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Euroarbeidere
bygger landet

nyheter

7

ikke krav på sydenfri
Fraværsreglene er kommet for å bli, men
skolene bør være restriktive med permisjoner. Det er kunnskapsminister Kristin
Halvorsens svar til rektorene i Hordaland
som mener fraværsføringen i ungdomsskolen er urettferdig. Ifølge reglene har
elever rett til å slette hele 34 fraværsdager på vitnemålet, enten fraværet gjelder
sydenferie eller sykdom utover tre dager.
Men ifølge presiseringen blir det opp til
rektor om de får sydenfri i skoletiden.

Flere bedrifter regner
med å hente arbeidskraft
fra Europa. Spanjolene er
på full fart inn i norsk
næringsliv.
Lena VermedaL
roar christiansen (foto)
lena.vermedal@bt.no

Én av tre bedrifter har benyttet
arbeidskraft fra Europa det siste året. Flere forventer å bruke
mer i år enn i fjor, og størst er
behovet i byggebransjen, viser
en undersøkelse fra Nav EURES.
For første gang er Spania på
«topp 10»-listen over hvilke land
arbeidskraften kommer fra.
– Stadig flere bedrifter melder at de har benyttet arbeidskraft fra Spania, sier Almedina
B. Jahre, leder i Nav EURES, som
bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen
Europa.
I går skrev Bergens Tidende
om Tysnes kommunes sjarmoffensiv mot spanjoler på jobbjakt. For å få opp folketallet,
tilbyr ordfører Kjetil Hestad
(Ap) språkopplæring og bolig til
spanjoler som finner seg arbeid
og vil bli boende på Tysnes.

– Stiller bakerst i køen
I samarbeid med Robin Hoodhuset i Bergen har kommunen
etablert et pilotprosjekt med
en CV-database. Nå saumfarer
Tysnes næringsråd databasen
på jakt etter folk med relevant
kompetanse.
– Språk er ingen
hindring. Det kan
dere lære, sa ordfører Kjetil Hestad til
de 22 spanjolene
som besøkte kommunen i forrige
uke.
Nav
EURES
advarer likevel spanjoler mot
å komme til Norge på lykke og
fromme uten å ha en jobb å gå
til.
– Det er ingen god idé
å komme som ufaglært spanjol
til Norge uten språkkunnskaper
i norsk og engelsk. Da stiller de
bakerst i køen, sier Stig Løland,

ETABLERER KONTAKT: Under besøket på Andersland Bygg AS forrige uke, benyttet Macela Moraga og Daniel Kremer anledningen til en prat med ordfører Kjetil Hestad (til v.).
– Hun har jobbet som kommuneplanlegger og arkitekt. Det er jo veldig interessant, kommenterer ordføreren.

rådgiver i Nav EURES Hordaland.
Nav EURES Hordaland har så
langt i år hatt cirka 450 oppdrag
fra norske arbeidsgivere. Cirka
1200 stillinger er blitt utlyst
i EU-området og via Nav. Typisk
for disse er at arbeidsgiverne
krever kompetanse, erfaring og
språkkunnskap.

Språk er ingen
hindring – det
kan dere lære

– Genialt

Fortsatt er det
vanligst
blant
arbeidsgivere,
både i privat og
KjeTiL HesTad (aP), offentlig sektor,
ordfØrer, Tysnes
å bruke polsk
arbeidskraft. På
de tre neste plassene, kommer
Sverige, Tyskland og Litauen.
Men spanjolene er på vei opp. I
første kvartal i år kom det 546
spanjoler, viser registreringer
fra UDI.
– Prosentvis er spanjoler den
størst økende gruppen, sier
Løland.

fakta
z nav
eUres
n undersøkelsen er gjennomført
av Perduco as for nav eures
blant et representativt utvalg
på 2500 private og offentlige
virksomheter i desember 2011.
n Tilsvarende undersøkelser er
gjennomført halvårlig siden
2004.
n eures er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår
arbeidsgivere og arbeidstakere
i forbindelse med formidling
av arbeidskraft innen eu-/eØslandene og sveits. i norge er
eures plassert i nav.
n Hordaland har to rådgivere
i nav eures. det finnes nav
eures-rådgivere i alle landets
fylker.
KiLde: nav eures

– Hva synes du om pilotprosjektet til Tysnes kommune?
– Det er genialt å prøve ut
ulike måter å få nye innbyggere på, men det er viktig
å være nøkterne. Her må man
tenke langsiktig og gjerne sikre
begge ektefeller jobb. Hvis ikke
kan varigheten av oppholdet bli
kort, sier han.

Bygg og anlegg på topp
EØS-borgere har anledning til
å være i Norge i seks måneder
mens de søker jobb. Sjansen er
størst for bygningsarbeidere.
– Bruken av europeisk arbeidskraft vokser nå kraftigst innen
bygg- og anlegg. For første gang
på fire år er bransjen helt på
topp i å rekruttere europeere,
foran hotell- og restaurantbransjen, sier Jahre.
Også på Tysnes trenger byggfirmaet Andersland Bygg AS
folk, men så langt har de ikke
fått napp hos norske søkere med
relevant kompetanse, ifølge
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Polen
Litauen
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Latvia
Storbritannia
Spania
Romania
Estland
Frankrike
Nederland

Antall første
kvartal (2012)
5868
3186
1227
758
753
546
494
484
383
343

Gjelder ankomster til Norge. Det er
ikke krav til at svensker registrerer seg
hos UDI for å jobbe i Norge. Derfor er
de ikke med på listen.
KiLde: udi

daglig leder Atle Andersland.
Han er derfor positiv til kommunens sjarmoffensiv.
– Kommunen trenger flere
innbyggere, og vi trenger
arbeidskraft. Dersom spanjolene har erfaring med tilsvarende
arbeid, er de absolutt interessante for oss, sier Andersland.

• Lengde 950 cm
• Totalvekt 1500 kg
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Statsborgerskap

Musica 470 D
2012
kr. 200.400,-
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10 på topp

- Trauma varme 3002 SL
- Kjøleskap 110 L
- Ferskvannstank 44 L
- Varmt vann på kjøkken og bad

A la Carte restaurant
åpen hver dag
BOOKING ONLINE!
www.bellevue.no
55 33 69 99

Hylkjeflaten 1, 5109 Hylkje. Tlf. 55 39 17 00
www.bergen-caravan.no

