
Den nye formen for sosial dumping  

Juss-Buss erfarer at den sosiale dumpingen har begynt å ta nye former. Vi ser 

eksempler på at utenlandske arbeidstakere inngår kontrakter der de pådrar seg gjeld 

til arbeidsgiver for norskkurs, reise og boutgifter.  

Sosial dumping blir ofte definert som arbeidsinnvandring hvor utenlandske 

arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de nasjonale 

arbeidstakerne. Etter finanskrisen har mange fra Sør- og Øst-Europa dratt til Norge i 

håp om å få tjent penger til livets opphold. De er i en vanskelig situasjon, og tolererer 

derfor arbeidsvilkår og lønn som for oss fremstår som uverdig.  Dette setter mange 

arbeidsledige i en desperat situasjon, og da kan det å pådra seg gjeld for å komme inn 

på det norske arbeidsmarkedet virke som den eneste løsningen. Mange 

arbeidsinnvandrere er uvitende om at de ikke blir sikret en minsteinntekt når de 

jobber for bemanningsbyråer i en tilkallingsstilling i Norge. Dette kan gjøre det 

vanskelig å nedbetale gjelden de har pådratt seg. Risikoen for å få for få arbeidstimer, 

sett i sammenheng med stor gjeld til arbeidsgiver, skaper et ekstra skjevt maktforhold 

til arbeidsgiver for mange arbeidsinnvandrere. 

Mange utenlandske arbeidstakere vet ikke hvordan de kan hevde sine rettigheter. 

Juss-Buss opplever at arbeidstakere ikke får utbetalt lønn og feriepenger de har krav 

på, og at de blir oppsagt eller avskjediget urettmessig. Vi ser også eksempler på at det 

avtales urimelige arbeidstider, hvor arbeidstaker opplever seg bundet til å stå til 

arbeidsgivers disposisjon til enhver tid. Noen arbeidsgivere ansetter arbeidstakere i 

midlertidige stillinger selv om behovet er fast, i strid med arbeidsmiljøloven. Dette 

skaper usikkerhet for arbeidstaker. Vår erfaring tilsier at mange arbeidsgivere ikke 

kjenner sine plikter. Andre velger bevisst å bryte arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker står 

da i en vanskelig posisjon. Selv om man har retten på sin side, kan det være vanskelig 

å stå opp mot arbeidsgiver av frykt for sanksjoner. Vi har for eksempel sett at 

arbeidsinnvandrere som reagerer på arbeidsgivers behandling får færre vakter og at 

arbeidsgiver ikke vil stille som referanse til et senere arbeidsforhold. Arbeidstaker 

sitter da igjen med stor gjeld til arbeidsgiver og ingen inntektskilde for å nedbetale 

gjelden. 

Juss-Buss mener utenlandske arbeidstakere i større grad bør opplyses om sine 

rettigheter av det offentlige. Arbeidsgivere må bli flinkere til å sette seg inn i 



regelverket, og det offentlige må slå hardere ned på de arbeidsgiverne som utnytter 

den vanskelige situasjonen utenlandske arbeidstakere står i. Det er ikke bare små 

foretak som synder i denne sammenheng. Juss-Buss ser eksempler på arbeidsgivere 

både i kommunal sektor og hos store kjeder og selskap, som tilsynelatende ikke har 

kjennskap til arbeidsmiljøloven, eller leier inn arbeidskraft fra useriøse 

bemanningsselskaper. Det er derfor et stort behov for grundigere tilsyn med norske 

bedrifter på dette punkt.  

Det er for enkelt for norske arbeidsgivere å utnytte utenlandske arbeidstakere. Mange 

arbeidstakere som opplever å bli avskjediget eller oppsagt har en inntekt som, i hvert 

fall på papiret, overstiger grensen for å få fri rettshjelp. Når arbeidsgiver ikke 

utbetaler lønn og feriepenger, har ikke arbeidstakeren penger til å betale for juridisk 

hjelp. De studentdrevne rettshjelptiltakene blir dermed siste løsning for mange. Å 

miste jobben og å ikke få penger inn på konto rammer hardt. Mange opplever at 

kampen mot arbeidsgiver blir for tung, og velger heller å fortsette på urimelige vilkår 

fremfor å tape det siste de har: Muligheten for å få noen flere vakter neste måned.  
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