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Uttalelse om arbeidsliv: 1 

Et organisert og seriøst arbeidsliv 2 

Med EU-utvidelsene østover i 2004 og 2007 ble Norge del av et arbeidsmarked 100 ganger så stort 3 

som vårt eget. Siden har Norge blitt et av de europeiske landene som har mottatt flest arbeidsinn-4 

vandrere fra Øst- og Sentral-Europa. De åpne grensene og den frie bevegeligheten har vært en viktig 5 

del av det demokrati-byggende prosjektet som europeiske land har forsøkt å gjennomføre i tiårene 6 

etter murens fall, men de har også bydd på problemer og utfordringer. Den frie bevegeligheten har 7 

ikke alltid gått hånd i hånd med rettferdighet, og altfor mange migrantarbeidere har opplevd utnyt-8 

telse, lønnstyveri og krenkelse av menneskerettighetene deres. Også i Norge. 9 

Fagbevegelsen har vært den viktigste motkraften mot denne utviklingen. Tusenvis av utenlandske 10 

arbeidere har organisert seg, fremmet lønnskrav og kjempet for at det norske arbeidslivet skal være 11 

et godt arbeidsliv for alle, uansett hvor de kommer fra. LO og forbundene har representert hundre-12 

vis av arbeidstakere i forhandlingsrom og rettssaler, og på arbeidsplassene har tillitsvalgte avdekket 13 

uverdige forhold og kriminelle arbeidsgivere. Hvordan norsk arbeidsliv ville sett ut i dag uten denne 14 

innsatsen, er det vanskelig å forestille seg. 15 

For de fagorganiserte i Norge har det vært avgjørende å ha med seg politikerne i denne kampen. 16 

Lokalt og nasjonalt har fagforeningene, forbundene og LO stått på for politiske tiltak mot sosial 17 

dumping og arbeidslivskriminalitet, og brukt faglig-politisk samarbeid for å sikre at arbeidsfolks er-18 

faringer trekkes inn i de politiske beslutningsprosessene. På den måten har vi fått krav om lærlinger, 19 

fagkompetanse og andre sosiale krav inn i offentlige anbudsprosesser; fra Skiensmodellen til nær 20 

200 kommunale og regionale innkjøpsmodeller i dag. Og på den måten har vi fått allmenngjøring, 21 

solidaransvar, innsynsrett og en rekke andre bestemmelser som har gjort handlingsrommet mindre 22 

for useriøse og kriminelle aktører. 23 

Etter åtte år med en regjering som anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, har Norge nå også fått 24 

en regjering som har igangsatt en storrengjøring av arbeidslivet. Aldri i nyere norsk historie har et 25 

så omfattende arbeid blitt gjort på så kort tid. Nye og strenge reguleringer av bemanningsselskap-26 

ene, kollektiv søksmålsrett og styrkede rettigheter til faste og hele stillinger, er bare noe av det som 27 

allerede er igangsatt. Høyres og Fremskrittspartiets generelle adgang til midlertidige ansettelser er 28 

reversert, og fagforeningsfradraget er doblet innen utgangen av 2022. Dette er et markant brudd 29 

med mange års usosial høyrepolitikk, og vil være en viktig del av kampen mot utviklingen av et mer 30 

klassedelt Forskjells-Norge. 31 

Støre-regjeringens vedtatte og varslede endringer står i skarp kontrast til utviklingen i mange land 32 

rundt oss. Flere steder er demokratiet på vikende front, og dette er en utvikling som er nært for-33 

bundet med utviklingen i arbeidslivet. Arbeidsfolk og fagforeningene deres har mistet makt og inn-34 

flytelse, og organisasjonsgraden og tariffavtaledekningen har gått ned. I ledende økonomier som 35 

USA og Storbritannia har reallønningene stagnert i årtier, mange arbeidere er blitt «arbeidende fat-36 

tige», og rasismen, fremmedfrykten og nasjonalsjåvinismen har fått sterkere fotfeste. I et arbeidsliv 37 
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der arbeidere konstant tvinges til å være hverandres konkurrenter, er det ikke merkelig at de ikke 38 

blir kamerater. 39 

Fagbevegelsen har alltid vært førstelinjeforsvaret i kampen for demokrati og medbestemmelse, 40 

også i arbeidsfolks hverdag. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en kamp både 41 

for frihet og for trygghet, mot bandittvelde og den sterkestes makt. For LO er det viktig at forbun-42 

dene fortsetter innsatsen for å bygge sterkere fagforeninger der de i dag står svakest og trengs 43 

mest. Kampen mot sosial dumping handler om å forsvare et anstendig lønnsnivå – og forsvarlige 44 

arbeids- og boforhold – for alle som jobber i Norge.  45 

Skal vi klare det, trenger vi politisk drahjelp. I månedene og årene som kommer vil det være viktig å 46 

begrense arbeidsgivers mulighet til å pulverisere ansvar gjennom selskapsorganisering og falske 47 

tilknytningsformer, og å styrke arbeidstakernes mulighet til å kreve og få den lønna de har krav på. 48 

Ett slikt virkemiddel er et utvidet solidaransvar, som går hele veien opp til bestiller, og en styrking 49 

av både lønnsgarantiordningen og konkurslovgivningen. Det er også viktig at regjeringen følger opp 50 

og vedtar Fougner-utvalgets foreslåtte justeringer i lovverket, for å kunne sikre arbeidstakernes stil-51 

lingsvern og rettigheter – også i møte med den såkalte «gig-økonomien» og arbeidsgivere som unn-52 

drar seg arbeidsgiveransvaret. For de som fremdeles er selvstendig næringsdrivende, for eksempel 53 

i kultursektoren, er det viktig å følge opp regjeringserklæringens formulering om å utrede og for-54 

bedre sosiale ordninger for denne ofte utsatte gruppen. Det må også komme på plass et lovverk 55 

som sikrer informasjon og drøfting for de som jobber i konsern. 56 

Å sette arbeidere i stand til å hevde og kjempe for sine rettigheter, også når de er i en sårbar situa-57 

sjon, er avgjørende for å lykkes i kampen mot sosial dumping. Myndighetenes trusselvurderinger 58 

viser hvordan useriøse aktører har en hær av hjelpere til rådighet, i form av advokater, revisorer og 59 

andre medhjelpere. Den eneste måten å trenge gjennom denne muren av falske dokumenter og 60 

skallselskaper på, er ved å få arbeiderne som utnyttes til å fortelle. Skal de gjøre det, trenger de en 61 

grunn. Å gi dem informasjon om fagbevegelsen, deres rettigheter i Norge og en utsikt til å få den 62 

lønna de har krav på, er en god start. 63 

Derfor har LO, i samarbeid med forbundene og aktører som Frelsesarmeen, Caritas og Kirkens By-64 

misjon, de siste årene satt i gang et prosjekt for lønnsinndrivelse i de mest utsatte delene av norsk 65 

arbeidsliv. Kombinert med klassisk fagforeningsarbeid, bygging av bedriftsklubber og politiske tiltak 66 

som Norgesmodellen for offentlige innkjøp, vil slike initiativer kunne bidra til å gjenopprette noe av 67 

den maktubalansen som har oppstått i norsk arbeidsliv. 68 

LO hilser derfor regjeringens storrengjøring i arbeidslivet velkommen. Sosial dumping er i ferd med 69 

å endre Norge, og kvaliteter vi setter høyt, som likhet, tillit og selvstendige arbeidstakere med makt 70 

og innflytelse over egen arbeidshverdag, er under press. Regjeringens mange forslag på arbeidslivs-71 

feltet motvirker dette. 72 

Kampen mot sosial dumping er i bunn og grunn god gammeldags interessekamp, der kampen står 73 

om prisen på arbeidskraften. Sosial dumping fremstilles ofte som en uheldig bieffekt av at noen ikke 74 

har fulgt godt nok med, men skyldes som oftest at noen har hatt det som en forretningsmodell å 75 

kjøpe arbeidskraft på billigsalg, og å gamble med arbeidernes helse og sikkerhet.  76 

Selv om det ikke er noen som ønsker sluttresultatet av utbredt sosial dumping – et uproduktivt, umo-77 

derne og i verste fall kriminelt arbeidsliv, preget av forskjellsbehandling og diskriminering, der tillit 78 
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erstattes av kontroll, prosedyrer og byråkrati – er det et slikt arbeidsliv vi risikerer å få, og som har 79 

bredt om seg til å bli en ny normaltilstand i flere europeiske land. 80 

I Norge er vi så heldige at vi fremdeles har kraft nok til å stå imot en slik utvikling, og en regjering 81 

som står på arbeidstakernes side. Det gjør det mulig for oss å velge en annen vei. Men det krever 82 

fortsatt faglig og politisk mobilisering, og en bevissthet om hva det er som står på spill. 83 


