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Fagbevægelsens Hovedorganisation står 
foran et begivenhedsrigt år. Ikke alene er 
det hovedorganisationens første år. Det 
er også et år præget af mange vigtige 
begivenheder og beslutninger. 

FH skal formes som politisk organisa-
tion indadtil. Udvalg og strukturer skal 
sikre medlemsforbundenes inddragelse 
og samarbejde, og arbejdet med en ny 
lokal struktur skal i gang. Endnu vigtigere 
bliver det – på den baggrund – at gøre sig 
gældende udadtil, både kommunikativt i 
medierne og politisk på Christiansborg og 
i regionerne, kommunerne og EU.

Vi er kommet godt fra start, men det 
er det lange seje træk, der skal sikre løn-
modtagernes dagsorden.

Der skal i 2019 være valg til både Fol-
keting og det Europæiske Parlament. Det 
er vigtigt, at FH sikrer, at lønmodtagernes 
dagsorden kommer i spil ved disse valg-
kampe og ikke mindst bagefter i samar-
bejdet med den nye regering og nye med-
lemmer af Folketing og Parlament.

2019 har allerede vist sig som et år, 
hvor lønmodtagernes dagsorden kan til-
kæmpes den rette plads i den offentlige 
diskussion. FH startede således året med 
at foreslå et ulighedstop, og der ser ud 
til at være kommet politisk medvind i 
forhold til at forbedre tilbagetræknings-
muligheder for nedslidte grupper. Det er 
vigtige signaler, som FH skal arbejde for 
får den rette plads i folketingsvalgkam-
pen og for den efterfølgende regering. 

Det peger i retning af, at reformer 
igen kan komme til at betyde mere og 
andet end arbejdsudbudsreformer, nem-
lig reelle forbedringer for store grupper 
lønmodtagere. Det skal vi i FH presse på 
for. Vi skal kæmpe for, at besparelserne 
på uddannelse, arbejdsmiljø og tryghed 
erstattes med investeringer i mennesker. 

Forord
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Fagbevægelsens Hovedorganisation 
arbejder for at styrke og udvikle løn-
modtagernes individuelle og kollektive 
muligheder gennem politisk indflydelse 
og ved at styrke og udvikle den danske 
aftalemodel og de faglige organisationer 
i et stærkt fællesskab.

Helt overordnet er målet et solidarisk 
og demokratisk samfund med job og ud-

dannelse til alle, kvalitet i velfærden og 
et godt arbejdsliv. 

Konkret har den stiftende kongres og 
hovedbestyrelsen fastlagt hovedorgani-
sationens syv politiske og organisatori-
ske indsatsområder for kongresperioden 
2019-2022. I Årets indsats 2019 fastlæg-
ges konkrete indsatser for 2019.

Det politiske grundlag 

Indsatsområderne 

• Fremtidens velfærdssamfund
• Vækst og beskæftigelse
• Viden, uddannelse og udvikling
• Arbejdsliv og ligestilling
• EU/International

• Ansættelsesret og overenskomster
• Organisationsudvikling i en ny tid
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Det politiske grundlag
En del af succesen for den danske sam-
fundsmodel er, at vi har været gode til at 
udvikle samfundet i takt med de nye mu-
ligheder og udfordringer, der har vist sig. 

Danmark står nu i et økonomisk op-
sving. Vi skal bruge den udvikling til at 
arbejde for et samfund i balance, og vi 
skal sikre, at den offentlige sektors øko-
nomiske ramme matcher den demogra-
fiske udvikling, og at standarderne i den 
offentlige sektor følger med tiden. 

En velfungerende offentlig sektor er 
en forudsætning for vækst og jobskabelse 
i en globaliseret økonomi med stærk kon-
kurrence. 

En offentlig sektor understøtter lighed 
og ligestilling i det danske samfund.

Vi skal udbygge og udvikle de ram-
mer og institutioner, der udgør vores 
velfærdssamfund, så det er klar til at 
håndtere fremtidens udfordringer. Som 
fagbevægelse skal vi være med til at stil-
le krav til og udvikle tilbud og service til 
borgerne med bl.a. de nye teknologiske 
og digitale muligheder, og vi skal sikre, 
at styringen af den offentlige sektor giver 
medarbejderne gode rammer for at prak-
tisere deres fag og faglighed.

Udfordringer
Der har været en solid fremgang i dansk 
økonomi de seneste år, og aktiviteten er 
endelig ved at være tilbage på et mere 
normalt niveau efter adskillige kriseår. 
Der er stadig godt gang i arbejdsmarke-

det med stigende beskæftigelse og færre 
arbejdsløse. Den stigende usikkerhed i 
international økonomi kræver dog ekstra 
bevågenhed i forhold til konjunkturbil-
ledet, sådan at den økonomiske politik 
hurtigt kan justeres, hvis det viser sig 
nødvendigt.

Dansk økonomi er stærk uden væ-
sentlige ubalancer med sunde offentlige 
finanser. Den offentlige sektor er dog 
presset som følge af mange år med snæv-
re økonomiske rammer. Det udhuler kva-
liteten i velfærden og øger arbejdspresset 
for de ansatte med nedslidning og stress 
til følge. 

Med udsigt til en kraftig vækst i 
befolkningen i de kommende år og 
danskernes stigende forventninger til 
omfanget og kvaliteten i velfærden, er 
der brug for en ændring i de politiske 
prioriteringer, så midler til velfærd bliver 
opprioriteret. 

Samtidig er sektoren underlagt et 
stramt styringsregime, som hæmmer 
mulighederne for at føre en aktiv finans-
politik i krisetider, som leder til under-
forbrug i kommunerne samt forhindrer 
gennemførelsen af fornuftige langsigtede 
investeringer.

Beslutninger om økonomisk politik 
understøttes af en lang række modeller 
og regnemetoder, som bidrager til vurde-
ringen af effekterne af økonomiske tiltag. 
Der er en ubalance i disse beregninger, 
som fokuserer for snævert på enkelte 
områder, fx skatteændringer. Der er bl.a. 

Fremtidens  
velfærdssamfund

Indsatsområde 1

• Fremtidens velfærdssamfund
• Vækst og beskæftigelse
• Viden, uddannelse og udvikling
• Arbejdsliv og ligestilling
• EU/International

• Ansættelsesret og overenskomster
• Organisationsudvikling i en ny tid



6

fortsat behov for at få belyst positive virk-
ninger af investeringer i offentlig service. 

Fordelings- og socialpolitik
Trods solid fremgang i dansk økonomi de 
seneste år er virkeligheden, at uligheden 
og fattigdommen er steget, og det udfor-
drer sammenhængskraften i Danmark. 
Mens de rigeste 10 pct. af befolkningen i 
gennemsnit har fået 65.000 kr. mere mel-
lem hænderne om året siden 2010, så er 
det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattig-
ste blot 3.000 kr. Desværre er udsatte og 
marginaliseret grupper særligt hårdt ramt 
med fx indførelsen af kontanthjælpsloft, 
som har medført, at også antallet af fat-
tige børn er steget voldsomt. Men ulig-
heden slår desværre også igennem på 
uddannelse og sundhed, hvor den sociale 
arv lever i bedste velgående. Et opgør 
med den stigende ulighed kræver et op-
gør med grundtanken bag de senere års 
politiske prioriteringer, og at skattestop-
pet erstattes af et ulighedsstop. 

Flere gode år på arbejdsmarkedet
Den stigende pensionsalder er en stor 
udfordring for både lønmodtagere, virk-
somheder og samfund. Lønmodtagerne 
skal rustes til at være mange flere år på 
arbejdsmarkedet. Det kræver en bedre 
arbejdsmiljøindsats, mere efteruddannel-
se til seniorer samt en offensiv beskæf-
tigelsesindsats for arbejdsløse seniorer. 
Det er også en udfordring at få ændret 
arbejdspladser og job, så de i højere grad 
favner seniorernes ønsker og behov. 

Tilbagetrækning
En gruppe lønmodtagere bliver ned-
slidt, inden de når pensionsalderen. Det 
problem vil vokse, når pensionsalderen 
stiger. Men der mangler muligheder for, 
at nedslidte kan trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet inden folkepensions-
alderen. Efterlønsordningen er således 
kraftigt på retur, og seniorførtidspension 
er alt for svær at få tilkendt. Derfor skal 
der indføres nye rettigheder, så flere ned-

slidte kan trække sig tidligere tilbage.  

Pension
Der er vedtaget nye regler, som styrker 
incitamentet til at spare op. Reglerne 
giver et mere kompliceret pensionssy-
stem. Det er en udfordring for arbejds-
markedspensionsselskaberne at etab-
lere default-ordninger, der tilgodeser 
majoriteten af medlemmerne samtidig 
med at selskaberne skal identificere de 
medlemmer, der kræver særlig rådgiv-
ning. Regeringen og DF har vedtaget en 
ny obligatorisk pensionsopsparing for 
overførselsindkomstmodtagere, som skal 
lovimplementeres i 2019. 

En fair skattepolitik
Finansieringen af velfærdssamfundet er 
særligt udfordret i disse år. For det første 
har der været en skæv fordelingsprofil 
på de fleste skattepolitiske tiltag, hvilket 
har favoriseret de rigeste. For det andet 
er omfanget af skattesnyd øget gennem 
de seneste 10-15 år, og det er især virk-
somhederne, som bidrager til det store 
skattegab. Desuden er skattesnyd en stor 
trussel mod tilliden i samfundet og viljen 
til at bidrage til fælleskassen. FH har 
fokus på at sikre en fair finansiering af 
velfærdssamfundet. Det sker både via en 
progressiv indretning af de formelle skat-
tesatser og ved at gå forrest i kampen 
mod skattesnyd.

Indsatser i 2019

• FH vil arbejde for et samfund i balan-
ce, hvor alle kommer med på vognen 
og velstanden fordeles mere lige. Det 
indebærer, at den økonomiske politik 
skal sikre fuld beskæftigelse, holdbar 
vækst og en kvalitetsmæssig udvikling 
af velfærden.

• Der sættes fokus på behovet for at 
skabe balance i regnemetoderne og på 
problemstillinger ved de nuværende 
metoder. Der skal formuleres prin-
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cipper for indregning af dynamiske 
effekter, som bl.a. tager højde for usik-
kerheden ved beregningerne. I sidste 
ende skal effekter af offentlig service 
indgå i vurderingen af finanspolitik-
ken.

• Sikre gode økonomiske rammer i kom-
muner, regioner og stat.

• Afskaf omprioriteringsbidraget og mo-
derniserings- og effektiviseringspro-
grammet. 

• Indfør løbende genberegning af saldo-
kravet og indføre flerårige budgetter i 
budgetloven.

• FH vil arbejde for at bekæmpe social 
arv, herunder analyser der synliggør 
konsekvenserne af den stigende fat-
tigdom og det større skel mellem sam-
fundslag.

• Vil rejse krav om at ændre de struktu-
relle forhold som medfører fattigdom 
fx kontanthjælpsloft, 225-timersre-
gel og integrationsydelse, herunder 
komme med indspil til hvordan en ny 
struktur i kontanthjælpssystemet i gi-
vet fald kan se ud.

• FH’s Socialpolitisk Velfærdsindeks 
skal være et synligt og kendt redskab, 
der benyttes i den politiske debat og 
understøtter FH’s dagsorden om ulig-
hedsstop.

• FH udarbejder fordelingsanalyser af 
aktuelle politikforslag med afsæt i en 
typisk FH-lønmodtagerfamilie. 

• FH vil arbejde for en bedre forde-
lingsmæssig balance i skattepolitiske 
initiativer. Samtidig skal der sikres 
flere ressourcer til skattevæsenet med 
henblik på at reducere skattegabet. 

• FH udarbejder analyser og politikfor-
slag som styrker forebyggelse og fast-
holdelse af seniorer på arbejdsmarke-
det. Seniortænketanken skal fremme 
fastholdelse af seniorer på arbejdsmar-
kedet via øget efteruddannelse, øget 
fokus på seniorer i beskæftigelsesind-
satsen og udbredelse af seniorpolitik 
på arbejdspladserne. 

• Der skal vedtages nye rettigheder, 

som giver nedslidte mulighed for at 
trække sig tilbage fra arbejdsmarke-
det før folkepensionsalderen. 

• FH følger implementeringen af pen-
sionsreformen i arbejdsmarkedspen-
sionsselskaberne og arbejder for at 
selskaberne har gode rammer for 
informationsudveksling og optimale 
rammer for tilpasning af ordningerne. 
FH følger lovimplementeringen af den 
obligatoriske pensionsopsparing.

Indsatser i kongresperioden

1.1. Den økonomiske politik skal sikre 
et holdbart opsving og rammerne 
for udviklingen i velfærden.

1.2. Ulighed og fattigdom skal bekæm-
pes og arbejdsmarkedet skal være 
rummeligt. Det er en central op-
gave for vores velfærdssamfund at 
sikre, at alle er med.

1.3. Der skal sikres kvalificeret arbejds-
kraft til hele arbejdsmarkedet.

1.4. Der skal sikres en retfærdig, gen-
nemskuelig og sikker skatteop-
krævning.

1.5. Udviklingen af fremtidens velfærds-
samfund skal ske i tæt samarbejde 
med de faglige organisationer og 
inddrage medarbejdernes faglighed 
(se også afsnittet om Udvikling af 
den offentlige sektor).
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Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen at fast-
holde væksten i samfundet, så vi både 
kan få udviklet arbejdsmarkedet og skabt 
bedre økonomiske rammer for velfærds-
samfundet. Målet er bæredygtig vækst i 
forhold til klima, miljø og sociale forhold.

Flexicuritymodellen skal udvikles, så 
den kan imødekomme udfordringerne fra 
det globaliserede arbejdsmarked og den 
teknologiske udvikling. Der skal være 
fokus på, hvordan gode rammevilkår og 
regulering både kan forbedre virksomhe-
dernes konkurrencevilkår og anspore til 
større samfundsansvar. 

Medarbejderne i både den private og 
offentlige sektor skal sikres uddannel-
se og kompetenceudvikling, så de kan 
imødekomme de nye krav. Danmark skal 
være i front i forhold til velkvalificeret ar-
bejdskraft og udvikling og udnyttelse af 
nye digitale teknologier. Der skal sikres 
fleksible muligheder for tilbagetrækning. 
Og det tætte samspil mellem den private 
og den offentlige sektor skal udvikles til 
at styrke samfundets innovation, produk-
tivitet og effektivitet.

Udfordringer

Aktiv arbejdsmarkedspolitik
Virksomhederne efterspørger i højere 
grad kvalificeret arbejdskraft, så der skal 
arbejdes for, at den aktive beskæftigel-
sesindsats spiller en væsentlig større rolle 
i at få ledige opkvalificeret og uddannet, 

således at flere både kan komme tætte-
re på og samtidig finde fast fodfæste på 
arbejdsmarkedet. I stedet benyttes virk-
somhedsrettet aktivering i stigende grad 
over for ledige, og brugen af uddannel- 
sesaktivering er ulige fordelt i landet. 

Samtidig medfører den generelle 
teknologiske udvikling på arbejdsmar-
kedet, særligt med nye løsere ansættel-
sesformer, ligeledes nye udfordringer og 
potentialer generelt, som ligeledes bør 
overvejes i relation til den aktive beskæf-
tigelsesindsats. 

4-årigt a-kasseforsøg
Udvalgte a-kasser gennemfører som 
led i politisk aftale om forenkling af be-
skæftigelsesindsatsen et forsøg, hvor 
a-kasserne fra 1. juli 2019 overtager det 
fulde ansvar for kontaktforløb og indsats 
overfor ledige medlemmer i de første tre 
måneders ledighed. Forsøgets varighed 
er sat til fire år. 

Forsøget er et gennembrud for fag-
bevægelsen. Forsøget har stor politisk 
bevågenhed fra regeringen og forligs-
kredsen, og det iværksættes som en test 
på, om a-kasserne generelt kan overtage 
kontaktforløbet i den tidligere ledigheds-
periode. Dermed ligger bolden nu hos de 
a-kasser, der udvælges til forsøget.

Bedre sikkerhedsnet
Lønmodtagerne arbejder på et arbejds-
marked, der forandrer sig i takt med di-
gitalisering, omstillinger, økonomiske og 

Vækst og beskæftigelse

Indsatsområde 2
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markedsmæssige svingninger og bran-
chemæssige udsving. Forudsætningen for 
at denne fleksibilitet og usikkerhed kan 
accepteres er, at den afbalanceres med et 
socialt sikkerhedsnet og en målrettet ind-
sats for at vende tilbage i beskæftigelse 
– evt. med nye kompetencer. 

Et rigere Danmark 
Danmark har med held formået at skabe 
erhvervsmæssige styrkepositioner på om-
råder, hvor store samfundsmæssige ud-
fordringer har medført høj international 
efterspørgsel. 

Her er et vigtigt element, at staten har 
stillet risikovillig kapital og forsknings-
midler til rådighed. Men andre lande 
bruger i stigende grad opskriften i kon-
kurrencen om de gode arbejdspladser. Så 
hvordan sikrer vi, at Danmark fortsat lig-
ger forrest i feltet, når det handler om at 
udvikle løsninger på store samfundsmæs-
sige udfordringer? Og hvordan sikrer vi, 
at det skaber nye, gode job? 

Integration som del af svaret på  
mangel på arbejdskraft
Der er stadig et stort fokus på mangel 
på arbejdskraft hos virksomhederne og 
borgerlige politikere. Samtidig har flygt-
ninge og indvandrere fortsat en lavere 
erhvervsfrekvens end etniske danskere. 

Regeringens fokus på hjemsendelse 
frem for integration, er en udfordring for 
integrationen på arbejdsmarkedet. Det 
skyldes, at flygtninges og indvandreres 

motivation for at arbejde og opkvalificere 
sig og virksomhedernes tilskyndelse til at 
ansætte dem kan risikere at blive redu-
ceret.

Udenlandsk arbejdskraft
Der er fortsat en debat om mangel på 
kvalificeret arbejdskraft, som skaber et 
politisk pres for lempelser for udenlandsk 
arbejdskraft. Det kan medføre social 
dumping og tager fokus væk fra, at de 
danske arbejdsløse skal opkvalificeres 
til at udfylde ledige job og fra at der 
skal oprettes flere lærepladser. Samtidig 
stiger antallet af udenlandske lønmodta-
gere i Danmark markant, og midlerne til 
social dumping kan slet ikke følge med.

 
Indsatser i 2019

• FH skal arbejde for at sætte fokus på 
og styrke uddannelsesmuligheder for 
ledige. Det kan ligeledes handle om at 
sætte fokus på arbejdsgivernes uhen-
sigtsmæssige brug af støttet beskæf-
tigelse, samt manglende oprettelse af 
lærepladser. Aftalen for forenkling af 
beskæftigelsesindsatsen fra 2018 lov-
behandles og implementeres i 2019, 
hvilket kræver fokus på at lovgivnin-
gen er i overensstemmelse med den 
politiske aftale. Konkret gennemføres 
en omlægning af refusionen, der sand-
synligt vil medføre store besparelser i 
kommunerne. FH skal følge udviklin-
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gen i kommunernes aktive beskæfti-
gelsesindsats tæt. Derudover skal FH 
analysere mulighederne for en udvi-
delse af den aktive indsats til ufrivilligt 
løst tilknyttede til arbejdsmarkedet 
samt gennemføre en voksenlærlinge-
kampagne, der skal højne opmærk-
somheden på voksenlærlingeordnin-
gen og leve op til fastsatte måltal for 
kampagnen.

• FH sætter sig i spidsen for, at FH-a- 
kasserne iværksætter forsøget med 
klart fokus på dokumenteret kontakt 
og jobformidling til opsagte med-
lemmer i opsigelsesperioden samt 
dokumenteret virksomhedsrettet og 
jobrettet indsats over for medlemmer-
ne i ledighedsperioden. A-kassernes 
indsats skal føre til, at en stigende an-
del af de ledige i målgruppen kommer 
i job, og at de ledige er klart tilfredse 
med udbyttet af indsatsen.

• Dagpengene skal styrkes, herunder 
skal dagpengenes regulering genetab-
leres og svare til lønstigningerne på 
arbejdsmarkedet og ikke alene regu-
leres efter prisudviklingen. 

• FH udarbejder forslag til, hvordan 
staten kan understøtte fremvæksten 
af nye, innovative løsninger på store 
samfundsmæssige udfordringer. Det-
te vil også indebære forslag til øget 
medindflydelse og medejerskab på 
arbejdspladsen samt krav til øget sam-
funds-ansvar hos virksomhederne.

• FH skal klargøre, at en del af mang-
len på arbejdskraft kan løses ved øget 
beskæftigelse for flygtninge og ind-
vandrere. Trepartsaftalen om IGU er 
netop blevet forlænget, og den skal 
være med til at sikre, at personer, der 
kommer fra en anden arbejdsmar-
keds-tradition end den danske forstår, 
hvor vigtig den danske model er.  

• FH skal argumentere målrettet for, at 
fokus på hjemsendelse fremfor integra-
tion er den forkerte vej og afsøge alter-
native bud på, hvad uddannelse og be-
skæftigelse skal betyde for tilknytning.

• FH skal påvirke forslag og udspil om 
udenlandsk arbejdskraft for at sikre, 
at rekruttering af arbejdskraft fra tred-
jelande tager udgangspunkt i et reelt 
behov på det danske arbejdsmarked 
og afgrænses til specialiseret og højt-
kvalificeret arbejdskraft. Beløbsgræn-
sen og kravet om dansk bankkonto 
er eksempler på regler, der kan være 
med til at sikre dette. Derudover skal 
FH arbejde for, at myndighedsindsat-
sen mod social dumping styrkes, og at 
det bliver en indsats med langsigtet 
perspektiv.

Indsatser i kongresperioden

2.1  Der skal sikres fuld beskæftigelse 
og vækst samtidig med, at tilbage-
trækningsmulighederne gøres bed-
re og mere fleksible.

2.2.  Flexicuritymodellen skal matche 
globalisering og digitalisering, så 
lønmodtagernes udviklingsmulig-
heder og tryghed sikres.

2.3.  Samspillet og samarbejdet mellem 
privat og offentlig sektor skal styr-
kes med fokus på både vækst og 
velfærd.

2.4.  Forskning, uddannelse, medarbej-
derinnovation, ledelse, udviklingen 
af produktivitet og effektivitet på de 
danske arbejdspladser skal i fokus i 
vækst- og erhvervspolitikken.
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Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen, at både 
uddannelser og efteruddannelse udvik-
les, så de til enhver tid kan imødekomme 
behovet for uddannet arbejdskraft inden 
for såvel den offentlige som den private 
sektor i både nye og eksisterende bran-
cher og virksomheder.

Udviklingen skal bygge på en høj grad 
af viden om arbejdsmarkedets behov, 
hvordan teknologier, arbejdsorganisering 
og læringsmuligheder påvirker hinanden. 
Der skal sikres sammenhæng og gode 
overgange fra grundskolen, over ung-
domsuddannelserne, de videregående 
uddannelser og i efter- og videreuddan-
nelserne. Der skal sikres økonomiske mu-
ligheder og rammer, der virker motiveren-
de for både arbejdsgivere, medarbejdere 
og arbejdsløse til kompetenceløft i både 
grund- og efteruddannelsessystemet.

Udfordringer

Øgede offentlige investeringer på alle 
uddannelsesniveauer 
Danmark skal leve af viden og kompe-
tencer. Men uddannelserne skæres med 
ca. 4 mia. i perioden 2015-2021 på grund 
af omprioriteringsbidraget. Det udfordrer 
uddannelsernes kvalitet og dermed deres 
værdi for den enkelte og samfundet. Hel-
digvis er det lykkedes at friholde AMU 
og erhvervsuddannelserne frem til og 
med hhv. 2021 og 2019. Men efter disse 
år mangler der igen finansiering. 

Erhvervsuddannelser
Danmark mangler faglærte. Mange fag-
lærte forlader i disse år arbejdsmarkedet, 
men der uddannes for få til at erstatte 
disse personer. Der er betydelige vanske-
ligheder med at nå målsætningen om at 
25% af en ungdomsårgang skal begynde 
på en erhvervsuddannelser umiddelbart 
efter grundskolen i 2020. Bedre søgning 
til erhvervsuddannelserne fra de unge 
er vigtigt, men skal vi uddanne de nød-
vendige faglærte, er det nødvendigt, at vi 
slår fast, at erhvervsuddannelserne er for 
alle der kan og vil, unge der har afsluttet 
grundskolen, unge med en studenterek-
samen og voksne.

En forudsætning for at bedre søgning 
til erhvervsuddannelserne fører til flere 
dygtige faglærte er, at der er tilstrække-
lig praktikpladser. Trepartsaftale II, som 
blev indgået i 2016, vil bidrage til at løse 
dette problem. Det er imidlertid nødven-
digt, at vi løbende overvåger denne afta-
le for at sikre, at den hele tiden fungerer 
så effektivt som muligt.

Videregående uddannelser
Professionshøjskolernes og erhvervsaka-
demiernes uddannelser er kendetegnet 
ved at være erhvervs- og professionsret-
tede, og at de i høj grad fører til beskæf-
tigelse. Hvis de fyldte mere i det samlede 
videregående uddannelsessystem ville 
systemet, samlet set, passe bedre til ar-
bejdsmarkedets behov. Nyuddannede 
fra lange videregående uddannelser har 

Viden, uddannelse  
og udvikling

Indsatsområde 3
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i en lang periode været mere ledige end 
nyuddannede fra professionsbachelor- og 
erhvervsakademiuddannelser. 

Voksen-, efter- og videreuddannelse
Nye teknologier specielt digitalisering 
og robotisering har og får indflydelse på 
langt de fleste arbejdsprocesser. Men 
samtidig oplever vi en faldende aktivitet 
på både AMU og videregående VEU. 
Mange lønmodtagere, især de mest ud-
satte som måske vil have størst glæde af 
efteruddannelse, er ikke tilstrækkeligt 
motiverede, og de oplever, at det ikke er 
noget der angår dem. Det samme gælder 
for mange virksomheder som bl.a. påpe-
ger, at kursusudbuddet mangler relevans 
i forhold til de forskellige behov på ar-
bejdsmarkedet. 

Indsatser i 2019 

• Flere skal have mulighed for at ud-
danne sig, og uddannelsernes kvalitet 
skal bevares og udvikles. Der er brug 
for øgede offentlige investeringer på 
alle uddannelsesniveauer for at opnå 
dette. Omprioriteringsbidraget på ud-
dannelsesområdet skal afskaffes. FH 
skal være med til at vende udviklin-
gen fra besparelser til investering. 

• FH vil sikre, at erhvervsuddannelses-
aftalen fra efteråret 2018 implemente-
res efter hensigten. FH vil derudover 
sikre, at der sker de nødvendige juste-
ringer af trepart II herunder i antallet 
af korte aftaler, balance i AUB-øko-
nomien, skolepraktik og dimensio-
neringsmodel. Sidst vil FH markere 
sig stærkt i debatten og komme med 
et udspil om, hvordan vi sikrer flere 
faglærte, herunder erhvervsuddan-
nelserne som et uddannelsestilbud til 
alle der kan og vil gennemføre uanset 
alder og forudgående uddannelse.

• Det politiske fokus på erhvervsaka-
demiernes og professionshøjskolernes 
uddannelser skal styrkes, for at ud-

dannelserne kan fylde mere. Det vil 
fremme matchet til arbejdsmarkedet 
og kvaliteten for det samlede system. 
Derudover skal FH understøtte lokale 
bestyrelses- og uddannelsesudvalgs-
medlemmers arbejde på erhvervsaka-
demier og professionshøjskoler bl.a. 
med kompetenceudvikling for at sikre, 
at repræsentanterne er centralt pla-
ceret i sektoren og ved at etablere et 
netværk for bestyrelsesmedlemmer på 
erhvervsakademier og professionshøj-
skoler.

• Fokus skal være på, at både lønmod-
tagere og offentlige og private virk-
somheder øger motivationen for, og 
dermed også brugen af VEU på alle 
niveauer. FH vil arbejde for at øge mo-
tivationen, aktiviteten og overskuelig-
heden på alle uddannelsesniveauer. I 
den forbindelse vil FH komme med et 
udspil. FH vil derudover arbejde for, at 
udbrede kendskabet og brugen af ini-
tiativerne i VEU-trepart til alle FH-for-
bund.  

Indsatser i kongresperioden 
 

3.1.  Der skal sikres politisk og økono-
misk prioritering af gode grund-, 
efter- og videreuddannelser af høj 
kvalitet og fleksible overgange, der 
bl.a. kan medvirke til at gennemfø-
re 90%-målsætningen.

3.2.  Der skal sikres et sammenhængen-
de VEU-system, der omfatter hele 
arbejdsmarkedet fra ikke faglært 
til og med videregående niveau og 
job- og kompetenceudvikling på 
arbejdspladsen skal styrkes og an-
erkendes.

3.3.  Udviklingen af nye og eksisterende 
uddannelser skal bygge på viden 
om arbejdsmarkedets behov og 
matche udviklingen i teknologier, 
arbejdsorganisering og læringsmu-
ligheder.

3.4.  Arbejdsmarkedets parter skal være 
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centralt placeret og aktivt bidrage 
til udformningen og udviklingen af 
uddannelserne på alle niveauer i 
uddannelsessystemet.

3.5.  Hovedorganisationen skal arbejde 
for at sikre, at alle voksne har de 
helt basale og nødvendige kom-
petencer og færdigheder, som er 
afgørende for fodfæste på arbejds-
markedet. Der skal sikres en særlig 
målrettet indsats for ufaglærte bor-
gere.



14

Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen, at det 
gode arbejdsliv og ligestilling mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet 
kommer i centrum. 

Udviklingen i arbejdsmiljøet går den 
forkerte vej. Der skal skabes større poli-
tisk fokus på indsatserne mod fysisk og 
psykisk nedslidning og balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv, så alle lønmodta-
gere kan sikres et godt, langt og udvik-
lende arbejdsliv. 

Indsatsen for at forebygge, at men-
nesker kommer fysisk eller psykisk til 
skade på jobbet, skal styrkes og lønmod-
tagerne skal inddrages mere på arbejds-
pladserne, både for at sikre samarbejdet 
og trivslen og for at styrke kvaliteten og 
effektiviteten gennem medarbejderdre-
ven innovation. MED/SU og arbejdsmil-
jøudvalg spiller her en central rolle.

Mænd og kvinder har forskellige – og 
ulige – vilkår på arbejdsmarkedet. Der 
skal være et større politisk fokus på at 
lukke løngabet mellem mænd og kvinder 
og sikre en bedre kønsbalance på uddan-
nelsesområdet og på arbejdsmarkedet. 

Indsatsen for en bedre familie- og 
arbejdslivsbalance skal styrkes. Det vil 
gavne lønmodtagernes trivsel og bidrage 
til arbejdsudbuddet og ligestillingen mel-
lem kønnene.

Udfordringer – arbejdsliv og ligestilling 
Udviklingen i arbejdsmiljøet går den for-
kerte vej. Der skal skabes større politisk 

fokus på indsatserne mod fysisk og psy-
kisk nedslidning og balancen mellem ar-
bejdsliv- og privatliv, så alle lønmodtage-
re kan sikres et godt, langt og udviklende 
arbejdsliv. Indsatsen for at forebygge, at 
mennesker ikke kommer fysisk eller psy-
kisk til skade på jobbet, skal styrkes og 
lønmodtagerne skal inddrages mere på 
arbejdspladserne.

Alle har ret til et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, men alt for mange løn-
modtagere rammes af en arbejdsulykke, 
eller udsættes for fysisk og/eller psykisk 
nedslidning. Politikerne har sat mål for 
arbejdsmiljøet frem mod 2020, men de 
nye tal dokumenterer at der slet ikke 
er sket forbedringer i arbejdsmiljøet si-
den 2012. Andelen af fysisk og psykisk 
overbelastede lønmodtagere holder sig 
på et konstant højt niveau, og antallet af 
arbejdsulykker ligger stabilt over 40.000 
årligt anmeldte arbejdsulykker. 

Arbejdstilsynet
I løbet af de sidste 10 år er bevillingerne 
til Arbejdstilsynet reduceret med 180 mio. 
kr., og antallet af tilsynsførende er redu-
ceret med næsten 300. De vedvarende 
besparelser i Arbejdstilsynet vidner om 
en samfundsmæssig nedprioritering af 
indsatsen for et godt arbejdsmiljø, og er et 
helt forkert signal med tanke på de udfor-
dringer der følger af den stadigt stigende 
folkepensionsalder, hvor mange ufaglærte 
og faglærte ikke har helbredet til at fort-
sætte helt frem til folkepensionen.

Arbejdsliv og ligestilling

Indsatsområde 4
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Arbejdsmiljøreform 
Beskæftigelsesministeren nedsatte i som-
meren 2017 et ekspertudvalg, som havde 
til opgave at fremlægge anbefalinger til 
en forbedring af arbejdsmiljøindsatsen. 
Udvalget, der havde deltagelse af ar-
bejdsmarkedets parter, fremlagde i sen-
sommeren 2018, konkrete anbefalinger 
til en styrket arbejdsmiljøindsats, som her 
i 2019 skal danne grundlag for at Folke-
tinget kan vedtage en ny arbejdsmiljøre-
form.

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019
Medlemsorganisationerne i Fagbevægel-
sens Hovedorganisation råder over mere 
end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, 
der hver dag arbejder hårdt for at sikre 
sine kolleger et sundt og sikkert arbejds-
miljø. Mange arbejdsmiljørepræsentanter 
savner imidlertid anerkendelse af rollen, 
ligesom de ofte oplever at stå alene og 
ikke have de nødvendige kompeten-
cer og den nødvendige tid til at udfylde 
rollen optimalt. Derfor har FH igangsat 
kampagnen ”Arbejdsmiljørepræsen-
tantåret 2019” der har som mål at styrke 
synlighed, respekt og anekendelse af 
vores 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter 
samt at understøtte dem i deres dagli-
ge opgavevaretagelse. Gennem lokale 
arrangementer skal arbejdsmiljørepræ-
sentanterne klædes på til at blive endnu 
bedre arbejdsmiljørepræsentanter i mor-
gen end de var i går og samtidig opleve, 
at FH og medlemsorganisationerne er 
klar til at møde deres forventninger, øn-
sker og behov.

Ligeløn
I Danmark får kvinder generelt set min-
dre i løn end mænd, også når der tages 
højde for forskelle i branche, uddannel-
se, arbejdstid og andre forhold. Der er 
mange årsager til uligeløn på arbejds-
markedet. Fx bidrager den stærke køns-
opdeling på arbejdsmarkedet til at skabe 
uligeløn på arbejdsmarkedet. Ligeledes 
betyder den skæve fordeling af barsels- 

og forældreorloven, samt den efterfølgen-
de rollefordeling i familien, at kvinders 
løn og pension påvirkes negativt. Ikke 
mindst opstår nogle af lønforskellene på 
virksomheden, hvor faktorer som mang-
lende lønåbenhed og gennemsigtighed 
i lønniveauer bidrager til at fastholde 
uhensigtsmæssige lønforskelle mellem 
mænd og kvinder. Hvis ambitionen om 
ligeløn skal indfris, skal der sættes fokus 
på forskellige modeller, der bidrager til 
at lukke løngabet mellem mænd og kvin-
der. 

Bedre forebyggelse af seksuel chikane  
på arbejdspladsen
Ligebehandlingsloven, der trådte i kraft i 
1989, ulovliggør seksuel chikane. Allige-
vel har fagbevægelsen i særligt det sene-
ste år måtte erkende, at seksuel chikane 
fortsat er et stort problem på det danske 
arbejdsmarked. Alt for mange lønmodta-
gere oplever i dag seksuelle krænkelser 
i deres arbejdsliv. Det har de seneste 
undersøgelser af omfanget af seksuel 
chikane – og ikke mindst #Metoo-bølgen 
– tydeligt vist. For at sikre et arbejdsmar-
ked fri for seksuel chikane kræver det, at 
seksuel chikane forebygges mere effek-
tivt end hvad tilfældet er i dag. 

Balancen mellem familie-  
og arbejdslivet skal forbedres
Mange børnefamilier oplever, at det er 
svært at forene familie og arbejdsliv hen-
sigtsmæssigt. Halvdelen af forældrene 
synes ikke, at de har en god balance 
mellem arbejde og privatliv. Undersøgel-
ser viser, at det der især udfordrer for-
ældrenes familie- og arbejdslivsbalance 
negativt er problemer med pasning ved 
barns sygdom samt manglende fleksibili-
tet i dagtilbuds åbningstider. Desuden er 
familie- og arbejdslivsbalancen udfordret 
af en skæv fordeling af pligter og ansvar 
i familien. Især den skæve fordeling af 
barsels- og forældreorloven er med til at 
fastholde ubalancen. Der er derfor behov 
for at sikre bedre rammer for børnefami-
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lier, og sikre fædres individuelle ret til 
orlov. Konsekvensen af en dårlig familie- 
arbejdslivsbalance og en kønsskæv ba-
lance i de hjemlige forpligtelser er blandt 
andet, at særligt kvinders arbejdsudbud 
og fleksibilitet påvirkes negativ.  

Indsatser i 2019 

• Ny arbejdsmiljøreform: Målet er, at 
ekspertudvalgets samlede anbefalin-
ger indgår i en ny arbejdsmiljøreform.

• Styrket Arbejdstilsyn: Målet er at få 
øget bevillingerne til Arbejdstilsynet 
vedrørende Arbejdstilsynets kontrol af 
arbejdsmiljøet med minimum 100 mio. 
kr. årligt og at sikre, at bevillingen 
holdes konstant over de næste fem år.

• Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019: 
Målet er at gennemføre 200 arrange-
menter med deltagelse af 7.000 ar-
bejdsmiljørepræsentanter.

• Ligeløn: FH vil påvirke den offentlige 
debat om uligeløn gennem udarbej-
delse og understøttelse af relevante 
analyser, holdningsbearbejdning samt 
ved at sætte fokus på modeller, der 
bidrager til at lukke løngabet mellem 
mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 

• Bedre forebyggelse af seksuel chikane 
på arbejdsmarkedet: FH vil præge den 
offentlige debat om forebyggelse af 
seksuel chikane på arbejdspladsen, og 
facilitere idéudvikling mellem med-
lemsorganisationerne ift. at udvikle 
og understøtte tiltag der kan styrke 
forebyggelsen af seksuel chikane på 
arbejdsmarkedet. 

• Balancen mellem familie- og arbejdsli-
vet skal forbedres: FH vil arbejde med 
at udvikle familiepolitiske tiltag, der 
bidrager til at sikre holdbare rammer 
for familier gennem udarbejdelse af 
relevante analyser.

Indsatser i kongresperioden 
 

4.1.  Indsatsen for at forebygge fysisk 
og psykisk nedslidning på arbejds-
markedet skal udbygges og mål-
rettes bl.a. med konkrete tiltag fra 
Arbejdstilsynet, partssystemet og 
på arbejdspladserne. Desuden skal 
målrettede ordninger der samler de 
nedslidte på arbejdsmarkedet op 
styrkes og udbygges.

4.2.  Lønmodtagernes indflydelse på 
arbejdspladserne styrkes bl.a. gen-
nem SU/MED og AMO og gennem 
medarbejderrepræsentation i sel-
skabsbestyrelser (se også afsnittet 
om Udvikling af den offentlige sek-
tor).

4.3.  Ligeløn skal sikres og der skal 
gøres op med det kønsopdelte ar-
bejdsmarked og det kønsopdelte 
uddannelsesvalg.

4.4.  Balancen mellem arbejds- og fa-
milie-fritidsliv skal forbedres og 
indsatsen for at forebygge seksuel 
chikane skal styrkes.
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Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen, at de 
internationale institutioner genvinder 
styrke. Tabet af gennemslagskraft for 
lønmodtagerne i både internationale 
institutioner og EU skader lønmodtager-
ne, både på kort og på langt sigt. Det er 
derfor vigtigt, at fagbevægelsen bidra-
ger til debat og oplysning om EU og det 
internationale arbejde samt synliggør 
fagbevægelsens holdning til og resultater 
på konkrete sager – både ved at invitere 
til dialog om det konkrete arbejde i insti-
tutionerne og organisationerne og ved at 
styrke lønmodtagernes stemme dér, hvor 
vi er repræsenteret.

Udfordringer
Den 26. maj 2019 er der valg til Europa-
Parlamentet. For FH er det afgørende at 
lønmodtagernes interesser styrkes ved 
valget af nye parlamentarikere til Euro-
pa-Parlamentet, og at lønmodtagernes 
interesser vejer mindst lige så tungt som 
hensynet til økonomiske friheder. Der 
er brug for stærke danske lønmodtager-
stemmer, som har gennemslagskraft, og 
som kan opnå indflydelse og bidrage til 
at skabe resultater, og EP-valgkampen 
giver FH mulighed for at markere ud-
valgte EU-politiske mærkesager over for 
EP-kandidaterne m.fl.

I efteråret 2019 skal der udpeges en 
ny Europa-Kommission. Kommissionen 
har initiativretten til ny EU-lovgivning. 
Derfor er det afgørende, at FH formår at 

få bragt vores interesser og idéer i spil i 
Kommissionens forberedende arbejde. 

Fra sommeren 2019 og et år frem har 
FH formandskabet for BASTUN – Baltic 
Sea Trade Union Network. Det er et fo-
rum, der har til formål at udveksle erfa-
ringer og diskutere fælles interesser for 
fagbevægelsen i Østersøområdet.  
FH vil anvende formandskabet til at sæt-
te fokus på mærkesager og drøfte dem i 
en bredere kreds inden for europæisk og 
nordisk fagbevægelse.

ILO fejrer i 2019 sit 100 års jubilæum. 
Jubilæet vil blive markeret med flere 
forskellige aktiviteter. En rapport ”Work 
for a Brighter Future” om fremtidens ar-
bejdsmarked udarbejdet af ILO vil blive 
behandlet på den årlige arbejdskonfe-
rence, hvor målet er, at der vedtages en 
deklaration. FH skal op til og på arbejds-
konferencen bidrage til, at der i eventu-
elle deklarationer sikres lønmodtager–
interesser, som bidrager til den danske 
aftalemodel og det danske arbejdsmar-
ked, samt understøtter tiltag vedrørende 
vold og seksuel chikane. 

EFS afholder kongres i Wien den  
21.-24. maj 2019. Kongressen giver mu-
lighed for at FH, sammen med de øvrige 
nordiske organisationer, får indflydelse 
på valget af en ny politisk ledelse, og på 
det handlingsprogram, som skal danne 
rammen for EFS’ arbejde i den kommen-
de kongresperiode.

EU/International

Indsatsområde 5
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Indsatser i 2019 

• EP-valgkamp 2019: FH vil arbejde 
målrettet for, at der vælges EP-kandi-
dater med stærkt fokus på beskæfti-
gelses- og arbejdsmarkedsforhold. FH 
skal deltage aktivt i EU-debatten op 
til valget og synliggøre de prioriterede 
politiske temaer, herunder i samarbej-
de med FH’s medlemsorganisationer, 
både centralt og lokalt.

• Ny Kommission: FH vil arbejde for 
at påvirke det forberedende arbejde 
i Kommissionens tjenestegrene med 
udgangspunkt i de høringssvar vi har 
leveret til den danske regering vedrø-
rende input til en ny Kommission. Når 
der er sat navn på den danske kandi-
dat til en kommissærpost, vil FH knyt-
te kontakt til vedkommende med hen-
blik på at sikre, at den pågældende 
har blik for lønmodtagernes interesser 
og den danske model. 

• BASTUN formandskab: FH vil få ved-
taget en arbejdsplan for det danske 
formandskab med fokus på bl.a. social 
dumping, social dialog og fremtidens 
arbejdsmarked. FH vil på de to mø-
der i formandskabsperioden skabe 
opmærksomhed om prioriteterne i 
formandskabsprogrammet og udbrede 
kendskabet til de opnåede resultater.

• ILO: FH vil bidrage aktivt til vedtagel-
sen af en deklaration om fremtidens 
arbejdsmarked på den årlige ILO-ar-
bejdskonference. FH vil sammen med 
Beskæftigelsesministeriet markere 
ILO’s 100 års jubilæum med en konfe-
rence i efteråret, hvor udgangspunktet 
er ILO’s rapport ”Work for a Brighter 
Future” og rapporten fra Disruptionrå-
det.

• EFS-kongres: FH vil i tiden op til 
EFS-kongressen arbejde for, at en 
nordisk kandidat bliver valgt ind i 
EFS’ ledelse. FH vil arbejde for, at 
vores interesser er afspejlet i EFS’ 
handlingsprogram, herunder at der 
tages hensyn til den danske arbejds-

markedsmodel. FH’s delegation vil 
endvidere deltage aktivt i kongressen 
i Wien og knytte bånd til EFS’ med-
lemsorganisationer.

Indsatser i kongresperioden 
 

5.1.  En række udfordringer løses bedst 
på EU-niveau, men det skal ske i 
respekt for den danske samfunds-
model, herunder den danske for-
handlings- og aftalemodel på ar-
bejdsmarkedet.

5.2.  Vækst og beskæftigelse i Europa 
skal styrkes gennem en politik, der 
gavner alle.

5.3.  Den sociale dimension i Europa 
skal understøttes, bl.a. gennem 
fremme af den sociale dialog, den 
sociale protokol og bekæmpelse af 
social dumping. 

5.4.  Den globale konkurrence skal 
foregå inden for fair og ordnede 
rammer. Der arbejdes for frihandel, 
som styrker og respekterer løn-
modtagernes rettigheder, og for at 
arbejdsmarkedets parter inddrages 
i arbejdet med frihandelsaftaler.  
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Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen, at 
samspillet mellem lovgivning og over-
enskomster udvikles, så vi blandt andet 
sikrer en fast grund under et arbejdsmar-
ked, der både udfordres af teknologiske 
og digitale udviklinger og globaliserin-
gens muligheder. 

De nye typer af arbejdsmarkeder, 
der opstår som følge af digitalisering og 
platformsøkonomi, skal reguleres, og ar-
bejdsmarkedets parter skal følge op med 
overenskomstdækning og organisering af 
de nye arbejdsgivere og lønmodtagere. 
Det kan nødvendiggøre nye overens-
komstformer.

Der skal skabes bedre regulering af 
rekrutteringen af udenlandsk arbejds-
kraft og til forhindring af social dum-
ping, både nationalt og internationalt. 
Arbejdsmarkedets parter må arbejde 
for en højere overenskomstdækning og 
organisationsgrad, særligt på det private 
arbejdsmarked, for at modvirke social 
dumping.

Udfordringer
Overenskomstsystemet skal fortsat an-
erkendes og respekteres som den alt-
dominerende måde at regulere løn- og 
arbejdsvilkår på i Danmark. FH skal 
medvirke til at sikre og udbrede overens-
komstdækningen.

Ved trepartsforhandlinger og gennem 
aftaler med DA, KL og Danske Regio-
ner skal FH med udgangspunkt i over-

enskomsterne bidrage med forslag til 
forbedring af lovgivningen, der styrker 
arbejdstagernes muligheder og vilkår på 
arbejdsmarkedet.

I forbindelse med overenskomstfor-
handlinger er der behov for at FH er et 
videncenter for økonomiske analyser og 
for arbejdsretlige forhold. FH skal med-
virke til at sikre, at forhandlingsmodel-
ler, forhandlings- og konfliktstrategier 
på såvel det private som det offentlige 
overenskomstområde til stadighed eva-
lueres og udvikles. FH skal fastholde 
sine formelle kompetencer i henhold til 
forligsmandsloven. FH skal sammen med 
medlemsorganisationerne udvikle bud 
på, hvordan arbejdstagersidens forhand-
lingsposition kan styrkes i forbindelse 
med overenskomstfornyelser på det 
offentlige og private område. FH skal 
medvirke til at sikre, at medlemsorgani-
sationernes interesser kan varetages på 
en ordentlig måde, så der er mulighed for 
reelle forhandlinger på alle områder. 

FH skal sikre, at medlemsorganisati-
onernes konfliktret ikke forringes, men 
fortsat anerkendes som en grundlæggen-
de forudsætning for den danske aftale-
model. FH skal koordinere medlemsorga-
nisationernes sympatikonflikter.

FH skal medvirke til at sikre en effek-
tiv indsats mod social dumping fra myn-
digheder og lovgiverne – både Folketin-
get og EU. Myndighederne skal levere 
en effektiv kontrolindsats. Offentlige in-
stanser og virksomheder skal anvende og 

Ansættelsesret  
og overenskomster

Indsatsområde 6
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effektivt håndhæve arbejdsklausuler. Det 
er nødvendigt, at lovgiverne inddrager 
social dumping-perspektivet i al relevant 
lovgivning. 

FH arbejder for vedtagelsen af en soci-
al protokol for at sikre de grundlæggen-
de rettigheder over for de økonomiske 
friheder i EU. Der arbejdes endelig for, at 
rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 
kun sker, når der er et reelt kompetence-
behov, der ikke kan dækkes af herboen-
de lønmodtagere. Disse behov bør på den 
lange bane imødekommes ved uddannel-
ses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

FH skal understøtte arbejdet med 
at overenskomstdække og håndhæve 
overenskomster med udenlandske virk-
somheder og indgå relevante aftaler med 
arbejdsgiverorganisationerne, der tager 
sigte på at modvirke social dumping, og 
som er tilpasset forholdene på de enkelte 
områder. Samarbejdet med DA på områ-
det skal videreudvikles.

FH vil indsamle og systematisere vi-
den om social dumping. Herunder vil 
det være afgørende, at den erfaring, der 
opnås i medlemsorganisationernes arbej-
de med udenlandske virksomheder og 
arbejdstagere indsamles, systematiseres 
og nyttiggøres.

Atypiske ansættelsesformer udfordrer 
den danske aftalemodel. Det er blevet 
særlig aktuelt i lyset af den øgede digi-
talisering og platformsøkonomi. FH skal 
arbejde for at forbedre lovgivningen og 
håndhævelsen for at at undgå omgåelse 
af arbejdstagerrettighederne i overens-
komster og lovgivning. Der skal stilles 
skarpt på forskelle mellem atypisk be-
skæftigede og klassiske arbejdstagere. 
Disse tiltag skal bl.a. bidrage til at øge 
incitamentet for indgåelse af overens-
komster, også for nye typer virksomheder 
og arbejdstagere i atypiske jobs.  

FH skal være et videncenter i for-
hold til nye typer af arbejdsmarkeder og 
ansættelsestyper qua digitalisering og 
platformsøkonomi, således at medlemsor-
ganisationerne kan få kvalificeret og 

opdateret viden og rådgivning, herunder 
om andre medlemsorganisationers erfa-
ringer med fx overenskomstforhandlinger 
med platformsvirksomheder, konkrete ju-
ridiske sager, andre kollektive ordninger 
for atypisk ansatte medlemmer mv.. 

Efter fusionen skal der være særligt fo-
kus på, at FH’s rolle som part og juridisk 
støtte i det fagretlige system fungerer sik-
kert og effektivt, samt at indsatsen også 
løbende udvikles. Det skal også sikres, 
at FH kan yde bistand ved OK-forhand-
linger og relevante serviceordninger skal 
afprøves. 

FH skal medvirke til at sikre, at kol-
lektive overenskomster efterleves og 
derved skabe den bedst mulige retsstil-
ling for medlemmerne. FH skal sikre en 
hurtig, smidig og betryggende konflikt-
løsning til gavn for medlemmerne i de 
konkrete sager. Både medlemsorganisati-
onerne og FH skal sikre, at ressourcerne 
koncentreres om forhandlinger og sags-
behandling i sager, der ikke er udsigtslø-
se. Det skal beskrives, hvilken fagretlig 
service som tilbydes medlemsorganisatio-
nerne inden for kontingentet til FH.

FH skal være et videncenter for ar-
bejdsret til gavn for medlemsorganisatio-
nerne. FH skal formidle viden om kollek-
tiv arbejdsret og om ansættelsesret.

FH vil i første omgang videreføre sam-
me serviceordninger, som FTF har til-
budt inden for individuel ansættelsesret, 
arbejdsskadesager og socialrådgivning. 
Det skal afprøves, hvordan relevante 
serviceordninger kan gøres attraktive for 
flere medlemsorganisationer og på hvilke 
betalingsvilkår.

Indsatser i 2019 

• FH skal frem mod de private overens-
komstfornyelser i 2020 understøtte de 
forhandlende medlemsorganisationer 
gennem nedsættelse af et forhand-
lingsudvalg, relevante analyser og for-
beredelse af klimaaftale og mæglings-
forløb med DA.
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• FH skal samle op på alle evaluerin-
gerne af de offentlige overenskomst-
forhandlinger i 2018, for at organisa-
tionerne får det bedst mulige afsæt til 
næste overenskomstforhandling på det 
offentlige område. 

• Sammen med Forligsinstitutionen og 
DA skal FH sikre klare udmeldinger 
om Forligsinstitutionens arbejdsgange 
og fortolkning af forligsmandsloven. 
Samt om rammerne for mæglingsfor-
slag.

• FH skal sikre arbejdsgange, som giver 
alle medlemsorganisationer adgang til 
at få håndhævet overenskomstbrud og 
fortolkningstvister afklaret.

• Bodsniveauet er stagneret. FH vil på 
udvalgte områder føre prøvesager i 
Arbejdsretten, for at få hævet arbejds-
givers bod. Det sker med afsæt i den 
netop indgåede aftale med DA om 
forhøjelse af bodssatser og elevgodt-
gørelser.

• FH skal videreføre samme serviceord-
ninger, som FTF har tilbudt inden for 
individuel ansættelsesret, arbejdsska-
desager og socialrådgivning. Det skal 
afprøves, om ordningerne kan gøres 
attraktive for flere medlemsorganisati-
oner og evt. afdelinger samt på hvilke 
betalingsvilkår.

• FH skal igennem det nedsatte Pad-
borg- 
udvalg om vejtransport i Danmark, 
sikre at dansk registrerede trans-
portvirksomheder ikke anvender 
underbetalte medarbejdere fra tred-
jelandelande, under dække af EU’s 
udstationeringsregler.

• Gennem en ankesag i Italien mod 
firmaet Solesi skal FH sikre, at Italien 
(og andre EU-lande) skal anerkende 
domme fra Arbejdsretten.

Indsatser i kongresperioden 
 

6.1.  Aftalemodellerne på arbejdsmar-
kedet og aftalekoordineringen skal 
udvikles. 

6.2.  Aftaler og lovmæssig regulering i 
forhold til nye typer af arbejdsmar-
keder qua digitalisering og plat-
formsøkonomi skal udvikles.

6.3.  Social dumping skal bekæmpes og 
rekruttering af udenlandsk arbejds-
kraft skal reguleres.

6.4.  Juridisk støtte i det fagretlige sy-
stem og bistand ved OK-forhandlin-
ger og relevante serviceordninger 
skal sikres.
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Det politiske grundlag
Det er vigtigt for fagbevægelsen at ud-
vikle den politiske interessevaretagelse 
på alle planer. Det kan kun sikres gen-
nem en vedvarende organisationsudvik-
ling, der forstår at sætte lønmodtagernes 
vilkår på dagsordenen i de arenaer, hvor 
interessen bedst varetages; gennem lob-
byarbejde, kampagner, konferencer og 
aktiviteter – og understøttet af analyser 
og dokumentation. 

Samarbejdet mellem medlemsorga-
nisationerne i hovedorganisationen kan 
sikre en stærkere fagbevægelse gennem 
fælles udviklingsaktiviteter og videns-
spredning, og udviklingen og konsolide-
ringen af den nye hovedorganisation vil 
være en vigtig opgave i den første kon-
gresperiode.

Der bør være særlig opmærksomhed 
på udviklingen af det lokale samarbejde 
mellem lokale fagforeninger og hoved-
organisationens lokale sektioner. Ikke 
mindst for at understøtte de mange lo-
kale fagligt aktive, der er grundlaget for 
fagbevægelsens organisatoriske styrke. 
Overenskomstdækningen og organisati-
onsgraden skal styrkes, og det bør fælles-
skabet understøtte med erfaringsudveks-
ling og videndeling.

Udfordringer
Hovedmålet for FH’s organisationsud-
vikling i 2019 er at få løbet arbejdet med 
at etablere en ny lokalstruktur i gang 
i Udvalget for Organisationsudvikling. 

Ved årets udgang skal den tilknyttede 
Arbejdsgruppe om lokalstruktur have 
skabt konturerne af – eller flere scenarier 
for – lokalstrukturen, der kan behandles 
politisk i 2020. 

Den fælles udfordring på organis-
tionsudviklingsområdet er at udvikle 
fælles grundlag for Fagbevægelsens 
Hovedorganisations mange aktiviteter. 
Det handler både om de udadvendte in-
teressevaretagelsesaktiviteter som valg-
kampe, folkemøde og OK-indsatsen og 
udviklingsaktiviteterne, hvor der skabes 
rum for fælles tænkning og erfaringsud-
veksling om det attraktive fagforenings-
medlemsskab og medlemsfastholdelse. 

I Fagbevægelsens Interne Uddannel-
ser (FIU) er der vægt på at skabe samar-
bejde mellem de nuværende FIU-orga-
nisationer og FH’s øvrige organisationer 
med uddannelse af tillidsvalgte på dags-
ordenen. 
 

Indsatser i 2019 

• Der gennemføres valgkampe til Folke-
tingsvalget og Europaparlamentsval-
get, hvor lønmodtagernes vilkår er på 
dagsordenen centralt, lokalt og blandt 
de unge. 

• FH’s fælles interessevaretagelse på fol-
kemødet koordineres og gennemføres.

• Der etableres et ungenetværk, der 
samler de ungdoms-, elev-, lærlin-
ge- og studenterorganisationer, der er 

Organisationsudvikling  
i en ny tid

Indsatsområde 7
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tilknyttet FH’s medlemsorganisationer. 
Ungenetværket udvikler FH’s politiske 
og organisatoriske aktiviteter på un-
geområdet, støtter organiseringen af 
unge og udvikler lokale organiserings-
indsatser. Netværket rådgiver FH om 
initiativer der kan højne unges organi-
sationsgrad.

• Udbuddet af meningsdannere/aktivi-
tetsbærere i FH’s medlemsorganisati-
oner gennemgås og FH’s udbud juste-
res efter behovene fremover.

• Arbejdet med at etablere en ny lokal-
struktur skal løbes i gang i Udvalget 
for Organisationsudvikling. Ved årets 
udgang skal den tilknyttede Arbejds-
gruppe om lokalstruktur have skabt 
konturerne af – eller flere scenarier for 
– lokalstrukturen, der kan behandles 
politisk i 2020.

• Samarbejdet med LO-sektioner og 
FTF-regioner forankres i ét centralt 
forum for Lokalformænd (m/k). Der 
udarbejdes årsplan for samarbejdet 
om den lokale politiske interessevare-
tagelse og kampagneindsatserne.

• Der gennemføres et fælles seminar 
mellem organisationerne bag Fagbe-
vægelsens Interne Uddannelser og 
øvrige organisationer i FH der laver 
uddannelse af tillidsvalgte. 

• Der indledes drøftelser om mulig udvi-
delse af medlemskredsen i Fagbevæ-
gelsens Interne Uddannelser.

• FIU’s medlemsorganisationer har fra 
2019 besluttet at opjustere medarbej-
derressourcerne i FIU-it og har derfor 
et særligt fokus på området.

• OK-indsatsen evalueres planmæssigt i 
2019 og tilrettes til at passe behovene 
fremover. Der gennemføres forskellige 
aktivitetsspor, fx et TR-spor i OK-Ind-
satsen målrettet de 20-30-årige og der 
gennemføres en OK-dag med Løntjek-
kampagne i efteråret 2019.

• Der laves videndeling mellem med-
lemsorganisationerne om initiativer 
der kan understøtte rekruttering og 
fastholdelse af medlemmerne. 

• Der laves en opsamling af OK18’s 
indflydelse på fagbevægelsens kapa-
citetsopbygning og potentialet i dette 
for at støtte hverdagsmobiliseringen 
på arbejdspladserne. 

Indsatser i kongresperioden  

7.1.  Lønmodtagernes vilkår skal sættes 
på dagsordenen og medlemsorgani-
sationer skal understøttes gennem 
udviklingsaktiviteter, lobbyarbejde, 
kampagner, valgkampe og viden 
spredning.

7.2.  Lokal og central politisk interes-
sevaretagelse og kampagner er 
en vigtig prioritet. Derfor skal der 
være fokus på at styrke hovedorga-
nisationens lokale sektioner ved at 
organisere så mange lokale fagfor-
eninger så muligt til hovedorgani-
sationens lokale arbejde.   

7.3.  Der skal være fokus på medlems-
analyser og udvikling af tilbud og 
services.

7.4.  Medlemsrekruttering og organise-
ring er afgørende for fagbevægel-
sen. Derfor skal hovedorganisatio-
nen sikre systematisk videndeling 
og erfaringsudveksling.
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Indsatsområde 1.5. og 4.2. danner ram-
men for FH’s arbejde med udvikling af 
den offentlige sektor.

I et velfærdssamfund er der brug for 
en stærk offentlig sektor, der sikrer lig-
hed og tryghed og leverer velfærd af 
høj kvalitet til alle borgere og sikrer høj 
beskæftigelse og kvalificeret arbejds-
kraft til erhvervslivet. FH skal bidrage 
til en kvalificeret debat om udvikling af 
den offentlige sektor og være platform 
for idéudvikling og mobilisering mellem 
medlemsorganisationerne og derigennem 
komme med bud på konkrete, nyskaben-
de løsninger på fremtidens velfærdsud-
fordringer. 

FH skal fremme lovændringer og sty-
ringsmæssige rammer, der kan understøt-
te, at medarbejdere og ledere i den of-
fentlige sektor lykkes med kerneopgaven 
og er med til at udvikle velfærden. Der 
skal arbejdes for en moderne offentlig 
sektor, der anvender ny teknologi, hvor 
det kan forbedre service og arbejdsmiljø 
og som holder medarbejderne opdateret 
med kompetencer, der gør, at de kan 
betjene nye løsninger og samtidig være 
med til at forbedre og innovere dem.

Innovation og udvikling af velfærden 
skal ske i samarbejde med medarbejder-
ne og deres faglige repræsentanter, både 
lokalt og centralt, og bygge på deres 
erfaringer og faglighed. SU-/MED-sam-
arbejdet i den offentlige sektor er central 
for dialog mellem politikere, ledere og 
medarbejdere om den lokale udviklings-

strategi, innovationsprocesser, imple-
mentering af ny lovgivning og hvordan 
der styres, effektiviseres og arbejdes med 
kerneopgaven.

Udfordringer 
Den offentlige sektor har siden 1980’erne 
været genstand for skiftende regeringers 
programmer for, hvordan den offentlige 
sektor skal videreudvikles. Resultatet er 
blevet, at den offentlige sektor i dag er 
overstyret. Der er behov for, at fagbe-
vægelsen i fællesskab skaber et fremad-
rettet og vedholdende pres for at skabe 
bedre styring. Der skal være mulighed 
for langsigtede investeringer og forebyg-
gende indsatser, og der skal skabes rum 
til, at ledere og medarbejdere lokalt kan 
udvikle kvaliteten, så der skabes god vel-
færd til borgerne. Styringen skal under-
støtte helhed i opgaveløsningen for bor-
gerne, give mening for medarbejderne, 
der skal opleve den som understøttende 
for deres arbejde og der skal generelt set 
være mindre af den. Tilrettelæggelsen af 
styringen skal ske i et samarbejde mel-
lem politikere, ledere og medarbejdere, 
så medarbejdernes viden, faglighed og 
kompetencer inddrages. 

VLAK-regeringen har bl.a. som led i 
”Sammenhængsreformen” gennemført 
reformer eller fremsat reformudspil på en 
lang række politikområder, der vedrører 
styringen og rammerne for arbejdet i 
den offentlige sektor: digitaliseringsklar 
lovgivning, ændring af rammerne for 

Udvikling af  
den offentlige sektor 
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sundhedsvæsenet, afbureaukratisering, 
ledelses- og kompetencereform, evalue-
ring af SU-/MED-systemet, ny hovedlov 
om helhedsorienteret indsats mv. Flere af 
reformerne/reformudspillene indeholder 
initiativer, der væsentligt ændrer rammer 
og strukturer i den offentlige sektor. Det 
påvirker direkte medarbejdere og lede-
res arbejdsvilkår og udviklingsmulighe-
der. FH skal i 2019 søge indflydelse på og 
spille aktivt ind med medlemsorganisati-
onernes fælles dagsorden ift. udmøntnin-
gen og implementeringen af reformerne. 

Det er en udfordring for fagbevægel-
sen, at inddragelsen af medarbejderne 
og deres faglige organisationer i reform-
arbejdet har været mangelfuldt eller er 
sket meget sent i processen. I 2019 skal 
reformerne forhandles, udmøntes og for 
nogles vedkommende også implemente-
res. Det vil være væsentligt, at fagbevæ-
gelsen gennem FH skaber et fælles pres 
for at påvirke indhold og udmøntning til 
gavn for ledere og medarbejdere og i sid-
ste ende borgerne.

Efter Folketingsvalget i 2019 forventes 
den valgte regering at fortsætte arbejdet 
med mange af reformerne og herudover 
må det forventes, at den også vil iværk-
sætte nye initiativer, som påvirker ledere 
og medarbejderes arbejdsvilkår. FH skal 
sammen med medlemsorganisationerne 
påvirke den valgte regerings dagsorden 
i en retning, hvor der skabes bedre og 
mindre styring og hvor medarbejderne 
inddrages i den strategiske udvikling af 
sektoren gennem SU-/MED-systemet.

Målet er at FH, for at fremme løn-
modtagernes dagsorden på området, 
etableres som central aktør i debatten om 
den offentlige sektors udvikling. FH skal 
være platform for medlemsorganisatio-
nernes koordinering og idé- og politik-
udvikling samt konkrete initiativer om 
udviklingen af den offentlige sektor og 
fremme FH’s dagsorden i den offentlige 
debat og over for relevante organisatio-
ner og aktører, så medarbejderne får en 
stærkere stemme i debatten.

Indsatser i 2019 

• FH skal styrke debatten om, og udvik-
lingen af nye styreformer i den offent-
lige sektor gennem analyser, dagsor-
denssætning og medlemsinddragelse. 
Nye styreformer skal understøtte en 
meningsfuld og sammenhængende or-
ganisering af velfærd, en tværgående 
og flerårig økonomistyring samt tid og 
tillid til medarbejdernes faglighed.

• FH løser sekretariatsfunktioner for 
FTF-gruppen ift. medarbejderrepræ-
sentanter i Hoved-MED i kommuner 
og regioner. Opgaverne løses i regi af 
MED-samarbejdet, der er et sekretari-
atsmæssigt samarbejde med OAO og 
FOA. 

 FH skal bidrage til at styrke og udvik-
le SU/MED i den offentlige sektor med 
særligt fokus på, at SU/MED både skal 
være et centralt organ for den daglige 
lokale indsats for at skabe gode ar-
bejdspladser og et godt arbejdsmiljø 
og dialog og samarbejde om fx udvik-
lingsstrategier og innovation mellem 
politikere, ledere og medarbejdere. 

Indsatser i kongresperioden 

1.5.  Udviklingen af fremtidens velfærds-
samfund skal ske i tæt samarbejde 
med de faglige organisationer og 
inddrage medarbejdernes faglighed.

4.2.  Lønmodtagernes indflydelse på 
arbejdspladserne styrkes bl.a. gen-
nem SU/MED og AMO og gennem 
medarbejderrepræsentation i sel-
skabsbestyrelser.
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