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Adgang til det norske arbeidsmarkede for kroatiske arbeidstakere 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 15.02.13 vedrørende 

ovennevnte.  

 

Få land har høyere innvandring målt i forhold til folkemengden enn Norge. Den kraftige 

arbeidsinnvandringen vi har erfart de senere årene utfordrer den norske arbeidslivsmodellen.  

 

Vi har erfart at den kraftige innvandringen fra lavkostland, representerer sterke drivkrefter i 

retning av økende sosiale forskjeller, press i retning av økt omfang useriøsitet og 

lavkvalitetsjobber. Utslagene har vært særlig tydelige i enkeltbransjer, der en også ser at 

kreativiteten til å omgå regelverk er økende. Lett tilgang på billig arbeidskraft fra utlandet har 

videre gjort det vanskeligere for svake grupper å få innpass i arbeidslivet.  

 

Krisen i Europa gjør at vi må regne med at pågangen av utenlandske arbeidstakere vil holde 

seg høy i flere år framover.  

 

Det vil dermed være et behov for å ha høy intensitet i arbeidet mot sosial dumping og 

useriøsitet i lang tid framover. Særlig viktig er det å effektivisere allmenngjøringsinstituttet. 

Samtidig er det behov for å ha mange verktøy i "verktøykassa" for å begrense presset mot den 

norske arbeidslivsmodellen.  

 

Norge har innført overgangsordninger overfor alle landene som har blitt en del av EØS-

området gjennom utvidelsen i 2004 og 2007. Bestemmelsene har bidratt til ordnede lønns- og 

arbeidsforhold uten å bremse innvandringsomfanget. Bestemmelense har bl.a. gitt 

Arbeidstilsynet hjemmel til å gripe inn der det er mistanke om sosial dumping i forbindelse 

med individuell innvandring. Overgangsbestemmelsene er en beskyttelse for de som er mest 

sårbare for utnyttelse. Innvandringspotensialet fra Kroatia er relativt begrenset siden det er et 

lite land. Det vil imidlertid bli feil å "særbehandle" Kroatia når en må regne med snart å få 

pågang av andre større land, f.eks. Serbia. 
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På bakgrunn av overstående mener LO det er riktig å innføre overgangsbestemmelser når 

Kroatia blir en del av EØS-området.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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