenn. At arbeidsmigrantene i
større omfang vurderer å bli boende i Norge, er også en tydelig indikasjon på sosial jumping,
da det viser at de trives og vurderer livet i Norge som bedre enn alternativene.

1.2. Hva er sosial dumping?
Opprinnelig handlet dumping i økonomisk sammenheng om at et land eller en bedrift hadde
overprodusert en vare og eksporterte varen til en billig pris (under produksjonskostnadene),
med den konsekvens at importlandets bedrifter fikk problemer med å selge sine varer til
ordinær pris. Slik forstås varedumping fremdeles. Begrepet sosial dumping har røtter helt
tilbake til diskusjoner i Fellesforbundet i 1920-årene, men ble da mer brukt som betegnelse
på eksport av varer fra land med lavere standarder for arbeidsvilkår til land med høyere
kostnadsnivåer.
Sosial dumping handler i dag mer om konkurranse som følge av tjeneste- og
arbeidskraftmobilitet. 18 Ifølge EU-kommisjonens Grønnbok om sosialpolitikk fra 1993 er
“social dumping” knyttet til “the gaining of unfair competitive advantage within the Community
through unacceptably low social standards”. 19 I Norge ble begrepet brukt i et forslag fra
18

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos,
Evaluering av tiltak mot sosial dumping, FAFO, 2011, 9.
19

Referert i NOU nr 2, 2012, Utenfor og innenfor.
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Brundtlands tredje regjering, som i 1992 skulle "hindre at EØS-avtalen fører til at
utenlandske arbeidere kommer til Norge på lønns- og arbeidsvilkår langt under gjeldende
norm for norske arbeidstakere - såkalt sosial dumping."
Sosial dumping ble altså først forstått som at innvandreren jobbet til en lønn langt under det
som var vanlig i Norge. Siden har grensen for hva som betegnes som sosial dumping endret
seg. I utlendingsforskriftens § 2 står det nå: "Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere
enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende
sted og yrke." En slik tolkning legger til grunn at sosial dumping kan være enhver lønn som
såvidt ligger under tariffestet lønn. Det som omtales som sosial dumping i Norge, vil derfor i
Øst-Europa kunne anses som deres innbyggeres legitime rett til å bruke sin frihet til å søke
seg et bedre betalt arbeid eller oppdrag enn de kan få hjemme.20
Selv om sosial dumping ikke er noe entydig begrep, og partene i arbeidslivet er uenige om
både begrepsbruk og substans, er uttrykket fast innarbeidet, også i offentlige dokumenter,
noe eksemplene nedenfor viser. Etter Stoltenberg II-regjeringens mening er det sosial
dumping av utenlandske arbeidstakere både ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler,
herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når lønn og andre ytelser er
uakseptabelt lave sammenlignet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller ikke er
tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder.21 Regjeringen mener videre at sosial
dumping er uheldig for andre arbeidstakere og virksomheter i Norge, fordi det kan føre til en
urettferdig konkurransesituasjon med urimelig press på opparbeidede rettigheter og svekket
rekruttering til særlig utsatte yrker og bransjer, og fordi seriøse bedrifter kan tape oppdrag og
kunder til useriøse aktører.
St.meld.

nr.

18

(2007—2008),

Arbeidsinnvandring,

skriver

om

sosial

dumping

som: ”utenlandske arbeidstakere [som] har fått uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, ikke
minst i byggebransjen…Arbeidslivspolitikken bygger på en grunnforutsetning om at
innvandrerne skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som befolkningen ellers. Dette
vilkåret er viktig for å unngå at arbeidsinnvandringen bidrar til å undergrave standarder og
avtaler i norsk arbeidsliv.”22 Problemet er først og fremst knyttet til utsendte arbeidstakere
(med utsendt arbeidstaker menes en arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et
annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til), som faller inn under tjenesteyting

20

NOU nr. 2, 2012, Utenfor og innenfor.

21

St.meld. nr. 18 (2007—2008), Arbeidsinnvandring, 103.

22

St.meld. nr. 18 (2007—2088), 190.
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i statistikkene.23 Meldingen peker også på utfordringene med sosial dumping i et økende
marked for vikarbyråer som formidler utenlandsk arbeidskraft. I formålet til bestemmelsene i
utlendingsloven står det i § 27 femte ledd:
Formålet med alle tiltakene nevnt ovenfor er å hindre ”sosial dumping” og å beskytte
arbeidsmarkedet. Lønnsnivået i mange av landene som Norge rekrutterer arbeidskraft fra, er
betydelig lavere enn i Norge. Rekruttering fra disse landene innebærer dermed en fare
for ”sosial dumping” fordi de utenlandske arbeidstagerne som kommer til Norge, kan være
villig til å utføre arbeid på dårligere arbeidsvilkår enn det som er vanlig for norske
arbeidstagere. Reglene om at utenlandske arbeidstagere skal ha samme lønn som norske
arbeidstagere, er et grunnprinsipp i norsk innvandringspolitikk.24

Et tilleggsargument som ofte brukes, er at sosial dumping er uheldig for andre arbeidstakere
og andre virksomheter i Norge, fordi det kan skape en uheldig konkurransesituasjon.
Urimelig press på opparbeidede rettigheter og svekket rekruttering til særlig utsatte yrker og
bransjer bemerkes også som uheldig. Frykten for konkurranse begrunnes med at
arbeidsinnvandringen fra Sentral- og Øst-Europa kan medføre utkonkurrering av norske
arbeidstakere og virksomheter gjennom dumping av pris og lønninger, samt svekkelse av
norske arbeidsforhold.
Arbeidsgiversiden har hevdet at sosial dumping ikke kan knyttes til tarifflønn, og enkelte har
ment at begrepet må sees i forhold til vilkårene i hjemlandet og et sosialt eksistensminimum i
Norge.
Denne rapporten vil vise at all oppmerksomheten rundt sosial dumping, som omfatter et fåtall
av arbeidsinnvandrerne, overskygger hvor vellykket arbeidsmigrasjonen har vært for Norge
og for langt de fleste av de arbeidsmigrantene som har valgt å komme hit for å jobbe.

1.2. Beskrivelse av undersøkelsene i rapporten
Frischsenteret og FAFO er engasjert i et fireårig prosjekt fra 2010 til 2013,
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring. I prosjektbeskrivelsen på Frischsenterets
hjemmeside står det om prosjektet: ”Prosjektet er en 4-årig forskningsavtale der
Arbeidsdepartementet gir Frischsenteret og Fafo støtte til forskning om arbeidsinnvandring i
Norge. Siktemålet med avtalen er å utvikle økt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker (i)
tilgangen av arbeidsmigranter i Norge (ii) hvordan deres lønns- og arbeidsvilkår er, og (iii)
hvordan arbeidsmarkedets virkemåte, økonomien og samfunnet i Norge påvirkes av

23

www.arbeidstilsynet.no

24

http://www.udiregelverk.no/sitecore/content/Home/Rettskilder/UDI%20rundskriv/RS%202010194%20Rundskriv
%20om%20forvaltningstiltak%20mot%20arbeidsgiver%20som%20ulovlig%20utnytter%20utenlandske.aspx#_Toc
275341733
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arbeidsmigrasjon. Forskningsspørsmålene vil bli analysert med utgangspunkt i ulike
fagretninger og datakilder. Mens både sosiologer, økonomer og jurister er prosjektdeltakere,
vil de empiriske studiene bygge på omfattende informasjon fra sammenkoblete registre,
spørreundersøkelser og kvalitative data.” 25 På lengre sikt vil dette bety at vi vil få bedre
informasjon om hvordan arbeidsmigrasjon påvirker det norske arbeidsmarkedet og hvordan
arbeidsmigranter gjør det. Her vil både datagrunnlag og selve tidsmomentet være viktig, fordi,
som det påpekes i EU-utredningen Utenfor og innenfor er: ”arbeidsinnvandringen til Norge
etter 2004 et så nytt fenomen – og har skjedd i en så vidt unik vekstperiode – at det foreløpig
ikke er grunnlag for å trekke generelle forskningsbaserte konklusjoner om lønns- og
sysselsettingsvirkningene. De langsiktige virkningene vil først kunne vurderes når man har
data som omfatter et lengre konjunkturforløp og bedre kunnskap om migrantenes
returtilbøyelighet og tilpasning i arbeidsmarkedet.”26
I påvente av resultatene fra dette arbeidet vil SSBs tall være de mest pålitelige og således de
som vil bli brukt i analysene av lønnsutvikling og inntektstutvikling. Dessuten vil analysen fra
et av Norges største bemanningsbyråer med lang erfaring fra polsk arbeidsinnvandring gi en
indikator på hvordan det går med arbeidsmigranter som kommer inn på det norske
arbeidsmarkedet gjennom arbeid i et vikarbyrå.
Det er foreløpig få kvalitative analyser av hvordan arbeidsinnvandrere fra Sentral- og ØstEuropa gjør det i Norge. Denne rapporten har brukt informasjon fra de store kvalitative
undersøkelsene som er gjort i regi av FAFO, Polonia 2006 og Polonia 2010, samt IMDis
store undersøkelse ”Vi blir”. Kvalitativ informasjon om hvordan arbeidsmigranter gjør det i
Norge vil høyst sannsynlig bli bedre på sikt og vil fremover være et viktig forskningsområde.
Denne rapporten har med erfaringer fra norske selskaper som i stor grad har ansatt eller
formidlet arbeidsinnvandrere. 27 I tillegg har Møreforskning studert arbeidsinnvandringen
lokalt på Vestlandet, og relevante resultater fra den forskningen er tatt med.
I rapporten ser vi på de arbeidsmigrantene som har registrert seg i offentlige registre.
Analysene av lønnsutviklingen for innvandrere tar utgangspunkt i tall fra SSB, det vil si at
innvandreren har valgt å registrere seg i SSBs registre.28 Det kan være lønnstakere som ikke
25

http://www.frisch.uio.no/prosjekter/p1392.html

26

NOU nr. 2, 2012, Utenfor og innenfor.

27

Blant annet Adecco, Citymaid, Boots og Kanvas.

28

Datakilder fra SSB. Omfang: Alle bosatte personer i landet og bosatte personer i privathusholdninger per 31.12
i inntektsåret, innvandrere, 18-55 år i ankomståret. Datakilder: Inntektsopplysninger er fremkommet ved å koble
ulike administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31.12. i inntektsåret. Inntektsopplysninger
og biografiske opplysninger er hentet inn fra følgende kilder: Selvangivelsesopplysninger (lønn, næringsinntekt,
kapitalinntekter, pensjon med videre), Ligningsregisteret (skatter), Lønns- og trekkoppgaveregisteret
(arbeidsledighetstrygd, diverse skattefrie overføringer), NAV (barnetrygd, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte,
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er registrert bosatt, eller sysselsatte som er registrert bosatt. I utgangspunktet vil alle som
kommer til Norge for å arbeide, komme inn i en av disse kategoriene. Pendlere og
arbeidsinnvandrere på korttidsopphold vil tilhøre første kategori, mens de som kommer i
bosattkategorien, har en forventning om opphold ut over seks måneder. Arbeidsinnvandrere
som velger å arbeide svart eller ikke arbeider, vil ikke være registrert i noen av disse
registrene.29
De vanlige datakildene for arbeidsinnvandringsstatistikker er system for persondata (SFP),
som inneholder arbeidsmarkedsinformasjon, lønns- og trygdinformasjon og informasjon om
utdannelse. Systemet henter informasjon fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk,
Det sentrale folkeregisteret og NAV.30
Nettoinnvandring er differansen mellom innvandring og utvandring i en periode. Dette gir det
beste uttrykket for vandringens omfang, siden mye av innvandringen er midlertidig.
SSB legger til grunn at korttidsmigrasjon/-innvandring er arbeidsinnvandrere på opphold som
er kortere enn seks måneder.31 De inngår i gruppen ikke-registrerte bosatte i SSBs statistikk,
men omfatter kun lønnsmottakere og ikke selvstendig næringsdrivende. Mange ulike
arbeidstakere inngår i gruppen sysselsatte på korttidsopphold, blant annet svensker som
pendler over grensen, sjøfolk som arbeider i norsk utenriksfart og asylsøkere i arbeid uten
oppholdstillatelse. I denne rapporten er imidlertid den siste store gruppen i denne statistikken
mest interessant, nemlig individuelle arbeidstakere og tjenesteytere som arbeider kort tid i
Norge. Denne siste gruppen kan i en del oversikter deles opp etter hvor arbeidsmigranten
kommer fra.
Sysselsatte som er registert bosatt, omfatter både selvstendig næringsdrivende og
lønnsmottakere som er registrert i Norge, ifølge Det sentrale folkeregisteret.
Andre hovedkilder som er brukt, vil ha ulike utvalg i sine statistikker og analyser. IMDi bruker
SSBs tall, og felles for respondentene i den kvalitative delen av IMDis undersøkelse fra 2007,
er at de har lovlig opphold i Norge, mens den kvantiative delen av spørreundersøkelsen ble
sykepenger med videre), Lånekassen (lån og stipend), Husbanken (bostøtte), Statistisk sentralbyrås
utdanningsstatistikk (befolkningens høyeste fullførte utdanning), Statistisk sentralbyrås statistikk over formelle
husholdninger og KOSTRA (økonomisk sosialhjelp). http://www.ssb.no/emner/05/01/ifhus/tab-2011-03-11-01.html
viser hvilke inntekter og stønader som er inkludert i statistikkene). Om innvandreren arbeider svart, blir
vedkommende ikke registrert.
29

Familiegjenforenente og personer under utdannelse i Norge vil være registrert.

30

NAVs registre er Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret), Lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTOregisteret) og registre over personer/arbeidsforhold fra Sentralskattekontoret for utanlandssaker (SFU).
31

Personer på korttidsopphold er personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i landet og
som dermed ikke er registert som bosatt ifølge Det sentrale folkeregisteret (i statistikkene omtalt som ikke-bosatt
eller ikke-registert bosatt).
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gjennomført med personer som var registrert i Det sentrale folkeregistret.32 Et godt argument
for å se på de arbeidsmigrantene som er registrert, er at de sannsynligvis har lengre
perspektiv på sitt opphold i Norge, og at det dermed er mer interessant å se hvordan de gjør
det på det norske arbeidsmarkedet og i det norske samfunnet. Poloniaundersøkelsene fra
2006 og 2010, i regi av FAFO, har plukket ut informanter blant både registrerte og
uregistrerte polske migranter i Oslo med en såkalt responsdriven samling (RDS) eller et
snøballprinsipp.33 En spørreundersøkelse i et stort norsk vikarbyrå har tatt utgangspunkt i
alle arbeidstakere fra Polen som har arbeidet eller arbeider i vikarbyrået fra 2004 og frem til i
dag.34
Kritikken mot et folkeregistrert utvalg er at man ikke fanger opp nylig ankomne
arbeidsmigranter eller migranter som ikke registerer seg i offentlige registre. Noen vil være
registrert i folkeregisteret, andre kun i sysselsettingsregistre som arbeidstakere på
korttidsopphold, og noen vil jobbe svart uten å være registrert. Det er også ifølge SSB
usikkerhet knyttet til blant annet utvandring og hyppighet og repetisjon av korttidsinnvandring
der tallmaterialet i statistikkene foreløpig har mangler. 35 Selv om det altså er mangler i
datakildene vi har i dag, vil de likevel kunne gi et overblikk over hvordan det går med
arbeidsinnvandringen i Norge.

32

IMDi, ”Vi blir”, rapport 2007.

33

Friberg og Eldring, ”Polonia i Oslo 2010”. Deltakerne i undersøkelsen kommer fra Polen, er bosatt i Oslo, men
har ikke nødvendigvis d-nummer eller er registrert i Folkeregisteret. Se ”Om metoden”, side 10—12, 501 polakker
er intervjuet etter en respondentdrevet utvalgstrekking (Respondent Driven Sampling – RDS).
34

Vikarbyrået Adeccos database, antall svar i utvalget er 550. Utvalget har mottatt lønn innenfor divisjonen Bygg /
Industri i Adecco fra 2004-2012. Adecco er i dag den klart største aktøren på markedet når det gjelder utleie av
arbeidskraft til norsk bygg og industri (ca 2200 medarbeidere ansatt i bygg/industri). Adecco er Norges tredje
største private arbeidsgiver målt i antall ansatte etter Veidekke og Skanska. Mange av Adeccos ansatte i denne
divisjonen er arbeidsinnvandrere.
35

I samtale med Erling Holmøy under hans presentasjon av ”Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike
scenarioer for innvandring”, SSB rapport 15, 2012 for Civita 13.6.2012.
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SSB har følgende oversikt over utviklingen i antall sysselsatte fra 2005 til 2009:
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Kilde: SSB. Prosent, sysselsatte i alderen 15—74 år, etter bosettingsstatus og landbakgrunn. 4. kvartal 2005—
2009.

Lønnstakere som ikke er registrert bosatt, er en sammensatt gruppe. Det er vanskelig å bryte
ned den statistikken som finnes i gode grupperinger, men SSBs analyser viser at rundt 36
prosent av lønnstakerne fra EU-land i Øst-Europa ikke var registert bosatt i 2007 og 2008, og
at prosentandelen falt til rundt 32 prosent i 2009.40 Av de lønnstakerne som ikke var registert
bosatt i 2008, hadde 13 prosent skiftet status til bosatt i 2009, mens rundt 20 prosent var
bosatt etter to år (statusskifte fra 2007 til 2009).
60 prosent av alle innvandrere har bodd i Norge i mindre enn 10 år. Blant
arbeidsinnvandrerne er botiden enda kortere – 85 prosent av polakkene har vært her mindre
enn fire år.
Tall fra SSB pr. 1.1.2012 viser at 70 000 polakker er bosatt i Norge, ca. 20 000 er ikke-bosatt,
og i tillegg kommer alle som ikke registert (ukjent antall).41 En undersøkelse blant vikarer i
2012 viser at 86 prosent av arbeidsinnvandrerne i undersøkelsen hadde familie, og at 42
prosent av alle enten hadde familie i Norge allerede eller at familien planla å flytte til Norge.42

40

Christoffer Berge, ”Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. Kvartal 2009: Tilpasning til
arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger”, rapport nr. 19, 2011, SSB, 27.
41

Jon Horgen Friberg, ”Presentasjon på FAFO-Østforum”, 15.5.2012, Bosettere akkumuleres i populasjonen, de
som returnerer gjør det ikke.

42

Spørreundersøkelse blant Adeccos nåværende og tidligere ansatte.
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samsvarer med den jobben de har, men snudd på hodet viser det også at 30 prosent har
kompetanse som ikke benyttes, og det gjelder særlig kvinnene som arbeidsinnvandrer.

Sysselsettingsgrad og sysselsettingsmønster
Sysselsettingen blant innvandrere er høyere i Norge enn i noe annet OECD-land.43 Polakker
har høy sysselsetting, 70,6 prosent, mot 69,1 prosent for hele befolkningen i 2010. Svensker
har høyest sysselsetting, mens litauere følger på andre plass. Både svensker, litauere og
polakker er alle over sysselsettingsgraden for den norske befolkningen.44 Mennesker som
kommer for å arbeide er som regel ferdig med sin utdannelse i landet de kommer fra, og de
er unge, hvilket bidrar til å forklare den høye sysselsettingen.45
I 2010 er 8,3 prosent av totalt antall sysselsatte i Norge midlertidig ansatt, en nedgang fra
12,7 prosent i 1996. Til sammenligning er i snitt 12,4 prosent midlertidig ansatt i OECD som
helhet.46 I privat sektor, der mange arbeidsinnvandrere er sysselsatt, er det høyest bruk av
midlertidige ansettelser i hotell og restaurant (12,2 prosent) og i tjenesteyting (8,2), men
privat sektor har kun 6,7 prosent midlertidige ansatte totalt (tredje lavest i OECD), mot 10,9
prosent i offentlig sektor (likt snittet i OECD). Mange arbeidsinnvandrere jobber i
vikarbransjen, som utgjør rundt en tredjedel av alle midlertidig ansatte. Likevel har ikke
bruken av vikarer totalt sett økt særlig fra forbudet mot bruk av vikarbyråer ble opphevet i
2000 og frem til 2010.47 I SSBs kategori, Utleie av arbeidskraft, viser tall fra 4. kvartal 2010 at
denne gruppen utgjør 1,4 prosent av alle sysselsatte.
I tillegg er det viktig å se på sysselsatte på korttidsopphold. Som ventet befinner mange av
disse seg innen kategorien utleie av arbeidskraft. Antallet steg kraftig fra 2004, da utvidelsen
av EØS kom, men som grafen viser, har antallet sunket etter finanskrisen og toppåret 2008.
Det er også verdt å merke seg at selv med økt mulighet for innleie av arbeidskraft, kombinert
med arbeidsinnvandring, endrer ikke disse tallene mye på forholdet mellom faste og
midlertidig ansatte i det norske arbeidsmarkedet.

43

NOU nr. 14, 2011, Bedre integrering.

44
NOU nr. 14, 2011, Bedre integrering, 240. http://www.ssb.no/emner/02/sa_innvand/sa119/kap4.pdf, oversikt fra
4. kvartal 2009, sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn og kjønn i prosent av personer i alt 15—74 år.
Rangeringen er Sverige, Litauen, Nederland, Tyskland, Storbritannia, og Polen.
45

Snittalderen i analysen som gjøres i del 3 i denne rapporten er 33 år.

46

OECD Employment Outlook 2011, SSB, AKU.

47

SSB, AKU inkludert tall fra 2010.
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Marianne Røed, Berrnt Bratsberg og
o Pål Schøne
e, ”Bidrar innv
vandring til å ’smøre’ arbeiddsmarkedet?!, i Søkelys
på arbeid
dslivet, vol. 28,, nr. 3, 2011.
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Kilde: SSB, befolkningsutvikling i 2011.
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2.2. Motiver for å komme til Norge
Det er mange grunner til den økte arbeidsvandringen fra nye EU-land etter utvidelsen i 2004,
men den viktigste er det store gapet i inntekts- og velferdsnivå mellom nye og gamle
medlemsland. Det primære motivet for europeere for å komme til Norge er arbeid og det å
tjene penger, derav også betegnelsen arbeidsinnvandring. Med arbeid følger et ønske om å
bedre sine levekår og fremtidsutsikter. Negative forhold i eget land, som arbeidsløshet, lave
lønninger og dårlige fremtidsutsikter, er årsaker til å forlate hjemlandet. Ifølge Europautredningen Utenfor og innenfor var forskjellene i nominelt lønnsnivå i felles valuta i 2003
mellom nye og gamle medlemsland mellom 1:7 og 1:10. Lønnsnivået i Norge er rundt 35
prosent høyere enn i Sverige, og om lag 50 prosent høyere enn snittet hos handelspartnerne
i EU/EØS. 49 Kombinasjonen av høye lønninger og arbeidskraftbehov i yrker som krever
mindre formelle kvalifikasjoner har motivert mange til å komme.
I tillegg er geografisk nærhet og gode, billige kommunikasjonsmuligheter viktige grunner til at
korttidsmigrasjon og pendling er mulig. De kulturelle, språklige og religiøse forskjellene
mellom Norge og de nye EU-landene er relativt sett mindre enn forskjellene til land utenfor
EU, noe som gjør migrasjonsbeslutningen enklere og sjansene for suksess i mottakerlandet
større. Vandring innad i Europa vil være enklere enn vandring over større avstander,
geografisk og kulturelt. Dagens regelverk hindrer arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS,
og bortsett fra erfaringene med tidlig arbeidsinnvandring frem til innvandringsstoppen i 1975,
har vi ikke relevant erfaring med arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS de siste 40
årene.50
Nettverk i mottakerlandet er også en viktig faktor. Mange får informasjon om Norge gjennom
slekt og venner som allerede er eller har vært i Norge. En arbeidssøker som kjenner noen
som allerede er bosatt, får lettere informasjon om arbeids- og boforhold. Får man først en
gruppe arbeidsinnvandrere til et land, og det fungerer, er sjansen større for at flere vil komme
fra samme opprinnelsesland. Noen få analyserer arbeidsmarkeds- og lønnsforhold i Norge
sammenlignet med andre aktuelle land (vanligvis England, Irland og Tyskland), men det
gjelder færre.
Etter liberaliseringene i EU er arbeid nå den viktigste innvandringsgrunnen til Norge. Nå er
det mellom 40 og 50 prosent som kommer som arbeidsinnvandrere, men også en del av
familieinnvandringen er i praksis arbeidsinnvandring.

49

NOU nr. 2, 2012, Utenfor og innenfor, 448.

50

Unntatt spesialistkvoten på 5 000 spesialister fra land utenfor EØS.
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Vi blir”, 2008, 17.
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Uansettt hvilken sttatistikk man velger å bruke, er det klart att lønnsjumppingen fra Polen til
Norge i snitt er svæ
ært stor.
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ankomståret og hvert påfølgende år til og med 2010. Disse innvandrerne følges år for år fra
2004 til 2010. I analysen vil vi se på:


Lønn



Kapitalinntekter



Overføringer som er skattepliktige



Overføringer som er skattefrie



Antall personer i husholdningen

Denne statistikken fanger opp alle arbeidsinnvandrere fra nye EU-land som er sysselsatt og
registrert som bosatt. Inntektsutviklingen for disse innvandrerne vil bli sammenliknet med
tilsvarende utvikling for befolkningen som helhet.
I beskrivelsen av denne gruppen innvandrere framgår det at den er selektert, i den forstand
at dette er de innvandrerne som har valgt å bli i Norge, eller som har registrert seg i offentlige
registre (se avsnitt om metode). Her analyseres utviklingen for dem som er registrert i
folkeregisteret, fordi det antas at de som er registrert, i stor grad tilsvarer den gruppen som
har planer om å bli boende i Norge, og som det er mest interessant å se på utviklingen for.
Langt flere vil ha reist tilbake til sitt opprinnelsesland, eller videre til et annet migrasjonsland
(se oversikt over korttidsinnvandringen). De som er blitt igjen, er kanskje de som anser at de
har mest igjen for oppholdet, selv om en del av de som har returnert, vil mene at oppholdet i
Norge kan ha gitt dem det resultatet de ønsket. For eksempel kan målet ha vært å spare opp
midler for å finansiere større investeringer i hjemlandet. Denne selv-selekteringen kan
imidlertid også tenkes å skjule et viktig moment, dersom de som ikke gjør det bedre, reiser
igjen og dermed forsvinner ut av statistikken, noe som vil gjøre statistikken mer positiv enn
den i relatiteten er. Omfanget av dette er det ikke mulig å si noe om, siden vi mangler data
fra dem som har reist, men det er trolig rimelig å anta at det er en faktor, men at den ikke er
så viktig at det ikke likevel er verdt å se på de som velger å bli. Som nevnt er det de som blir,
som er mest interessante fra et økonomisk og politisk perspektiv, da de er disse som skal
integreres i det norske samfunnet.53

53

Tallene for de ulike innvandringsgrupperingene i den påfølgende analysen følger bestemte kohorter som blir
eldre over tidsperioden. Tallene for alle bosatte, 18—55 år i gjeldende år er rene tverrsnitt, og snittalderen er
rundt 37 år hvert år for disse.
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300 00
00
250 00
00

Skatte
epliktige
overfø
øringer

200 00
00

Kapita
alinntekt

150 00
00
100 00
00

Lønn

50 00
00
0

Kilde: SSB Øvrige land
d og Polen med opphold fra 2004 (registre
ert fra 2005).
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SAMLET
T INNTEKT fordelt
f
på lø
ønn, kapitaliinntekter, sk
kattepliktige
e og skattefrrie overførin
nger, kr

400 00
00
350 00
00
Skattefrie
er
overføringe

300 00
00
250 00
00

Skattepliktige
er
overføringe

200 00
00
150 00
00

Kapitalinnte
ekt

100 00
00
Lønn

50 00
00
0

Kilde: SSB. Polen og Litauen
L
med op
pphold fra 200
05 (registrert fra
f 2006).

Samlet inntekt ford
delt på lønn, kapitalinnttekter og ov
verføringer, viser at innnvandrerne har den
ørste inntekkten gjenno
om arbeidsl ønn. For alle årene mottar
m
de ul ike gruppene noen
klart stø
skattefrie overførin
nger, på linje
e med befo lkningen for øvrig. Innv
vandrere fraa disse land
dene har
ødvendigviss tjent seg opp de ssamme retttighetene som
s
andre.. Noen forrmer for
ikke nø
stønade
er, som for eksempel dagpengerr eller syke
epenger, kre
ever at maan opparbeider seg
rettigheter. Andre stønader, som for e
eksempel barnetrygd,, har mann krav på uansett
dstid. Dette vil nok kunne føre til e
en liten forsk
kjell i hvor mye
m ulike grrupper har mulighet
m
opphold
til å mo
otta. 55 Den største forskjellen m
mellom hele
e befolkning
gen og inn vandrere frra disse
landene
e er kapitalinntektenes andel av ssamlet innte
ekt. Fra rund
dt 2008—2 009 fikk også noen
innvand
drergrupper innslag av
v skatteplikktige overfø
øringer, men andelen er mindre enn for
befolkniingen som helhet.
h
De nesste grafsetttene tar fo
or seg end ringer i sa
amlet inntekt for innvvandrerne sett
s
mot
tilsvaren
nde utviklin
ng for hele befolknin
ngen. Innv
vandrerne har, uanseett nasjona
alitet og
ankomsstår, en bettydelig størrre positiv e
endring i sa
amlet inntek
kt enn resteen av befolk
kningen.
Innvand
drere fra Po
olen som ko
om i 2004, ligger i 2010 jevnt med innvanddrere fra an
ndre øst-

55

Dagpe
enger og sykkepenger er i kategorien skattepliktige overføringe
er, mens baarnetrygd er skattefritt.
http://www
w.ssb.no/emn
ner/05/01/ifhus
s/tab-2012-03--08-01.html
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europeiske land, og
o gapet mellom
m
gjen
nnomsnittett for befolk
kningen og gjennomsn
nittet for
nnvandrergrruppene er betydelig re
edusert. For polakker og
o litauere ssom kom i løpet av
disse in
2005, se
ees samme
e utvikling.

Endring
g i samlet in
nntekt for po
olakker og ø
øvrige innva
andrere fra 2005
2
til
2010, prosen
nt
220
200
180
Øvriige Land

160

Poleen
140

Helee befolkninge
en

120
100
80
2005

2006

20
007

2008
8

2009

2010

Kilde: Kalkulert på grun
nnlag av tall frra SSB. 2005 = 100. EU-lan
nd i Øst-Europ
pa omfatter: B
Bulgaria, Estlan
nd, Latvia,
Polen, Ro
omania, Litau
uen, Slovenia,, Ungarn, Slo
ovakia og Tsje
ekkia. Øvrige land inkluderrer her alle bortsett
b
fra
Polen.

Endring i lø
ønn for polakker og øvriige innvand
drere fra
2005 till 2010, pros ent
200
180
160
Øvriige Land
140

Poleen
Helee befolkninge
en

120
100
80
2005

2
2006

20
007

2008
8

2009

2010

Kilde: Kalkulert på grun
nnlag av tall fra
f SSB. 2005
5=100. EU-land i Øst-Europa omfatter: Buulgaria, Estlan
nd, Latvia,
Polen, Ro
omania, Litau
uen, Slovenia,, Ungarn, Slo
ovakia og Tsje
ekkia. Øvrige land inkluderrer her alle bortsett
b
fra
Polen.
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For innvvandrere so
om kom i 2005,
2
er de
et mulig å ta med Litauen separaat. Litauere beholdt
lønns- og inntektsveksten også
o
gjenn
nom 2009, mens polakkene blee mer ram
mmet av
ordi de i stø
ørre grad va
ar sysselsa
att i bygg ogg anlegg, en
e svært
finanskrrisen, sannssynligvis fo
konjunkkturavhengig
g bransje. For 2010 økte lønne
en igjen no
oe mer forr polakker enn for
gjennom
msnittet av befolkningen, mens innvandrere
e fra øvrige
e land fortssatte sin uavbrutte
lønnsøkkning. Det samme
s
bilde
et gjelder og
gså for innv
vandrerne som
s
kom i 22006.
Endring i samlet innttekt for pola
akker, litaue
ere og øvrige
e innvandreere fra
2006 till 2010, prosent
180
170
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150
140

Øvriige land

130

Poleen

120

Litauuen
Helee befolkninge
en

110
100
90
80
2006

2007

2008
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2010

ønn for polakker, litauerre og øvrige
e innvandrerre fra 2006 ttil
Endring i lø
2010, p
prosent
160
150
140
130

Øvriige land

120

Poleen
Litauuen

110

Helee befolkninge
en
100
90
80
2006

2007

2008

2009

2010

Kilde beg
gge grafer: Ka
alkulert på gru
unnlag av tall fra SSB. 200
06=100. EU-la
and i Øst-Eurropa omfatter:: Bulgaria,
Estland, L
Latvia, Polen, Romania, Litauen, Sloveniia, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia. Øvrige land inkluderer her alle
bortsett frra Polen og Litauen.
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Også fo
or de som ko
om i 2006 og
o arbeidet sitt første hele
h
år i 200
07, er utvikliingen positiiv.
Innvand
drere som kom i 2007
7, og hadd
de sitt førstte hele arb
beidsår i 20008, ble møtt med
finanskrrise høsten 2008 og viinteren 200
09. Polakkerr og slovake
ere ble ram
mmet hardes
st, mens
innvand
drere fra Littauen og Romania had
dde en lønn
ns- og innte
ektsvekst oogså i 2009 (grafisk
oversiktt er ikke tattt med her).
For 2010 ser bildett slik ut for samlet
s
innte
ekt:
Samlet inn
ntekt i snittt 2010 for alle
a ankoms
står, kr
350 000
309 000
300 000

286 40
00

274 720

26
60 650

250 000

248
2 400

246 300

200 000
150 000
100 000
50 000
0
n
Polen

Litau
uen

Ro mania

Latvia

Slovakia

Estland

Kilde: Kalkulert på grunnlag av tall fra
f SSB, gjen
nnomsnittlig inntekt per land
d i 2010 for a lle ankomstårr fra 2005.
Polen inkkluderer 2010--lønn for alle innvandrerårssgrupper fra 2005
2
og frem til første helee innvandrings
sår i 2010
(dvs snitte
et av innvandreres lønn i 2010, 6 årskull ), Litauen er inkludert fra 20
006 (5 årskull ), Romania og
g Slovakia
har registtert hele første
e innvandrings
sår i 2008 (3 å
årskull), mens
s Estland og Latvia
L
har først
ste hele innvan
ndringsår i
2009 (2 å
årskull).

Lønns- og inntektssstatistikken
n viser at al le innvandrrergrupper har
h en god lønnsutvikling etter
at de kommer tiil Norge, og at de med noen
n års opp
pholdstid n ærmer seg
g norsk
gjennom
msnittslønn og –inntektt.
Innvand
drerne fra nye
n
EU-land har, uan sett nasjon
nalitet og ankomstår, een betydelig større
positiv endring i samlet
s
innte
ekt enn re sten av be
efolkningen. Analysenee her viserr at alle
drergrupper fra disse la
andene har en god innttektsutviklin
ng etter at dde kommer til
t Norge,
innvand
og at de
en års opph
holdstid nærrmer seg norsk
n
gjenno
omsnittsinnntekt. Polakker som
e med noe
kom i løpet av 2004,
2
har en
e inntektssøkning frem til 2010 på nær 660 prosentt, øvrige
opeere har mer enn doblet inntekkten, mens
s norsk gjen
nnomsnittsiinntekt har steget i
østeuro
underka
ant av 20 prosent
p
i samme perio de. Gjenno
omsnittlig sa
amlet inntekkt for østeu
uropeere
34

som kom i løpet av 2004, er i 2010 steget til nær 350 000 kroner, mens
gjennomsnittsinntekten i Norge i 2010 er på rundt 400 000 kroner. Inntektsgapet i perioden
er dermed redusert fra 150 000 til 50 000 kroner på seks år.

Timelønnsnivå i Norge og i Polen
Polsk gjennomsnittslønn per måned er i 2012 3000 PLN eller rundt 6000 NOK, noe som
betyr en timelønn på 36 kroner. Polsk nasjonal minstelønn ligger på 1600 PLN, som tilsvarer
3200 NOK eller 20 kroner timen. I 2008 utgjorde minstelønn rundt 40 prosent av
gjennomsnittslønnen i Polen, og den regnes som for lav til å dekke utgifter til livsopphold.56
Med (så) lave lønninger må familier stort sett ha to inntekter for å klare vanlige utgifter i
Polen. Tar man utgangspunkt i en inntekt på 3000 PLN eller rundt 6 000 NOK vil
regnestykket for levekårsutgifter se slik ut:

Oversikt fra 2010.

Kjøpekraften forbedres betydelig. En norsk gjennomsnittslønn for polakker vil være god, selv
med et norsk prisnivå. Sammenligner vi levekostnadene i Warsawa/Krakow og i Oslo, får vi
denne oversikten:
Konsumpriser i Oslo

181,60 prosent/210,53 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Konsumpriser inkl leie

174,32 prosent/214,01 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Leiepriser i Oslo

146,90 prosent/229,90 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Restaurantpriser i Oslo

238,28 prosent/340,97 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Matvarer i Oslo

229,65 prosent/262,21 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Lokal kjøpekraft i Oslo

60,69 prosent/66,36 prosent

Høyere enn i Warsawa/Krakow

Kilde: http://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp, NOK, oppdatert per juni 2012. Det vil si at
konsumprisen i Oslo i denne oversikten krever en lønn som er 81,60 prosent høyere enn tilsvarende lønn i
Warsawa for å ha lik kjøpekraft.

56

Fire prosent mottar ifølge FAFO-Østforums landrapport minstelønn i 2009.

http://www.fafo.no/Oestforum/Kunnskapsbase/Publikasjoner/Oestforum_publikasjoner/LR-polen.htm
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Lønningene er mellom fire og fem ganger høyere i Norge enn i Polen, og kjøpekraften i
Norge for en polakk blir dermed mer enn dobbelt så høy.
Neste oversikt viser gjennomsnittlig brutto timelønn i Norge for utvalget i FAFO-rapporten
Polonia 2010 og andel som tjente under minstelønns-/normallønnssats, etter bransje,
arbeidsforhold og tilknytningsform (N=252). Sammenliknet med lønnsnivået i Polen 20
kroner timen (minstelønn) eller 36 kroner i timen (gjennomsnittslønn), er timelønningene
polakkene oppnår i Norge langt høyere.
Gjennomsnittlig
timelønn

Byggebransjen

Renhold

Fast ansatt i norsk firma
Midlertidig ansatt i norsk firma
Ansatt i utleiebyrå
Ansatt
hos
utenlandsk
underleverandør
Selvstendig (timepris)
Har skriftlig kontrakt og betaler
skatt
Har ikke kontrakt og betaler
ikke skatt
Totalt
Utfører renhold kun i private
husholdninger
Utfører renhold i bedrifter
Har skriftlig kontrakt og betaler
skatt
Har ikke kontrakt og betaler
ikke skatt
Totalt

Andre bransjer
Totalt
Kilde: Polonia 2010.

156 kr
136 kr
150 kr
127 kr

Andel som tjener
mindre enn 128,5 kr/t
(minstetariff for ufaglærte i
allmenngjørings- forskriften)
0%
23 %
6%
38 %

167 kr
155 kr

34 %
7%

102 kr

79 %

146 kr
118 kr

19 %
95 %

131 kr
140 kr

55 %
64 %

110 kr

99 %

122 kr
Gjennomsnittlig
timelønn
154 kr

83 %

De som hadde fast ansettelse i norske firma i byggebransjen i denne undersøkelsen i 2010,
tjente i snitt 156 kroner timen. Ansatte i polske firma tjente 127 kroner. De uten kontrakt, som
ikke betaler skatt, tjente klart dårligst, med en snittlønn på 102 kroner. Lønningene er lavere
enn for nordmenn i tilsvarende bransjer. Flere ligger under minstesatsen for ufaglærte i
byggebransjen. Det er innført allmenngjøring av tariffer i både bygg og renhold (diskuteres
senere i rapporten), og det har bedret lønnsforholdene. I begynnelsen av mai 2012 skrev
Aftenposten at Fellesforbundet for første gang hadde inngått en tariffavtale med et
utenlandsk selskap. 57 Det er dermed flere tegn til at arbeidsinnvandrere likestilles med
norske arbeidstakere med samme kvalifikasjoner. 60 prosent av utvalget i

IMDis

undersøkelse mener at lønnen er omtrent lik den deres norske kolleger får. 58 En annen
57

Aftenposten 31.05.2012, Avtale mellom det polske firmaet BIS Multiserwis og Fellesforbundet.

58

IMDi, ”Vi blir”.
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undersø
økelse fra 2012
2
for vik
karer, viser at deres snittlønn
s
lå på 160 krooner timen. Overtid,
bonus eller andre
e godtgjøre
elser er ikkke tatt me
ed i begre
egningene. En oversikt over
månedsslønn for an
nsatte i et no
orsk vikarbyyrå viser føllgende fordeling:
Lønnsn
nivå for po
olakker i no
orsk vikarbyrå
Mer en
nn 32900 kr p
pr mnd

21

23700-32900 kr pr
p mnd

32

14500-23700 kr pr
p mnd

17

7300-14500 kr p
pr mnd

11

18
800-7300 kr p
pr mnd

8

Und
der 1800 kr p
pr mnd

4
0

5

10

15
5

20

25

30

35
3

Kilde: Ade
ecco, 2011, prosent (brutto månedslønn))

Den stø
ørste gruppen har en månedsløn
nn på mello
om 23 700 og 32 900 kroner. 70 prosent
hadde m
mer enn 14 500 kroner i månedsl ønn, mens 53 prosentt tjente merr enn 23 700 kroner
per mån
ned. Selv om
o utvalget i denne un
ndersøkelse
en er begren
nset til ett vvikarbyrå, viser
v
den
at mang
ge vikarer tjener like mye som en gjennomsnittlig norsk månedsløn
m
n (ca. 27 00
00).59

Arbeids
stid og ans
settelsesmuligheter
Utvikling
gen i arbeid
dstid fra 200
06 til 2010 h
har gått fra svært lange
e dager til nnormalarbeidsdager
for man
nge arbeidsinnvandrere
e. Neste gra
rafsett viserr utvikling i arbeidstid ffor polakkerr som er
intervjue
et i henhold
dsvis 2006 og
o 2010:

59

Tall fra SSB analyse
en i avsnitt 3.1 (brutto måned
dslønn).
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Renhold
d 2010, pros
sent
2

Renhold
d 2006, prossent
4
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Mer enn 50 timer
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nt

Bygg 2010,
2
prosen
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35
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Kilde: Po
olonia 2010, Gjennomsnittli
G
ig antall arbe
eidstimer i sis
ste uke før intervjuet, 20066 og 2010, prosent
p
for
renhold o
og for bygg og anlegg.

Vi ser a
at de polskke arbeiderne arbeiderr mindre, og
o at de fle
este nå harr en arbeidsuke på
under 4
41 timer, me
ens uker på
å over 50 tiimer var lan
ngt vanligerre i 2006. S
Særlig er en
ndringen
stor i byyggebransje
en.
Kun de færreste opplever
o
se
elv at de uttnyttes eller har dårlig
ge arbeidsfoorhold. Nes
sten alle
er at de beh
handles likt med sine n
norske kolle
eger.60 Andersen & al. underbygg
ger dette
oppleve
bildet i sin bedriftssundersøkelse fra 2009
9; færre sv
varer at øst-europeisk arbeidskrafft jobber
e for mindre
e lønn enn
n i 2006, ku
un ni prose
ent er helt enig i påsstanden om
m at østhardere
europeisk arbeidsskraft gir re
eduserte lø
ønnskostnader, og 51
1 prosent svarte på samme
spørsmål at de varr helt uenig.61
Arbeidssmigranter kan
k ha følge
ende tilknytn
ning til det norske
n
arbe
eidsmarkedeet:


Fast ansetttelse i en no
orsk bedrift



Midlertidig ansettelse
a
i en norsk b
bedrift



A
Ansettelse i et norsk bemanning
m leier ut sine
s
ansattte til andre
e norske
gsbyrå som
b
bedrifter

60

IMDi, ”V
Vi blir”.

61

Rolf K.. Andersen, Mona
M
Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne
e Mette Ødeggård, ”Norske bedrifters
bruk av ø
østeuropeisk arbeidskraft”,
a
FAFO-rapport
F
nr. 46, 2009, 34.
38



A
Ansettelse i et utenla
andsk bem
manningsbyrrå som leie
er ut sine ansatte till norske
bedrifter
b



A
Ansettelse i et utenla
andsk unde
erleverandø
ørfirma som
m leverer ttjenester till norske
b
o
vere
bedrifter eller private oppdragsgiv



S
Selvstendig
g næringsd
drivende so
om selger sine tjenes
ster til norrske bedriffter eller
private oppdragsgivere
e

Bedrifte
er bruker alle
a
disse ulike
u
ansetttelsesmuligh
hetene, og en bedriftt kan beny
ytte flere
samtidig
g.
Bedrifte
ers bruk av ulike
u
tilknytn
ningsformer for arb.kr fra
f nye EU-lland
Fast ansatt
Mdl ansatt
Innleid
2 006 (N=708))
2 009 (N=1267
7)

Selvste
endig
Mdl ansatt
A
Annet
0

20

40
0

60

80

Kilde: And
dersen & al, prosent,
p
flere svar
s
mulig, bra
ansjer: bygg og
o anlegg, hote
ell og restauraant og industri.

Fast an
nsettelse er
e like vanlig i de b
bransjene som
s
er undersøkt ovvenfor, mid
dlertidige
ansettelser var me
er vanlig i hotell og resstaurant, me
ens innleie og bruk avv underleverrandører
var merr vanlig i byg
gg og indus
stri.62

62

Anderssen & al., ”Norrske bedrifters
s bruk av øst-e
europeisk arbe
eidskraft”.
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Bygg og Anlegg Hotell og Restaurant Industri
2006

2009

2006

2009

2006

2009

Kun indv ansettelser 31

35

64

73

40

46

Kun tjenestekjøp

54

31

27

13

46

20

Begge deler

15

33

9

14

14

34

Totalt

100

99

100

100

100

100

N

319

573

103

218

268

467

Kilde: Andersen & al.

Bredden i ulike bransjer og tilknytningsform har økt siden 2006, flere bedrifter bruker ulike
tilknytningsformer samtidig, og bruken av faste ansettelser har økt i alle bransjene. Dessuten
svarer de fleste bedriftene i FAFOs undersøkelse at de vurderer øst-europeisk arbeidskraft
som like god som norsk, og at de utfører like godt arbeid som norske arbeidstakere (noen
flere som utførte dårligere arbeid i bygg og anlegg, og motsatt flere som utførte bedre arbeid
i hotell og restaurant).
Utviklingen tyder på at mange arbeidsinnvandrere får fastere tilknytning til norsk arbeidsliv.
Flere får fast jobb. Samtidig har bruken av innleid arbeidskraft økt, men sammenstilles dette
med at bedriftene ikke ansetter for å gi lav lønn, ser det ut til at innleie gir fleksibilitet, men
samtidig til gode vilkår for arbeidstakerne.

Bedriftenes viktigste motiv for å benytte

østeuropeisk arbeidskraft er mangel på arbeidskraft (79 prosent), kun 3 prosent svarer at det
er for å redusere lønnskostnadene og kun 4 prosent svarer at det er for å få økt fleksibilitet.63
Ni av 10 i IMDis utvalg er i arbeid, og nesten åtte av 10 har fast jobb.64 Videre er 90 prosent
av IMIDs utvalg ansatt i et norsk firma eller innleid fra et norsk utleiebyrå. Og bare de
færreste opplever dårlige arbeidsforhold og utnytting i dette utvalget, som omfatter personer
som har registrert seg.65

63

Andersen & al., ”Norske bedrifters bruk av øst-europeisk arbeidskraft”.

64

IMDi, ”Vi blir”, 29.

65
IMDi, ”Vi blir”, 29. I Polonias utvalg er andelene lavere, fordi den undersøkelsen også inkluderer arbeidstakere
som ikke er registert og/eller arbeider svart.

40

En unde
ersøkelse blant
b
vikarby
yråansatte viser at nes
sten halvpa
arten får fasst jobb i Norrge etter
sin vika
arbyråjobb. Vikarbyråett blir derme
ed et spring
gbrett for mange
m
til fasst jobb i No
orge, og
legger m
man til midle
ertidige norrske jobber, er andelen
n nesten 60 prosent.
Jobb etteer vikarbyrå
åjobb

7
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Fasst jobb i Norg
ge
Fasst jobb i Pole
en
45

8

Mddl jobb i Norge
Mddl jobb i Polen
n
Arbbeidsledig
Annnet

12
13

Kilde: Ade
ecco, 2012, i prosent,
p
N = 286.
2
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4. KVALITATIV ANALYSE
Denne delen av rapporten tar for seg ulike suksessfaktorer som er viktige for å lykkes som
arbeidsinnvandrer til Norge. Både arbeidsinnvandreres og bedrifters perspektiver er tatt med.
Språk og kommunikasjon er viktig, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Beslutninger om å
bli boende i Norge skjer gjerne over tid. Perspektivet kan være kortsiktig til å begynne med,
men endres underveis, avhengig av blant annent boligforhold, stabiliteten i arbeidet, sosiale
relasjoner og familie.

4.1. Suksessfaktorer
Språk og kommunikasjon
Ikke overraskende er språkkunnskaper vesentlig for å bli integrert på det norske
arbeidsmarkedet. Manglende språkkunnskaper er dermed en av de viktigste grunnene til at
en arbeidsinnvandrer ikke forbedrer sin arbeidssituasjon eller får fullt utbytte av sin
arbeidskompetanse eller arbeidsinnsats. Arbeidsinnvandrere må beherske norsk for å kunne
tilegne seg informasjon om det norske samfunn, rettigheter, muligheter og plikter som
arbeidsinnvandrere. Dersom arbeidsinnvandreren ikke behersker norsk, blir han eller hun
avhengig av egne landsmenn eller mellommenn i sin arbeidssituasjon.66
Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS har ikke rett eller plikt til opplæring i norsk etter dagens
regelverk. Undersøkelsen fra IMDi viser at fire av 10 verken har gjennomført norskkurs eller
norskprøve.
Neste sitat betegner en vanlig situasjon:
Kona har fire måneder språkundervisning og to måneder praksis. Selv lærte Piotr mye norsk
på egen hånd for å kunne kommunisere da han jobbet her.67
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norskkunnskaper i industri/håndverk (inkludert bygg og anlegg) og i forretningsmessig
tjenesteyting (inkludert renhold) er stort. Disse to bransjene har en stor andel av
arbeidsinnvandringen, og mer enn tre av fire i industri/håndverk er helt eller delvis enig i at
de har behov for mer norskkunnskaper for å fungere godt i jobben.70 Grove anslag fra IMDi
indikerer at seks av 10 i renholdsbransjen er enig i utsagnet om behov for bedre
norskkunnskaper.
Både Polonia 2010 og IMDi’s undersøkelse viser at egen økonomi spiller inn når det gjelder
å betale for norskkurs, men at det ikke er avgjørende. De aller fleste polakker gir, ifølge
FAFO, uttrykk for et behov for mer tilgjengelige og billigere språkkurs.71Tilrettelegging fra
arbeidsgiver er viktig, det vil si at kursene foregår når og hvor arbeidstaker har anledning til å
delta.
I Bergen har Nygård skole, som på dagtid tilbyr språkkurs til alle dem som har rett til det (ikke
arbeidsinnvandrere fra EØS), satt i gang kurs på ettermiddag og kveld til kostpris også for
EØS-innvandrere. Noen ganger samarbeider de med bedrifter som har spesielle behov,
andre ganger er det åpne kurs, men sammensatt etter utdannelsesnivå og bransje om mulig.
Rektor Grete Karin Solvi understreker betydningen av tilgjengelig språkopplæring: ”Vi mener
jo at det å lære seg norsk er utrolig viktig, så derfor gjør vi det vi kan for å holde prisene
lavest mulig.”72 Et annet godt eksempel er Bergen Røde Kors. De tilbyr språkkurs til alle
arbeidsinnvandrere (og andre uten rettigheter til kurs) og har hatt en stor økning av
kursinteresserte fra Polen, Spania, Romania og Hviterussland. Flere hundre står på
venteliste.
Flere bedrifter som rekrutterer direkte, satser på intensiv betalt språkopplæring enten før
arbeidsstart eller i løpet av den første perioden arbeidsinnvandreren arbeider. Det er stort
sett svært vellykket. Arbeidsgiveren sikrer seg at arbeidstakeren kan godt nok norsk for å
fungere på en norsk arbeidsplass, og arbeidsinnvandreren får med seg en svært viktig
kvalifikasjon for videre jobbmuligheter i Norge. Flere bedrifter i bygg og anlegg svarer at de
har økt satsing på språkopplæring (36 prosent i 2009 mot 22 prosent i 2006).73
Kvinner bor oftere i Norge med sine familier, de har oftere høyere utdannelse (gjelder
spesielt polakker), og de arbeider eller ønsker å arbeide i andre bransjer enn bygg og
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45

anlegg.74 Et annet viktig moment er at norskkunnskaper er en viktig faktor for å bedre levekår
og arbeidssituasjon. Uavhengig av bransje og botid var sjansene større for å arbeide hvitt, ha
fast jobb og tilfredsstillende betingelser, dersom man samtidig oppga å kunne litt norsk.
Et godt eksempel på en god rekrutteringsprosess med vektlegging av språkopplæring som
investering i arbeidsinnvandrere, har barnehageselskapet Kanvas. Kanvas har 56
barnehager i 10 ulike kommuner og bestemte seg for å rekruttere polske førskolelærere i
2009. Samtlige søkere hadde relevant utdannelse på masternivå, og flere hadde
internasjonal erfaring. Språkkurs ble betalt av arbeidsgiver, men vel så viktig var daglig
språklig kontakt med norske arbeidskolleger, barnehagebarna og deres foreldre.75 Målet var
å ta Bergenstesten, en offentlig godkjent språktest på høyt nivå. Siden disse
arbeidsinnvandrerne var så heldige at de både fikk dekket språkkurs og test, var dette en
svært god investering i dem som arbeidstakere, men på egenhånd vil det for mange være et
økonomisk løft de ikke nødvendigvis ville eller kunne ta.
Flere undersøkelser har pekt på at arbeidslivet ikke alltid er den beste arenaen for
språkopplæring og integrasjon, særlig i bygg og anlegg, samtidig som Brochmannutvalget,
Kaldheimutvalget og Arbeidslivsmeldingen legger til grunn en antagelse om at arbeid i seg
selv er veien til språkkunnskaper og integrasjon.76 Flere steder i bygg og anlegg organiseres
arbeidsinnvandrere i team etter nasjonalitet, og da blir morsmålet arbeidsspråket. I
renholdsbransjen er forholdene noe bedre, men flere oppgir at de bruker engelsk i
kommunikasjon med kunder.
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Undersøkelsene om arbeidsinnvandrernes språkkunnskaper viser at norsk er viktig, men
også at mange, særlig kvinner, lærer seg norsk. Når flere arbeidsinnvandrere velger å ta
med seg sin familie, er det grunn til å tro at arbeidsinnvandrerne blir flinkere i norsk og
dermed etter noe tid får muligheter til å ta arbeid i mange ulike bransjer i Norge.
Undersøkelsene viser at kvinnene arbeider mer spredt enn menn foreløpig, men det bildet
kan endre seg over tid med økende språkkunnskaper.
I ulike undersøkelser er det mange av de samme utfordringene som går igjen når det gjelder
språkopplæring. Kursene må være tilgjengelige når arbeidsinnvandreren kan, de må ikke
koste for mye, i og med at EØS-innvandrere ikke har rett til gratis norskopplæring, og som en
liten ekstra utfordring påpeker flere i distriktene at norskopplæring i kommuner med dialekter
ikke kan være på bokmål, men må være på nynorsk, fordi det likner mer på dialektuttalen.

Sosialt nettverk og utdannelse/kvalifikasjoner
Mye av arbeidsinnvandringen skjer gjennom kjedemigrasjon, det vil si at migranter flytter
etter andre migranter de har kjennskap til, eller ved hjelp av agenter eller arbeidsformidlere.
Kjedemigrasjon innebærer at migranten får hjelp til praktiske forhold rundt migrasjonen, som
bolig, registrering og arbeid, enten gjennom venner og bekjente som er i Norge, eller
gjennom arbeidsformidlingsbyråer.
Arbeidsinnvandrere fra Sentral- og Øst-Europa kommer gjerne til Norge som pendlere eller
korttidsinnvandrere. Det er en løsere tilknytning, der det er enklere å migrere videre eller
returnere om man ikke lykkes. Flere arbeidsinnvandrere velger etter hvert å bosette seg,
fordi de lykkes. Dess flere som bosetter seg, dess større sjanse er det for at andre følger
etter, fordi det allerede er et nettverk av landsmenn i Norge. Migrasjonshistoriene til Lexaus’
informanter illustrerer denne effekten: Henryk kom etter at familien hadde snakket varmt om
Norge, Mariza reiste i farens fotspor til Norge, Zuzanna kom etter å ha snakket med
bestevenninnen i Norge, Andrek ble med en kamerat som hadde en kamerat i Norge, mens
Elizabeta og familien besluttet å reise til Norge etter å ha snakket med en bekjent. De enslige
mannlige polske bygningsarbeiderne har foreløpig vært i flertall, og har i noen grad
overskygget det faktum at bildet nå er langt mer variert. Arbeidsinnvandrere som kommer til
Norge i dag, kan ha migrasjonserfaring fra før, eller deres nære familie har det. De er oftere
spredt på flere bransjer, snakker gjerne bedre norsk og har god utdannelse.

48

At nettvverk i Norge
e er av stor betydning,
b
vviser også utviklingen
u
fra
f 2006 til 2010:
Andel men
nn og kvinne
er som kjentte noen som
m jobbet og bodde i Norrge
da de kom h
hit første ga
ang.

60
2006
80
0
Menn
Kvinner
79
9
2010
91

0

20

60

40

80

1000

Kilde: Pollonia 2010, Prrosent, 2006: N=510, 2010: N=501

Når man i Poloniau
undersøkels
sen spør om
m man kjentte noen som
m jobbet ogg bodde i No
orge, ser
eget fra 200
06 til 2010.. Blant kvinnene er dett hele 91 prrosent som kjenner
vi at andelen er ste
noen i N
Norge, og blant
b
menne
ene har tall et steget fra 60 prosen
nt til nestenn 80 prosen
nt på fire
år. Jon Horgen Friberg i FA
AFO påpeke
er: ”Den viktigste ress
sursen til nnye innvandrere er
s det nettve
erket er ress
surssterkt, kan
k ingentinng hjelpe de
eg bedre
nettverkket av landssmenn. Hvis
til å bli integrert…P
Polakker ha
ar veldig myye bedre fo
orutsetninge
er for å inteegreres i No
orge enn
mange andre.”79
Mange søker ikke mye inform
masjon om N
Norge før de
d kommer som arbeiddsinnvandre
ere, men
informasjonsbehovvet er stort den første
e tiden de er
e i landet. Informasjoon om skattteregler,
opphold
dstillatelser, helsevese
en, velferd sordninger,, arbeidsliv
vsregler, noorskkurs, bolig
b
og
transportforhold op
ppleves som
m viktig.
ne til inform
masjon er m
media og venner.
v
Infformasjon ffra offentlige etater
De viktigste kilden
es som vanskelig å forrstå av man
nge arbeids
sinnvandrerre, både meed hensyn til selve
oppleve
informasjonen og hvor ulik informasjon
n befinner seg. Etableringen avv Servicese
entre for
utenland
dske arbeid
dstakere ha
ar vært viktiig i denne forbindelse
f
. Senteret i Oslo åpne
et i 2007
og

harr

koordine
ert

informa
asjon

fra

politiet,

UDI,
U

Skattteetaten

oog

Arbeids
stilsynet.

Servicesenteret ha
ar tolker og oversetter informasjon
nsmateriell. Siden startten har tiltaket vært

79

Meising
gset, Kawecka
a og Czapka, Polakk, 37—3
38.
49

svært populært, og i 2009 ble avdelinger åpnet i Kirkenes og Stavanger. 80 Totalt har
sentrene hatt over 110 000 henvendelser, og arbeidsinnvandrerne utgjør over 70 prosent av
de besøkende.
I de første årene var polakkene den klart største gruppen som besøkte sentrene, men i 2010
og inn i 2011 har litauere tatt over. Forklaringen på denne utviklingen er dels at polakker etter
hvert har bedrede forhold, men også at litauere er nyere i landet, kan ha større problemer
med arbeidsforhold og i større grad har begynt å spørre etter hjelp. Vurderingene og
erfaringene med servicesentrene er så langt positive, både fra arbeidstakersiden og
arbeidsgiversiden. Det er klart at tiltaket har fylt et viktig behov og bidratt til ryddigere forhold
på mange arbeidsplasser.81
Rekruttering fra Polen skjer først og fremst gjennom sosiale nettverk, men også i noen
utstrekning gjennom bedrifter og rekrutteringsbyråer. Norske firmaer og vikarbyråer som
aktivt rekrutterer arbeidsinnvandrere, har gjerne skoleringsprogrammer og språkopplæring
som en viktig del av forberedelsen til det norske arbeidsmarkedet, noe som gjør det enklere
både for arbeidsmigranten og arbeidsgiveren å få et godt arbeidsforhold. Tilbakemeldinger
fra bedrifter og rekrutteringsbyråer som gjennomfører grundig rekruttering, er at det er
kostnadskrevende, men verdt investeringen. De mottar godt skolert og stabil arbeidskraft
med kompetanse som etterspørres.
For dem som ikke har et nettverk i mottakerlandet, kan bemannings- og rekrutteringsbyråer
virke som et substitutt for slike uformelle nettverk. Blant dem som hadde sin første jobb i
Norge i et bemanningsbyrå (13 prosent av de som deltok i Polonia 2010), oppga bare
halvparten at de kjente noen i Norge før de reiste.82 En undersøkelse fra et stort vikarbyrå
viser blant annet at hele 86 prosent mente at vikarbyråjobben var i samsvar med egen
kompetanse og erfaring, nettopp fordi rekrutteringsprosessen var grundig.
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Stadig flere norske bedrifter velger å ansette østeuropeiske arbeidsinnvandrere i egen
bedrift. 83 Et eksempel her er Kanvas barnehager. De ansatte 17 polske førskolelærerere
etter en grundig rekrutteringsprossess og valgte å gi dem tarifflønn som faglærte fra dag én,
selv om deres relevante mastergrader ikke formelt var godkjent og norsk språktest ikke var
gjennomført. Siden 2009 har de 12 arbeidstakerne som fremdeles arbeider hos Kanvas, økt
lønnen sin med nesten 100 000 kroner, én har blitt lærer i norsk skole, to har andre relevante
jobber i Norge, og de to siste har flyttet tilbake til Polen av ulike årsaker. Investering i språk
og gode lønnsbetingelser har dermed ført til at arbeidsgiveren har fått og beholdt dyktige
medarbeidere, og at de som har sluttet, har fått andre relevante jobber i Norge. Begge deler
er eksempler på god jumping.84

4.2. Hvordan beveger man seg oppover
En viktig indikator på jumping, i tillegg til lønnsøkning, er muligheter for fast og hvit jobb. Det
er det foreløpig få undersøkelser på dette, men FAFO (Polonia i Oslo) og IMDi har i sine
undersøkelser flere gode indikasjoner på at utviklingen går i riktig retning, noe også en stor
reportasje i Aftenposten i mars 2012 indikerer.85 Det vil imidlertid være behov for kvalitative
undersøkelser fremover, som ikke bare tar utgangspunkt i arbeidsinnvandringen til store byer.
Som vist tidligere i denne rapporten, er det mange kommuner i Norge som opplever økning i
folketallet på grunn av arbeidsinnvandring. Faktorer som gjerne trekkes frem, er muligheter
for gode boliger, ikke bare for leie, men også for kjøp, barnehage- og skolemuligheter, norsk
natur, rent vann og trygge sosiale forhold.
Nord-Vestlandet har de senere årene mottatt mange arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. En
rapport fra Møreforskning viser at ”viderevandringen” fra Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal er redusert, samtidig som innvandringen har økt de senere årene, noe som kan
tyde på at arbeidsinnvandrerne i de to fylkene etter hvert utgjør en større andel og dermed et
bredere miljø for nykommere. 86 Rapporten slår fast at de som kommer som familie, i
utgangspunktet har lavere sysselsettingsgrad, men at de forholdsvis raskt kommer inn i
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Andersen & al., ”Norske bedrifters bruk av øst-europeisk arbeidskraft”.
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Intervju med Kanvas, 27.3.2012.
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Aftenposten, ”Det nye bygdefolket”, 17.3.2012.
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Mette Hancke-Olsen, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen og Else Ragni Yttredal, ”Dei nye hendene:
Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren”, Møreforskning rapport nr. 23, 2011.
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arbeidslivet.87 Særlig ser det ut til at helse- og omsorgssektoren på Nord-Vestlandet ønsker
seg arbeidsinnvandrere fremover.

Kilde: Møreforskning 2011.

Det er gjennomgående språk og språkopplæring som er avgjørene for vellykket integrering.
Har arbeidsinnvandreren familie, er ofte grunnlaget lagt for å bli boende. Norsk arbeidsliv,
fritid, norsk natur og deltakelse i lokalsamfunnet er viktige trivselsfaktorer.
Har man først arbeid, er det andre faktorer som er vel så viktige for trivsel og beslutning om å
bli boende i Norge. Den sosiale jumpingen er med andre ord ikke kun knyttet til
arbeidsforhold, men til levekår generelt. Det utfordrer en oppfatning om at vest-europeiske
arbeidsinnvandrere kommer til Norge som ”livsstilsflyttere”, mens øst-europeere kun kommer
for arbeid. I rapporten om arbeidsinnvandring skriver Møreforskning: ”Mange av våre østeuropeiske arbeidsinnvandrere oppgir naturen, ren luft, ro, stillhet, trygge og stabile
lokalsamfunn og et bedre regulert arbeidsliv med mer fritid som viktig årsak til å flytte til
Norge. Mange forteller at de hadde jobb i hjemlandet, og at motivasjonen for å flytte ikke
bare handlet om bedre lønn og høy arbeidsledighet i hjemlandet.”88
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Både mannlige og kvinnelige arbeidsinnvandrere i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har høyere
gjennomsnittlig sysselsettingsgrad enn landet for øvrig.
88
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Bare tre prosent av de polske renholdsarbeiderne var fast ansatt i 2006, et tall som var
steget til 18 prosent i 2010. Selv om utvalget i denne undersøkelsen ikke er stort, mener
FAFO-forskerne at endringene er såpass store at det er grunn til å tro at tallene
representerer reelle endringer. Mange flere er ansatt i norske firmaer, og mange har gått fra
å være selvstendige til å få ansettelse i et firma. Videre ser vi under at langt flere har skriftlig
kontrakt og betaler skatt.
Andel som betaler skatt av inntekten og som har skriftlig arbeidskontrakt. Renholdsarbeidere i
Oslo, i 2006 og i 2010, prosent.

2006 N=108 2010 N=89
Ja

Nei

Ja

Nei

15

85

44

56

Betaler skatt av inntekten 14

86

44

56

Har skriftlig kontrakt

Kilde: Polonia 2010.

Veien videre for denne gruppen er ikke utlelukkende opprykk i renhold, men arbeid i andre
bransjer. I Polonia 2010 nevnes det at etter første jobb i renhold, er det flere som går til
arbeid i barnehager og i helsesektoren. Det betyr at renholdsjobben er et springbrett videre.
Den største private arbeidsgiveren for øst-europeisk renholds- og hjemmehjelp til
privatmarkedet i Norge bekrefter at renhold ofte er et springbrett, gjerne til jobber ved
sentralbord, i kantiner eller butikker, og at jobbmuligheter øker med norskkunnskaper. 91
Mange av de ansatte hos Citymaid er godt utdannet, språknivået varierer, men flere
behersker også godt norsk før de kommer. De fleste som blir ansatt hos Citymaid, som i dag
har over 90 prosent ansatte med landbakgrunn fra Øst-Europa, kommer fra det svarte
markedet eller fra mindre firmaer. Citymaid er et skritt oppover i yrkeskarrieren, og særlig
dersom de ansettes i avdelingen for hjemmetjenester. I denne avdelingen er kravet til
norskkunnskaper større enn i renholdsavdelingen. Flere her går videre til andre jobber i
helse og omsorg. Som vi har sett i andre bedriftseksempler, tilbyr også Citymaid ulike former
for bistand til norskopplæring.
Andelen renholdere som var selvstendige oppdragstakere, dvs. utenfor det regulerte
arbeidslivet, er falt fra 61 til 36 prosent fra 2006 til 2010. Andelen som har kontrakt og betaler
skatt, er steget fra 15 til 44 prosent for renholdere, og fra 68 til 93 prosent i andre bransjer.
Det er også en klar tendens til mobilitet fra uformelle til formelle ansettelser. En trend er klar:
Det er langt flere som arbeider fast i norske ordinære bedrifter, betaler skatt og har skriftlige
91

Intervju med Citymaid, 11.6.2012, informasjon på Citymaids hjemmeside. Citymaid har tariffavtale.
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kontrakter enn før. Det går an å innvende at utvalget for de siste undersøkelsene som er
presentert her om jobbmobilitet, ikke er representative, fordi utvalget er begrenset i antall, ser
kun på Oslo og kun på polakker. På den annen side fanger Poloniaundersøkelsen opp også
dem som ikke er registert, og da er det mulig å se en god positiv trend.
Arbeid i offentlig helse og omsorg representerer også muligheter for arbeidsinnvandrere. I en
rapport fra Møreforskning om arbeidsinnvandring i offentlig sektor på Nord-Vestlandet
kommer det frem at helse- og omsorgssektoren i de to fylkene er i ferd med å bli en attraktiv
arbeidsplass for arbeidsinnvandrere. Begge fylker ligger godt over landsgjennomsnittet for
østeuropeisk arbeidskraft generelt, og innvandringen har hittil bestått av menn som er ansatt
i privat næringsliv. Mange av mennene har etter hvert tatt med seg familiene sine, og selv
om det foreløpig ikke er mange av familievandrerne som har tatt jobb i helse og omsorg,
viser tall at sysselsatte med innvandringsbakgrunn øker i fylker som har arbeidsinnvandring.
Kommunene

i

de

to

fylkene

på

Nord-Vestlandet

ser,

ifølge

Møreforskning,

arbeidsinnvandrerne som en betydelig fremtidig ressurs for offentlig sektor, selv om de
foreløpig ikke har mange ansatte. Flere av kommunene har iverksatt ulike tiltak, som
språkopplæring og ulike kulturelle aktiviter, samt at noen også bistår med å tilrettelegge for
bolig.92
IMDis

undersøkelse

gjengir

også

kvalitative

uttalelser

om

hvordan

livet

utenfor

arbeidsplassen oppleves for arbeidsmigranter, og igjen er bildet positivt. På spørsmål om
hvordan livet har blitt etter at de kom til Norge, svarer 95 prosent at de har fått det bedre, og
over 60 prosent svarer at de ikke har vanskeligheter med å tilpasse seg norsk kultur.93 Rundt
60 prosent svarer at familielivet har blitt positivt påvirket etter at de kom til Norge, men
boforhold er viktig og er ofte med på å avgjøre om arbeidsinnvandreren tar med seg
familien.94
I en oversikt over hvordan arbeidsinnvandrere omgås etnisk norske fremgår det at nabolag
er nesten like viktig som arbeidsplassen:
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Hancke-Olsen m.fl., ”Dei nye hendene: Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere”, 34.
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Mens bygg og industri hovedsakelig tiltrakk seg menn, så kom polske kvinner – vel og merke
i betydelig mindre antall – ofte for å jobbe innen renhold, enten det var for private
husholdninger eller i den etablerte renholdsbransjen. Men også bransjer som hotell og
restaurant, barnehager og offentlige helsetjenester tiltrakk seg etter hvert flere
arbeidsinnvandrere fra Polen.97

Den sosiale jumpingen er tydelig for mange arbeidsinnvandrere. En jobb i renhold uten
kontrakt kan være starten, men relativt raskt blir det ordnede forhold og senere jobb i helseog

omsorgssektoren,

i

barnehage

eller

andre

servicenæringer.

Kanskje

har

bygningsarbeiderne delvis vært unntaket, mens hovedregelen er at innvandrerne beveger
seg nokså raskt oppover på karrierestigen. Sitatet nedenfor kan stå som eksempel på
hvordan arbeidsinnvandrere ser for seg sin fremtid og sosiale jumping i Norge:
Kom til Norge gjennom xx (les: vikarbyrå)… Nå søker jeg jobb i kommunen. Det er bedre
betalt og bedre vilkår… Ikke stor forskjell på å arbeide som sykepleier i Norge og Polen. Men
i Polen har vi ikke hjelpepleiere. Kun sykepleiere på sykehus i Polen. Og flere pasienter per
sykepleier i Polen. Mer tid til pasientene i Norge. Noen forskjeller på prosedyrer, men ikke
store forskjeller. Det jeg kan fra Polen, og erfaringen fra sykehus, hjelper meg veldig i
hjemmesykepleie. Jeg vil ta mastergrad I Norge. Drøm å ta kirurgisk spesialisering… Lærer
norsk gjennom PPS, et nytt dataprogram, på jobb om sykepleiefaglige prosedyrer. Lærer
hele livet…
Kvinnelig arbeidsinnvandrer, helse og omsorg 98

4.3 Vi blir og bosetter oss
Lønn og arbeid er hovedårsaken til migrasjonen fra Sentral- og Øst-Europa. Norge oppfattes
som et land med stor sosial trygghet og ordnede arbeidsforhold.
Selv om mange kom på veldig kort sikt, ble de vant til andre forhold, høyere lønn, mer
trygghet, eller de trivdes rett og slett godt i Norge.99

Utdannelsesmuligheter, pensjonsordninger og det arbeidsinnvandrerne oppfatter som
muligheter til et rolig, komfortabelt og trygt liv for seg og sin familie, fremkommer ofte som
bosettingsårsaker etter lønn og arbeidsvilkår.
De som velger å dra tilbake, begrunner det gjerne med at utgiftene ved å bo i Norge var
høyere enn de hadde tenkt, og dermed at de ikke tjener så mye ekstra som de hadde regnet
med. Andre synes belastningen ved adskillelse fra familie i hjemlandet blir for høy.
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Friberg og Eldring, ”Polonia i Oslo”, 8.
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Et viktig moment for å bli værende er boligsituasjonen. Som arbeidsinnvandrer bor man
gjerne trangt i begynnelsen, ofte sammmen med flere. Man leier bolig. Statistikk fra SSB
viser utviklingen i antall personer per husholdning for arbeidsinnvandrere som kom til Norge i
2004:100
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Kilde: SSB. Antall personer per husholdning for Polen, Øvrige øst-europeiske land (Bulgaria, Estland, Latvia,
Polen, Romania, Litauen, Slovenia, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia) og befolkningen som helhet, ankomstår 2004
og fremdeles registrert i SSBs registre i 2010 som bosatt.

Bildet viser en økning i antall personer per husholdning for både polakker og øvrige østeuropeere. Det indikerer at familier flytter etter arbeidsinnvandrere når botiden øker. Med
familie og barn øker også behovet for ordnede boforhold.
Overgangen fra midlertidig arbeidsinnvandring til permanent migrasjon handler ikke bare om
arbeid, men også om muligheter for å leie eller eventuelt kjøpe bolig. I IMDis
fokusgruppeundersøkelse kommer det frem at flere ønsker mer kunnskap og informasjon om
hvordan man kan låne penger til bolig. Boligspørsmålet er viktig for arbeidsinnvandreres
fremtidsplaner. Informasjon og veiledning om muligheter for enten å leie eller eie en
passende bolig er viktig.
En ny rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) og FAFO viser at
avgjørelsen om å leie eller eie avhenger av botid og perspektiv på oppholdet i Norge.
Rapporten beskriver fire lokale boligmarkeder med ulik profil og utfordringer i Norge; Oslo,
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SSB, egen bestilt rapport.
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Bergen, Sarpsborg og Haram.

101

Et fellestrekk er at arbeidsinnvandrere kjøper

oppussingsobjekter. Boligmulighetene er ulike i de fire casekommunene. Det kan føre til at
ulike faser i veien fra en liten og trang leiet bolig til et eventuelt kjøp tar ulik tid. Et vanlig
mønster er at arbeidsinnvandreren i utgangspunktet bor trangt, ofte med venner eller
kolleger, noen bor i brakker eller boliger formidlet gjennom arbeidsgiver. Når familie blir
aktuelt, kommer arbeidsinnvandreren ut på det private leiemarkedet. I siste fase kjøper
arbeidsinnvandrere ofte oppussingsboliger, gjerne litt i utkanten, dersom det lokale
boligmarkedet er presset.
Arbeidsinnvandrere kan søke kommunalt startlån. Et problem er at startlånet er
behovsprøvet og at arbeidsinnvandrere kan ha inntekter som er for høye til å kvalifisere for
lån. Samtidig har de færreste nok egenkapital til å tilfredsstille vanlige bankers krav om 15
prosent egenkapital. Dermed faller de mellom to stoler. Inntektene kan også være stabile,
men ikke alltid fra en fast jobb, noe som gjør kredittvurdering i det vanlige banksystemet
vanskeligere. NIBR og FAFO har ikke fått noen tilbakemeldinger gjennom sine
undersøkelser og intervjuer på at arbeidsinnvandrere som har kjøpt bolig, har misligholdt
avdrag og renter. Snarere understrekes det at boligkjøp er viktig og prioriteres, og at mange
arbeider hardt for å spare opp egenkapital.102
Boligsituasjonen for arbeidsinnvandrere blir sannsynligvis et viktig spørsmål fremover, særlig
i pressområder der boligprisene er høye. I en artikkel i Dagens Næringsliv ble to unge
polakker intervjuet, og de uttalte at de bare kunne drømme om egen bolig: ”Jeg ønsker meg
bare en liten leilighet, men man må uansett ut med minimum to millioner. Jeg har ikke en
sjans”, uttaler Jozef Kwit. Arbeidsinnvandrere får sjelden eller aldri økonomisk hjelp til å klare
egenkapitalkravet på 15 prosent, og de fleste vil med en gjennomsnittlig norsk lønn bruke
lang tid på å spare opp til nok sikkerhet for boligkjøp.103
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5. UTFORDRINGER VED ARBEIDSINNVANDRING
Så langt har denne rapporten presentert analyser som viser at arbeidsinnvandrere bedrer
sine levekår og fremtidsutsikter når de kommer til Norge. Likevel er det også problemer
knyttet til arbeidsinnvandringen. I den offentlige debatten er det ofte problemene som får
størst oppmerksomhet og omtale. Nedenfor presenteres kort ulike tiltak som har vært oppe i
debatten om sosial dumping.

5.1. Tiltak mot sosial dumping
Til tross for at det i stor grad er politisk enighet om målet - at arbeidskraftinnvandring stort
sett er positivt, og at arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår må beskyttes - er det ofte
uenighet om hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige. Dette gir seg bl.a. utslag i
debatten om minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler, der viktige samfunnsaktører har
forskjellige synspunkter på virkningen av slike tiltak. Det har siden utvidelsen av EU i 2004
vært gjennomført flere tiltak mot sosial dumping. FAFO har høsten 2011 evaluert og
oppsummert effektene av de ulike tiltakene, blant annet Arbeidstilsynets rolle og arbeid, IDkort på bygge- og anleggsplasser, godkjenningsforskrifter, allmenngjøringsvedtak i ulike
bransjer, og lønnseffekten i bransjene som har allmenngjøring, bemanningsregistre og
regelverk, solidaransvar og evaluering av servicesentre for utenlandske arbeidstakere. I
evalueringen konkluderes det med at tiltakene har hatt en positiv virkning på lønns- og
arbeidsforhold i de bransjene de gjelder. Tiltak som helt konkret knytter seg til endringer i
eksisterende lovreguleringer og lovbaserte tiltak, tiltak som handler om å styrke tilsyn med og
håndheving av reguleringer, og mer generelle tiltak som knytter seg til informasjon,
samarbeid, holdningsdannelse og lignende, må sees i sammenheng. Uten tiltak mener
FAFO at problemene med sosial dumping hadde vært større. Det er likevel viktig å være klar
over at sosial dumping er knyttet til noen bransjer og ikke gjelder generelt for all
arbeidsinnvandring. Med et snevert syn på arbeidsinnvandring som ”polsk bygningsarbeider”,
vil man lett kunne oppfatte utsagn om sosial dumping til å gjelde arbeidsinnvandring generelt.
Det vil være misvisende.
Overordnet kan det slås fast at norsk arbeidsliv er godt regulert. Generelle tiltak mot sosial
dumping har vært satt inn mot bransjer der det har vært avdekket dårlige arbeidsforhold.
Slike forhold har også en sammenheng med muligheter for og utberedelse av svart arbeid i
bransjer som leverer tjenester til private husholdninger og/eller små bedrifter.

63

Oversikkt viser handlingsplane
en mot sosia
al dumping.

Kilde: NO
OU nr. 2, 2012 Utenfor og innenfor.

I tillegg kan det ne
evnes at og
gså renholdssbransjen blir
b inkluderrt i ordningeene med ID
D-kort og
g godkjenne
else av Arb
beidstilsynett fra 2.9.2012. Som lis
sten viser, eer det man
nge ulike
offentlig
tiltak so
om er satt i gang mot sosial dum
mping. Vurd
deringen av
v hvordan dde enkelte tiltakene
t
virker, o
og om det er
e riktig å in
nnføre gene
erelle tiltak for hele brransjer, gårr vi ikke inn
n på her.
Nedenfo
or beskrivess kort to tilttak, allmenn
ngjøring, so
om er innførrt for flere bbransjer i Norge, og
minstelø
ønn, som ikkke er innført i Norge.

5.2. Allm
menngjørin
ng av tarifffavtaler
Allmenn
ngjøring av tariffavtalerr innebærerr en utvidels
se av tariffa
avtalen til å gjelde flere
e enn de
partene
e som oppriinnelig har inngått avta
alen. Det vanligste
v
er at uorganisserte arbeid
dsgivere
og arbe
eidstakerne deres omfa
attes av all menngjørin
ngen gjenno
om lov ellerr med støtte
e i lov. I
Norge h
har allmenngjøring trad
disjonelt ikkke vært benyttet, fordi lønnsspørsm
mål har vært ansett
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som arbeidsmarkedspartenes ansvar. Partene i arbeidslivet og myndighetene har derfor før
EØS-avtalen kom ikke ønsket lovgivning på dette feltet.
Lov om Allmenngjøring trådte i kraft 1.1.1994. Loven ble initiert av LO i forbindelse med
EØS-avtalen, som sikret fri flyt av arbeidskraft. Bakgrunnen var LOs bekymring for hvordan
arbeidsinnvandring fra Sør-Europa skulle presse lønningene i Norge som følge av at noen
aksepterte dårligere vilkår. Problemstillingen ble imidlertid mer relevant etter EU-utvidelsen i
2004. Selv om loven trådte i kraft i 1994, ble den ikke brukt før i 2004. Den norske
allmenngjøringsloven skiller seg fra tilsvarende ordninger i andre EU-land, fordi formålet er å
motvirke problemer som kan oppstå i forbindelse med arbeidsinnvandring fra EU. Det vanlige
i andre land er å sikre tariffmessige vilkår for flest mulig i det ordinære arbeidsmarkedet.107
I forskrift for utlendinger § 2 heter det: ”Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn
etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og
yrke.” Og videre i utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b står det: ”Dersom slik
tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn
det som er normalt for vedkommende sted og yrke.”
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I Norge skal utenlandske

arbeidstakere sikres likeverdige lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere og hindre
konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.109
Allmenngjøringsvedtak besluttes av en statlig oppnevnt tariffnemnd med en representant
hver fra arbeidsgiver og arbeidstaker og tre nøytrale medlemmer. Forslag om allmenngjøring
må komme fra en arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon med innstillingsrett. 110
Tariffnemda kan også på eget initiativ treffe vedtak om allmenngjøring.111 Tariffnemnda kan
etter ordlyden i § 5 annet ledd, etter endring i 2009, treffe vedtak dersom:
…det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre
arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende
tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for
vedkommende sted og yrke.

107

Torgeir Aarvaag Stokke, ”Allmenngjøring i Europa”, FAFO-rapport nr. 14, 2010.
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http://www.udiregelverk.no/sitecore/content/Home/Rettskilder/UDI%20rundskriv/RS%202010194%20Rundskriv%20om%20forvaltningstiltak%20mot%20arbeidsgiver%20som%20ulovlig%20utnytter%20utenl
andske.aspx#_Toc275341733
109

http://www.lovdata.no/all/tl-19930604-058-0.html#1

110
Arbeidsgiverforeninger med minst 100 arbeidsgivere (som beskjeftiger minst 10 000 arbeidstakere) eller
fagforeninger som har minst 10 000 arbeidstakere har innstillingsrett.
111

Eldring m.fl., Evaluering av tiltak mot sosial dumping, 196. FAFO kommenter at: ”Internt i Tariffnemda har også
uenigheten vært stor. Med unntak av to vedtak om videreføring av allerede allmenngjorte tariffavtaler, har ingen
av nemdas avgjørelser vært enstemmige. Det er i hovedsak to områder som har vært omstridte. Dette gjelder
hvilket krav som stilles til dokumentasjon, og hvilke bestemmelser i tariffavtalene som skal allmenngjøres.”
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Allmenngjøring kan vedtas for en hel bransje, men kan også avgrenses til deler av en
bransje, geografisk eller til bestemte arbeidstakergrupper. I Norge allmenngjøres vanligvis
kun minstelønnssatser og noen få andre tariffbestemmelser, hvilket betyr at det å omfattes
av en tariffavtale innebærer en rekke flere forhold enn det å være omfattet av en
allmenngjøring.112 I dag er det vedtatt allmenngjøring for fire ulike bransjer i Norge: skips- og
verftsindustrien

(Verkstedsoverenskomsten

1.12.2008),

i

byggebransjen

(Byggfags-

overenskomsten 1.1.2007), i jordbruk- og gartnernæringen (1.1.2010) og i renholdsbransjen
(Overenskomsten for renholdsbedrifter 1.9.2011). Disse fire bransjene sysselsetter mange
arbeidsinnvandrere, men omfatter til sammen knapt 10 prosent av arbeidsmarkedet.
Arbeidstilsynet (og Petroleumstilsynet) har fra 2004 hatt ansvaret for tilsynet med loven.
Noen av de viktigste kontrollmekanismene er informasjons- og påseplikt (trådt i kraft
1.3.2008),

tillitsvalgtes

innsynsrett

(1.3.2008)

og

solidaransvar

(vedtatt

1.1.2010

allmenngjøringsloven § 13).

5.3.Minstelønn
I Norge har man diskutert minstelønn etter utvidelsen av EU i 2004, og dermed knyttet
minstelønn til debatten om arbeidsinnvandring. Lovfestet minstelønn har ikke tradisjonelt
vært noe virkemiddel i de nordiske landene. Lovfestet minstelønn angir det laveste lovlige
nivået for lønn. Minstelønn i en tariffavtale vil vanligvis ligge over en lovfestet minstelønn.
Faktiske leveomkostninger vil ha mye å si for hvilket nivå en lovfestet minstelønn vil ligge på,
og er også den vanlige begrunnelsen for å lovfeste en minstelønn.
Et anstendig nivå på en slik minstelønn i Norge kunne vært funnet ved å ta utgangspunkt i
hvor mye som utbetales til de innvandrerne som er med på introduksjonsordningen. Den er
på 2G, noe som tilsvarer 180 000 NOK i året eller en timelønn i et normalarbeidsår for en
fulltidsstilling på 106 kroner i timen. Sammenligner man denne timelønnen med
minstetarifflønnene fra 2009, er dette mellom 78 og 91 prosent av minstetarifflønnene i ulike
bransjer som er vist i forrige avsnitt. Varig uførepensjon er i dag satt til 2/3 av tidligere lønn.
Ifølge SSB er norsk gjennomsnittlig månedslønn for hele befolkningen på 27 000 kroner (se
tidligere i rapporten), og 2/3 av dette vil bety en månedslønn på 18 000 tilsvarende en
timelønn på 110 kroner.
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Allmenngjøring betyr at deler av vilkårene i en tariffavtale som regulerer den enkeltes lønns- og arbeidsvilkår,
gjennom lovforskrift gjøres bindende for alle bedrifter og arbeidstakere i den relevante del av arbeidsmarkedet,
unntatt for selvstendige.
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5.4 Ubrukt kompetanse
Avslutningsvis er det verdt å peke på at arbeidsinnvandringen ikke bare dreier seg om
utfordringer knyttet til lav lønn og lave kvalifikasjoner. Problemer med diskriminering, formell
godkjenning

av

utdannelse

og

språkvansker,

gjør

at

Norge

ikke

benytter

arbeidsinnvandrernes ressurser på en god nok måte, og tilsvarende at hver enkelt
arbeidsinnvandrer ikke alltid får arbeid eller relevant arbeid. Enklere rutiner for godkjenning
av fagutdannelse, tilsvarende rettigheter til språkopplæring som andre innvandrere har og
mindre rigide krav til hvilke fagutdannelser som må til for ulike jobber, vil kunne bidra til at
arbeidsinnvandrere lettere får benyttet sin kompetanse i norsk arbeidsliv. Sitatene fra
Møreforsknings arbeid med å kartlegge arbeidsinnvandrernes situasjon på Nord-Vestlandet,
oppsummerer det som har vært gjennomgående i hele denne rapporten. Språk er første
prioritet, arbeidsinnvandrere kommer med mange ulike erfaringer og ulik kompentanse som
kan benyttes i et bredt spekter av bransjer. Det finnes ulike veier inn i norsk arbeidsliv, og
arbeidsinnvandrerne gjør det bra etter relativt sett kort tid i Norge. Men som sitatene viser, er
det også utfordringer. I eksempelet nedenfor har en arbeidsinnvandrer fem års utdannelse
og jobber fremdeles som renholder.
Språk er nr.1, og det er mange som trenger opplæring. Hvis man kjenner språket er det
også enklere å få jobb i tråd med egen opplæring/utdanning… Råd til andre utlendinger er at
de kommer seg i jobb for å lære språk. Jeg har et eksempel på at en tidligere bankansatt i
Polen som etter å ha hatt lagerjobb gjennom Manpower, har blitt ansatt i Shell for å jobbe
med regnskap. Vet også om en som var fysioterapeut som startet opp på samme lager og
som nå har fått jobb som fysioterapeut.
Hvis du vil, går alt. Spørsmålet er derfor hvordan en kan motivere arbeidsinnvandrerne, og
spesielt kvinnene, til å komme seg ut i arbeidslivet og lære språket godt nok til å fungere i
jobb. På den andre siden kjenner en også til eksempel på folk som er blitt dårlig behandlet
av vikarbyråene, der en ikke har fått faste avtaler og har måttet gått på dagen om en har blitt
sykemeldt.
Det kan også være vanskelig å komme seg oppover i systemet om en starter som vasker.
Finnes også eksempel på folk med 5 års utdanning som pedagog med gode
norskkunnskaper som fortsatt arbeider som vaskedame. Slik sett kan det se ut som det er
lettere å få seg jobb innenfor helsesektoren. Kjenner tre som har fått jobb som sykepleier,
som startet som assistent og som nå jobber på sykehuset.
Kvinnelig familieinnvandrer, offentlig sektor 113
Hadde fullført 2 år i en 4 års utdannelse i psykososialt arbeid. Det finnes ikke
utdanningstilbud I Norge som samsvarer direkte… Opplever en viss høgskolearroganse i
måten de har taklet denne tematikken. Løsningen ble sosionomutdanning… og har kun fått
godskrevet et halvt år.
Kvinnelig familieinnvandrer, student114

113

Hancke-Olsen m.fl., ”Dei nye hendene: Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere”, 54.

114

Hancke-Olsen m.fl., ”Dei nye hendene: Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere”, 55.
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Liten

vilje

til

faggodkjenning

fører

til

mye

ubenyttet

kompetanse.

I

IMDi’s

fokusgruppeundersøkelse fra 2008 kom det frem at flere arbeidsinnvandrere var
overkvalifisert for den jobben de hadde. På grunn av manglende språkkunnskaper og
godkjenning av utenlandsk utdannelse, fikk de ikke arbeid som passet deres utdannelse.
Ønsket hos denne gruppen var bedre og raskere språkopplæring sammen med en effektiv
godkjenningsprosedyre for utenlandsk utdannelse.

Tiltak mot sosial dumping er bransjespesifikke. Det vil si at de gjelder for hele bransjen,
uavhengig av om det er grunn til mistanke om sosial dumping i den enkelte bedriften. Som
evalueringen FAFO har gjort av tiltakene mot sosial dumping viser, er det sannsynlig at
tiltakene har ført til bedre arbeids- og lønnsforhold i de bransjene der tiltakene har vært satt
inn. Likevel er det ikke sikkert at ytterligere tiltak på generell basis vil bedre forholdene.
Grove tilfeller av sosial dumping vil i mange tilfeller også være ulovlig i henhold til norsk lov,
og det kan dermed tenkes at tilsyn og oppfølging vil være viktigere fremover enn generelle
tiltak.
Som denne rapporten viser, opplever mange arbeidsinnvandrere stor sosial jumping. Noe av
årsaken er at det, i myndighetenes og fagforeningenes regi, arbeides med å sørge for
ryddige og gode arbeidsforhold, men det er også sannsynlig at norske bedrifter generelt har
vært flinke til å ta utfordringene arbeidsinnvandringen har ført til, og arbeidet grundig og godt
med skolering og integrering. Samlet sett har dette arbeidet gitt gode resultater.
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Svein Blom, ”Holdniinger til innvan
ndring og innvvandrere”, SSB
B, rapport nr. 41,
4 2011.
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Begrense
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En allmenngjøring betyr et mer rigid lønnssystem og vil hindre at flere kommer inn i
arbeidslivet. Dessuten har et slikt system tendens til å beskytte dem som allerede er i arbeid.
At det i noen bransjer har vært nødvendig å få ordnede avlønningsforhold, betyr ikke at
ordningen ikke kan avvikles når målet er nådd. I bransjer med innslag av svart arbeid, blant
annet renhold og bygg/anlegg, er det viktigere å se hvilke faktorer som fører til at noen velger
å lønne utenfor markedet, ikke ha skriftlige kontrakter eller dårligere kontrakter.
Allmenngjøringen i seg selv hindrer ikke svart arbeid. Det handler om holdninger og gode
kontrollmekanismer. I den grad allmenngjøring brukes, bør derfor ordningen oppheves når
arbeidsforholdene er blitt bedre. Det vil kunne gi flere mulighet til å forsøke seg i det norske
arbeidsmarkedet.

Fagutdannelse må godkjennes
Det er mange som ikke får godkjent relevant og god utdannelse, og dermed får de enten
ikke-relevante jobber (vi sløser med deres kunnskaper), eller de får betalt som ufaglærte når
de er faglærte (diskriminering på lønn). Et forslag kan være at kravet om Bergenstest
(språktest) ikke gjøres gjeldende med en gang, men at testen må tas innen eksempelvis tre
år. Dessuten er godkjenning av utenlandsk utdannelse og kvalifikasjoner vanskelig.
Dokumenter må oversettes, noe som koster penger som søkeren ofte ikke har. En forenkling
av utdannelsesgodkjenning og større tiltro til at arbeidsgiver ansetter fordi utdannelsen er
relevant, vil gjøre rekrutteringsprosesser enklere. Norske holdninger til hva som er riktig
utdannelse til ulike jobber, fører også til at godkjenning av fagutdannelse blir vanskeligere
enn det kunne vært. Konsekvensen blir at arbeidstakere med relevant bakgrunn enten ikke
velges, plasseres i stillingskategorier med lavere lønn, og som de er overkvalifisert for, eller
ender med arbeid som ikke er relevant i forhold til utdannelse og kvalifikasjoner. Krav til
kompetanse og erfaring bør bestemmes av næringslivet/arbeidsgiver, ikke av UDI.
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Gjøre det enklere å bruke midlertidige ansettelser, men begrense muligheten for hvor
lenge man kan være midlertidig ansatt116
Økte muligheter for midlertidige ansettelser vil gi flere arbeidstakere mulighet til å prøve seg
på arbeidsmarkedet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ta sjansen på å ansette
arbeidstakere. For arbeidsinnvandrerne vil det være gunstig å øke denne muligheten, men
samtidig innføre en tidsbegrensning. I Norge i dag er en av 10 midlertidig ansatt, noe som er
lavt sammenlignet med andre europeiske land. Kun 1,7 prosent er ansatt i vikarbransjen.
Over halvparten av de midlertidig ansatte i Norge er under 30 år, og mange er kvinner. Rundt
25 prosent av alle midlertidige stillinger i Norge er åpenbart midlertidige, som ekstrajobber.
Det er en dynamikk i arbeidsmarkedet som viser at de langt fleste ikke blir værende i
midlertidige jobber. I løpet av to år er over 70 prosent i fast arbeid.117 Det vil si at det ikke er
de samme personene som innehar de midlertidige jobbene over tid. Det er dermed viktig å
skille mellom kortvarig midlertidighet, som er positivt for alle som vil få en fot innenfor
arbeidsmarkedet og ta med seg den erfaringen det gir og de mulighene man da får for fast
ansettelse, og den langvarige midlertidigheten som vil være negativ og frata arbeidstaker
forutsigbarhet og muligheter for varig etablering med familie og med bolig. Flere detaljer om
midlertidige ansettelser finnes i Civita-notat, nr. 10, 2012.

Skattefradrag for tjenester i hjemmet
Tidligere har Civita beskrevet et effektivt tiltak for å få flere arbeidsinnvandrere og andre
utenfor arbeidsmarkedet inn i lovlige rammer, Skattefradrag for tjenester i hjemmet, Civitanotat nr. 6, 2011.118 De tiltakene er fremdeles gode for å begrense svart arbeid og gi flere
muligheter på arbeidsmarkedet. Et viktig argument for å innføre denne typen ordninger i
Norge er at svart arbeid flyttes til den regulerte økonomien. For arbeidsinnvandrere som tar
svart arbeid, vil en slik ordning bety en betydelig jumping, særlig når det gjelder arbeidsvilkår
og sikring av sosiale rettigheter som sykelønn, skadeforsikring og trygderettigheter. Et
estimat for svart sektor i Norge er et skatteinntektstap på mellom 50 og 60 milliarder
kroner. 119 En undersøkelse utført av TNS Gallup for Skattedirektoratet om kjøp av svart
arbeid, viser at renholds- og snekkertjenester er tjenestene som hyppigst kjøpes svart, med
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maler- og elektrikertjenester på de neste plassene. 120 Ikke overraskende er det et stort
innslag av arbeidsinnvandrere i disse yrkene. En lavterskeljobb er starten på en jobbkarriere
for svært mange arbeidsinnvandrere. Flere lavterskeljobber gir store muligheter for blant
andre innvandrere, lavt utdannede/ufaglærte, de som ikke kan eller ønsker å være
høyproduktive arbeidere i kunnskapsøkonomien, eller de som ønsker å jobbe et begrenset
timetall hver uke, til å få en ”fot innenfor”. Det betyr at de kan skaffe seg erfaring og
referanser, og dermed etablere seg på arbeidsmarkedet.

Se på muligheter for boligfinansiering for arbeidsinnvandrere
Her er allerede Husbankens initativ til å se på muligheter for en startkapitalfinansering et
alternativ, samt generell tilretteligging for bolig for leie og/eller eie i kommuner som har stor
tilflyt av arbeidsinnvandrere. Husbanken kommenterer selv at NIBR/FAFOs nye rapport har
gitt mye kunnskap, og at Husbanken i samarbeid med kommuner med arbeidsinnvandring vil
gå gjennom sine rutiner for å finne gode finansieringeringsløsninger.121 Bedre muligheter for
leie av bolig gjelder like mye arbeidsinnvandrere som andre grupper, og påpekes også som
viktig. Flere enklere tiltak som handler om informasjon kan gjennomføres uten for store
kostnader. Husbanken kan informere på flere språk, standard leiekontrakter kan oversettes,
Finn.no og nettsteder som benyttes for å leie eller kjøpe bolig, kan ha mulighet for
informasjon på flere språk. Dessuten kan også betalingsevne og ikke kun egenkapital være
med i vurderingen av lånetilsagn.
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TNS Gallup, ”Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet”, 2009.
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civi ta -rapport

SOSIAL JUMPING

Arbeidsinnvandring til Norge er positivt, både for det norske arbeidsmarkedet og for den enkelte
arbeidsinnvandrer, som bedrer sine levekår og muligheter ved å arbeide i Norge fremfor i sitt hjemland.
Målet med denne rapporten er å utfordre forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt
sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere til Norge jumper, de dumper ikke. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten til i sitt hjemland.
I Norge får de mulighet til fast arbeid, sosial trygghet og god lønnsutvikling. De bedrer sin livssituasjon.
Det er berikende for dem og for norske arbeidsplasser som mottar arbeidsinnvandrere. De aller fleste
norske arbeidstakere vil også tjene på at arbeidsinnvandrerne kommer.
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