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Efter grundige forberedelser fra begge sider blev fusionen mellem LO og FTF en realitet den 1. 
januar 2019 – Fagbevægelsens Hovedorganisation var født, og danske lønmodtagere fik en ny 
stærk og samlet stemme. Ambitionerne for det nye store fællesskab var mange, men ingen 
kunne vel forudse de historiske omvæltninger, som har manifesteret sig i FH’s første kongres-
periode. For siden da er Danmark og verdenssamfundet som bekendt blevet ramt af først 
corona-pandemien og herefter Ruslands angrebskrig på Ukraine, som på hver sin måde har 
sendt rystelser gennem økonomien, vendt op og ned på hverdagens prioriteter og fortsat 
skaber usikkerhed og utryghed for almindelige mennesker. 

Det har stillet nye krav til fagbevægelsen, og her har det i høj grad vist sig som en styrke, at 
danske lønmodtagere har haft en samlet stærk stemme i FH. For med over tyve indgåede 
trepartsaftaler siden marts 2020 har FH cementeret sig som en uomgængelig stemme og 
samarbejdspartner for enhver regering, der ønsker effektive, realistiske og varige løsninger på 
udfordringerne på det danske arbejdsmarked.  

Særligt vigtigt er det, at FH og den samlede fagbevægelse har været i stand til at sætte 
tydelige aftryk på håndteringen af kriserne og dermed gøre en forskel til gavn for danske 
lønmodtagere. I FH’s første kongresperiode har vi således vist, hvad fagbevægelsen mener, 
når vi siger, at sammen er vi stærkest, og at fællesskab og solidaritet giver styrke. At kriser 
ikke bare skal mødes med nedskæringer, men med kloge investeringer, så vi kan komme 
styrket ud på den anden side. Fagbevægelsen og samarbejdet i regi af den danske model har 
vist sig afgørende for, at Danmarks økonomi og arbejdsmarked fortsat står relativt stærkt i en 
kriseramt omverden.  

Ved udgangen af den første kongresperiode er FH etableret som lønmodtagernes repræsen-
tant både lokalt ude i landet, ved forhandlingsbordet til trepartsforhandlinger med regeringen 
og overfor EU-institutionerne og den europæiske fagbevægelse i Bruxelles. I en omskiftelig og 
usikker verden skal FH fortsat være med til at finde nye løsninger på tværs og sætte retning til 
fordel for lønmodtagerne og for hele Danmark.  

Det er håbet, at denne skriftlige beretning kan danne grundlag for en god og konstruktiv 
debat om, hvordan vi i fagbevægelsen kan fastholde de resultater, som er opnået, sætte og 
stræbe imod nye mål og sikre, at flere bliver en del af vores faglige fællesskab.    
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1. Vækst og velfærd til fremtiden 

Stærk økonomisk politik til tiden 

Coronakrisen har sat dagsordenen i store dele af kongresperioden fra 2019 til 2022, og derfor 
har håndteringen også været en helt central del af arbejdet i FH. FH spillede en vigtig rolle for 
udviklingen i dansk økonomi og arbejdsmarkedet under krisen. Med indgåelsen af et tocifret 
antal trepartsaftaler viste den danske model sin styrke. Det gælder ikke mindst aftalen om 
midlertidig lønkompensation, som holdt hånden under en kvart million lønmodtagere, da det 
så værst ud. Ordningen betød, at rigtig mange lønmodtagere blev fastholdt i ansættelsesfor-
holdet. Dermed stod de klar til at bidrage, da samfundet atter genåbnede, og der kom gang i 
hjulene igen. Dansk økonomi kom hurtigt tilbage på sporet med rekordhøj beskæftigelse, lav 
ledighed, stort indtag af langtidsledige på arbejdsmarkedet og fortsat sunde offentlige 
finanser. 

I et internationalt perspektiv har Danmark klaret sig rigtig godt gennem krisen og har i dag et 
stærkt udgangspunkt for at imødegå usikre tider fremover. 

FH har løbende skubbet på for at sikre bedre budgetmæssige rammer for velfærden. Dette 
bl.a. via ændringer af budgetloven. Her blev der i 2022, som en del af det nationale kompro-
mis om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, indgået aftale om at lempe budgetlovens under-
skudsgrænse. Ændringen blev efterfølgende vedtaget ved lov. Lempelsen er fornuftig og 
desuden helt efter forskrifterne fra EU. Desværre er der ikke sket justeringer af øvrige dele af 
budgetloven eller tilhørende sanktionsmekanismer, og der er fortsat potentiale for at forbedre 
rammerne om velfærden. Her er det fremadrettet en prioritering at understøtte mere fleksible 
flerårige budgetter for kommuner og regioner til gavn for langsigtede prioriteringer og 
investeringer i velfærd. 

Retfærdig grøn omstilling 

I 2020 vedtog regeringen Danmarks første klimalov, der forpligter Danmark på at nå 70-pct. 
målsætningen i 2030. Klimadagsordenen er ikke en del af de kongresvedtagne indsatser, men 
har som følge af bl.a. klimaloven alligevel fyldt meget i hovedparten af kongresperioden.  

FH fremlagde i maj 2020 Helhedsplan om grøn omstilling med 113 forslag til, hvordan 
Danmark når i mål med den grønne omstilling og samtidig løser en række samfundsud-
fordringer, skaber flere gode job og sikrer social retfærdighed. Helhedsplanen indeholder fire 
pejlemærker for den grønne omstilling: Danmark skal være et foregangsland, den grønne 
omstilling skal skabe flere gode job og sikre tryghed gennem uddannelse og et stærkt socialt 
sikkerhedsnet, der skal være fokus på kollektive beslutninger og internationalt forpligtende 
samarbejde med fokus på at undgå lækage, og den grønne omstilling må ikke øge uligheden.  

I Helhedsplanen foreslog FH bl.a. at nedsætte en ekspertkommission til at designe klimaaf-
gifter under hensyn til lækage og ulighed. Efterfølgende har regeringen nedsat et ekspert-
udvalg for en grøn skattereform, der i 2022 offentliggjorde 1. delrapport med anbefalinger for 
industrien. Ligeledes er der i 2022 indgået en aftale om en grøn skattereform for industrien, 
hvor der er afsat 100 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til videre- og efteruddannelse, som er en 
nøgleprioritet for FH.  

I 2022 udgav FH rapporten Retfærdig grøn omstilling, hvor det blev slået fast, at lønmod-
tagerne bakker op om den grønne omstilling, men at lønmodtagerne også har bekymringer, 
herunder ønsker, at den grønne omstilling bliver socialt retfærdig.  
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Derudover har FH nedsat Lønmodtagernes Klimapanel, hvor lønmodtagere har arbejdet med 
medarbejderdrevet grøn omstilling lokalt på arbejdspladserne. I 2022 har panelet lanceret en 
række anbefalinger til, hvordan lønmodtagernes forslag og idéer bedst aktivt kan inddrages i 
den grønne omstilling på arbejdspladserne. 

FH bliver i dag inviteret til at deltage i en række møder og fora rettet mod den grønne 
omstilling, herunder deltagelse i Grønt Erhvervsforum. 

Bedre muligheder for tilbagetrækning 

FH har længe arbejdet for at skabe bedre muligheder for de lønmodtagere, der ikke kan holde 
til at arbejde indtil pensionsalderen. Det er derfor meget positivt, at der nu er skabt bedre 
muligheder for, at nedslidte lønmodtagere, der nærmer sig folkepensionsalderen, og lønmod-
tagere, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan trække sig tilbage. 

Fra 1. januar 2020 kunne borgere med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, der har haft 
en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen, søge om 
seniorpension. Fra 2024 bliver ordningen forbedret, så den omfatter borgere, der højest kan 
arbejde 18 timer om ugen.  

Fra 1. januar 2022 blev der indført en ret til tidlig pension, hvorved lønmodtagere med mange 
år bag sig på arbejdsmarkedet har fået mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet 
op til tre år før folkepensionsalderen.  

Disse vigtige og nødvendige rettigheder er en stor sejr for fagbevægelsen, fordi de medvirker 
til, at flere lønmodtagere kan trække sig tilbage på en værdig måde.  

Styrkelse af skatteforvaltningen 

FH har gennem mange år – også før denne kongresperiode – arbejdet hårdt for at genoprette 
skatteforvaltningen og nedbringe omfanget af skattesnyd og skandaler. Med et vedholdende 
fokus på de samfundsøkonomiske gevinster ved en stærkere skattekontrol, har FH opfordret 
skiftende regeringer til at opruste kontrollen og nedbringe skattegabet. Med forståelsespapiret 
satte S-regeringen og støttepartierne en eksplicit ambition om at styrke kontrollen, og i 2023 
forventes målet om 1.000 flere ansatte i skattekontrollen at være en realitet.  

Samtidig er det lykkedes FH at overbevise Skatteministeriet og Finansministeriet om at ind-
regne de forventede provenueffekter af øget skattekontrol. Således indregnes der i dag et 
forventet merprovenu, som øger råderummet til fx velfærd.  

En progressiv erhvervspolitik  

FH prægede fra kongresperiodens begyndelse den nye regerings tænkning om progressiv 
erhvervspolitik, og slog bl.a. fast i en fælles kronik med den ny erhvervsminister, at der var 
behov for et opgør med den gammelliberale idé om, at erhvervspolitik kan reduceres til 
skattepolitik og rammevilkår. Der blev sat fælles fokus på, at kompetencer, velfærd og den 
danske model også er centrale rammevilkår, og at staten med tålmodig og risikovillig kapital 
kan fremme løsninger på store samfundsudfordringer, herunder klima, sundhed og 
arbejdsmiljø.  

FH fremlagde i starten af kongresperioden udspillet ”Investér i Danmark”, hvor der blev 
opfordret til at investere i mennesker, tryghed og teknologi. Her indgik forslaget om at etab-
lere Danmarks Investeringsfond, som skulle sikre tålmodig og langsigtet kapital til teknologiske 
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løsninger på store samfundsudfordringer. Fonden er nu realiseret som Danmarks Eksport- og 
Investeringsfond, og forslaget har været med til at fremme idéen om fonde med statslig, 
risikovillig kapital som effektivt politisk redskab.   

FH indgik tæt i arbejdet med corona-hjælpepakker og præsenterede FH’s Genopretningsplan 
med forslag om at investere i klima, teknologi og tryghed. FH kom også med forslag til 2. 
generationsreformer af erhvervspolitikken med publikationen ”Erhvervspolitik til en ny tid – 
velstand og velfærd”, hvor bl.a. forslaget om at omlægge dele af erhvervsstøtten til lån nu 
indgår i arbejdet med at finde finansiering til realiseringen af Danmark kan mere 1. FH har via 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, de lokale erhvervshuse, vækstteams og 
erhvervsfyrtårne sikret fokus på sammenhæng til uddannelses- og beskæftigelsessystemet 
samt store millionbeløb rettet mod kompetenceudvikling for FH’s grupper. 

Digitalisering, medejerskab og arbejdsklausuler 

FH deltog i regeringens digitaliseringspartnerskab og sikrede anbefalinger om kompetencer, 
opkvalificering og krav om, at digital erhvervsstøtte kun skal gå til virksomheder med 
ordentlige løn- og arbejdsvilkår. FH bidrog til, at der blev vedtaget en europæisk rammeaftale 
mellem de sociale parter (herunder med DA og de offentlige arbejdsgivere) om digitalisering, 
som bl.a. opfordrer til uddannelsesplaner, retten til at være off-line, tiltag mod unødig 
overvågning og at arbejdstagerrepræsentanter skal kunne adressere emner relateret til data, 
overvågning m.v. og få stillet digitale redskaber til rådighed for at kunne komme i kontakt med 
kollegaerne.           

FH offentliggjorde forslag til øget medejerskab i danske virksomheder, skubbede på for at 
regeringen nedsatte en ekspertgruppe om emnet, og har med succes påvirket arbejdet, sådan 
at anbefalingerne flugter med FH’s forslag. FH har også lykkes med at få afsat midler på 
forskningsreserven til at afdække dynamiske effekter af offentlige udgifter og af styrket 
skattekontrol. 

Endelig har FH vedholdende arbejdet for, at et krav om arbejds- og uddannelsesklausuler, 
styrket kontrol m.v. indgik i en ny udbudslov. Det lykkedes at få et krav om uddannelses-
klausuler med i loven, og muligheden for krav om arbejdsklausuler, kontrol m.v. forhandles i 
skrivende stund med DA i en arbejdsgruppe nedsat af regeringen. 

2. Tryghed i beskæftigelsen 

A-kasser og dagpenge 

FH har i mange år arbejdet for et tryggere dagpengesystem, og har bl.a. i 2021 fremlagt 
udspillet ”Mere tryghed til lønmodtagerne”, hvor FH foreslog et tillæg til dagpengemodtagere 
med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og a-kassen i de første tre ledighedsmåne-
der. Med Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi er der aftalt et sådan tillæg, som i 
meget høj grad er inspireret af FH’s udspil. Den forhøjede dagpengesats de første tre måneder 
er den første styrkelse af dagpengeområdet i mange år. Den forhøjede dagpengesats på 
maks. 23.000 kr. pr, måned er vigtigt for tilslutningen til dagpengesystemet og er med til at 
sikre trygheden for lønmodtagerne i Danmark. Aftalen indeholdt også forbedrede vilkår på 
dagpengeområdet for personer med skæve arbejdstider – de såkaldte tekniske belægninger. 
Imidlertid var det kritisabelt, at aftalepartierne finansierede tillægget med penge fra 
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dagpengesystemet på dimittendområdet. Det er væsentligt for lønmodtagernes tryghed at 
fastholde de samlede forbedringer af dagpengesystemet, også efter et folketingsvalg.  

FH har i kongresperioden haft fokus på, at a-kassernes rolle i beskæftigelsespolitikken skal 
styrkes. Derfor har FH bl.a. været en drivende kraft i arbejdet med det såkaldte a-kasseforsøg. 
Forsøget går overordnet set godt, idet hovedparten af de deltagende a-kasser opfylder det 
centralt fastsatte fokusmål, og der er stor tilfredshed blandt medlemmerne i a-kasserne. Som 
en del af regeringens nytænkning af beskæftigelsesindsatsen har FH lagt kræfter i interesse-
varetagelse, der bl.a. har ført til en permanentgørelse af a-kasseforsøget, så alle a-kasser 
overtager kontaktforløbet med dagpengemodtagerne de første 3 måneder fra 1. januar 2024. 
Dermed gøres der op med det væld af møder i både a-kasser og jobcentre, som har været 
virkeligheden for mange tusinde ledige danskere, siden jobcentrene blev oprettet i 2007. 
Samtidigt er det en anerkendelse af det store og kvalificerede arbejde, som a-kasserne leverer 
hver eneste dag. 

Trepartsaftale om styrkede rekrutteringsmuligheder 

Den 31. august 2021 inviterede regeringen arbejdsmarkedets parter og KL til treparts-
drøftelser for at ’styrke danske virksomheders muligheder for at rekruttere den arbejdskraft, 
de har behov for’. Det resulterede i en trepartsaftale i efteråret 2021, som først og fremmest 
lagde vægt på potentialet for arbejdskraft blandt ledige i Danmark i stedet for at orientere sig i 
retning af udenlandsk arbejdskraft fra 3. lande. Med aftalen blev det bl.a. gjort enklere og 
hurtigere at få ledige over i voksenlærlingeordningen, samtidigt med at indsatsen for at få 
dimittender i job blev styrket.  

FH spillede ind med yderligere forbedringsforslag, der ikke kunne skabes enighed bag. Vi var 
gerne gået videre med mere opkvalificering, og havde gerne set, at vi havde forbedret 
reglerne om supplerende dagpenge, fordi rigtigt mange af arbejdsgiverne kun slår deltidsjob 
op, og dem er det svært at leve af. Derudover indeholdt aftalen også midlertidige, skærpede 
rådighedsregler for ledige der ikke søger job, som vi ikke så behov for, men som var en 
forudsætning for den samlede aftale. 

Opkvalificering og sporskifte 

FH har i kongresperioden fortsat arbejdet for at sikre gode vilkår for uddannelse, opkvalifice-
ring og sporskifte for ledige. Derfor er det positivt, at regeringen og et flertal af Folketingets 
partier i juni 2020 indførte en midlertidig ret til et uddannelsesløft på 110 pct. af dagpengenes 
højeste beløb til visse ledige indenfor visse erhvervsuddannelser. Allerede i december 2020 
blev retten udvidet til også at inkludere SOSU-assistentuddannelsen samt uddannelser, der 
understøtter grøn omstilling, og slutteligt er der i 2022 indgået en aftale om at gøre retten 
permanent. 

Samme positive udvikling gælder for voksenlærlingeordningen, der i stigende grad er blevet 
anvendt fra 2018 og frem til i dag. Stigningen har været hjulpet på vej af en målrettet 
kampagne forankret i FH med deltagelse af en række forbund, der løb fra 2019 og frem til 
udgangen af 2020. Der er samtidig blevet gennemført en række fornuftige ændringer af 
ordningen igennem de seneste år, der har fjernet unødige barrierer, udvidet målgruppen for 
tilskud og øget incitamenterne for både virksomheder og ledige til at deltage i ordningen.  

Dertil er yderligere en række ordninger blevet udvidet eller har fået særskilt opmærksomhed. 
Trainee-indsatsen er således blevet forlænget to gange og målgruppen for ordningen er blevet 
udvidet. Jobrotationsordningen har ligeledes fået fjernet unødige barrierer og forbedret de 
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økonomiske incitamenter forbundet med deltagelse i et forløb. Helt særligt er der midlertidigt 
forbedret muligheder for, at den beskæftigede i et jobrotationsforløb kan deltage i en EUV 1, 
hvilket særligt er en fordel ift. SOSU-uddannelserne. Og slutteligt er der også gennemført et 
arbejde i et bredt funderet dimittendpartnerskab, der skal få flere dimittender hurtigere i 
arbejde. 

I forhold til de virksomhedsrettede aktiveringsformer som eksempelvis virksomhedspraktik, har 
FH arbejdet for at få sat fokus på brug og misbrug af ordningen, samt få opsat klare rammer 
om formål og progression for den enkelte lediges deltagelse i et virksomhedspraktikforløb. Det 
har blandt andet resulteret i en klar formålsbeskrivelse på bekendtgørelsesniveau om 
virksomhedspraktikreglerne samt en ny, udførlig vejledning. 

Endelig har FH medio 2022 udarbejdet et omfattende input til Reformkommissionen med Nina 
Smith i spidsen, der særligt vedrører styrkede opkvalificeringsmuligheder. 

Et arbejdsmarked for alle 

FH har i kongresperioden haft fokus på at skabe opmærksomhed om potentialet ved at få flere 
på kanten af arbejdsmarkedet med i opsvinget. FH har bl.a. arbejdet for, at lønmodtagere 
med nedsat arbejdsevne får en hurtigere hjælp, meningsfulde og relevante indsatser og bedre 
muligheder for at blive integreret eller fastholdt i job.  

FH har på baggrund af en stor kritik af langstrakte ressourceforløb uden klare mål og retning, 
arbejdet for, at forløbene blev af kortere varighed og understøtter progression mod tydelige 
mål. FH mener, at der blev taget et skridt i den rigtige retning, da en enig forligskreds i 
december 2020 indgik en aftale om bedre ressourceforløb, der indeholdt en indsatsgaranti 
efter 6 måneder, kortere ressourceforløb, en ret til en sundhedsfaglig rådgivning, og at 
seniorer med under 6 år til pensionsalderen ikke skal tilkendes ressourceforløb, med mindre de 
selv ønsker det. 

Det forventes desværre ikke, at regeringen når at lande en aftale om forbedringer af 
førtidspension og fleksjob i denne valgperiode. FH har arbejdet for, at lønmodtagere, der på 
grund af nedslidning, ulykke eller sygdom har en nedsat arbejdsevne, får bedre muligheder for 
at blive fastholdt på deres hidtidige arbejdsplads, dvs. at de ikke først skal have været ansat 
på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Dette 12 måneders-krav 
er blevet afskaffet for seniorer med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, men gælder 
endnu for den øvrige gruppe af lønmodtagere.   

FH har arbejdet for et nyt og bedre kontanthjælpssystem, der afhjælper problemerne med 
fattigdom og fungerer som et solidt sikkerhedsnet, der griber mennesker, hvis alt andet slår 
fejl, og hvor det samtidig fortsat kan betale sig at arbejde og være medlem af en a-kasse. 
Aftalen om et nyt kontanthjælpssystem fra juni 2022 indeholder en række positive elementer, 
herunder bedre vilkår for børnene, styrkede incitamenter til at tage ordinære timer og 
forbedring af kontanthjælpsmodtagernes muligheder for at fastholde pensionsopsparingen. FH 
havde imidlertid gerne set, at der blev indført en mere ambitiøs afklaringsret efter 1 år i stedet 
for de 2 år, der ligger i aftalen, og at den også omfatte unge mellem 18 og 30 år.  

Med aftalen den nye hovedlov fra juni 2022 skal der sikres en mere sammenhængende hjælp 
til udsatte mennesker. FH ser aftalen som et vigtigt skridt for de mennesker, der har komplek-
se og sammensatte behov på tværs af social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelses-
området. FH havde gerne set, at aftalen også havde omfattet unge mellem 18 og 24 år.  
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Mange ledige seniorer oplever i dag, at de bliver valgt fra på grund af alder, når de søger job. 
Derfor er det positivt, at der med Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft blev indført et 
forbud mod, at arbejdsgivere må anmode ansøgere om at oplyse deres alder, og at der er 
afsat penge til en særlig indsats for denne gruppe.  

Afskaffelse af modregningsregler for folke-, førtids-, og seniorpension 

FH har arbejdet aktivt for at få afskaffet modregningsreglerne for folke-, førtids- og senior-
pension som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. FH ser derfor også positivt 
på, at disse modregningsregler nu er blevet afskaffet. Det betyder, at mange familier får et 
større økonomisk råderum, og samtidigt bidrager afskaffelsen til at øge udbuddet af 
arbejdskraft.  

Integration og udenlandsk arbejdskraft 

FH har arbejdet for, at rekrutteringen af arbejdskraft fra tredjelande tager udgangspunkt i et 
reelt behov på det danske arbejdsmarked, samt at det afgrænses til kvalificeret arbejdskraft 
på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Det er derfor positivt, at der i efteråret 2021 blev indgået 
en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft, der først og fremmest har fokus på at få ledige 
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i gang. 

Samtidig har der gennem flere år været et pres fra arbejdsgiversiden for at øge mulighederne 
for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, desuagtet at antallet af udenlandske 
arbejdstagere i Danmark er rekordhøjt. I forsommeren 2022 indgik regeringen en bred aftale 
om en ny, midlertidig beløbsordning med en lavere beløbsgrænse. 

Det stigende antal udenlandske arbejdstagere og stadig mere komplicerede tilfælde af 
kriminelle aktiviteter på arbejdsmarkedet stiller stadig større krav til kontrollen af udenlandsk 
arbejdskraft. FH har derfor arbejdet for at styrke kontrollen med erhvervsordningerne for 
tredjelandsborgere, og for at det undersøges, om en ny national kontrolmyndighed på tværs 
af bl.a. Styrelsen for International Rekruttering (SIRI), Arbejdstilsynet, Politiet og 
Skattestyrelsen kan styrke myndighedssamarbejdet og kontrolindsatsen.  

FH har desuden arbejdet for, at Udlændinge- og Integrationsministeriet retter op på en 
praksis, der undergraver danske løn- og arbejdsvilkår for tredjelandsborgere med ophold på 
en erhvervsordning, idet myndighederne har brugt et ufuldstændigt lønbegreb, hvor fritvalg 
ikke indgår som lønkomponent. Det er lykkedes, og ministeriet arbejder nu på en tilpasning 
som foreslået af FH.  

Det er dog endnu ikke lykkedes at få SIRI til at bruge gennemsnitslønnen frem for nedre 
kvartil i lønstatistikkerne som rettesnor for vurderingen af sædvanlig løn. Det stiller 
udenlandske arbejdstagere ringere end deres danske kollegaer og risikerer at trække 
lønningerne for danske lønmodtagere nedad.  

FH har derudover arbejdet for, at ledige flygtning og indvandrere sikres en jobrettet indsats 
med både sproglig og faglig opkvalificering samt virksomhedsrettede indsatser. Konkret blev 
der med trepartsaftale om Integrationsgrunduddannelsen (IGU) i 2019 aftalt en forlængelse af 
ordningen i 3 år, samtidig med at målgruppen blev udvidet og danskundervisningen blev 
løftet. Med trepartsaftalen i starten af 2022 blev ordningen videreført frem til 1. januar 2024. 
Derudover blev personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder, og efterfølgende 
ukrainske flygtninge, også omfattet af IGU-ordningen. 
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Endelig har FH sammen med forbundene engageret sig i arbejdet med håndteringen af for-
drevne fra Ukraine og integration på arbejdsmarkedet. FH har via deltagelse i regeringens 
partnerskab for ukrainere i job arbejdet for, at der ikke oprettes et parallelt arbejdsmarked 
med ringere vilkår for ukrainere. Vi har sikret etablering af en arbejdsmarkedsovervågning fra 
myndighedernes side inkl. monitorering af løn- og branchespredning, ligesom FH har forestået 
udarbejdelse af oplysningsmaterialer om det danske arbejdsmarked på engelsk og ukrainsk. 

3. Viden, uddannelse og udvikling 

Øgede investeringer på alle uddannelsesniveauer 

FH har siden sin etablering arbejdet for øgede investeringer på tværs af uddannelsesniveauer. 
Blandt andet lancerede vi ”nedskæringstælleren” i foråret 2019, der frem mod folketingsvalget 
i 2019 illustrerede de voldsomme nedskæringer på uddannelsesområdet under den davær-
ende regering, ikke mindst grundet omprioriteringsbidraget. Det er derfor yderst positivt, at 
omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet fra 2020 blev annulleret, og at der efter flere 
års besparelser igen investeres i uddannelsesområdet. Der er dog fortsat behov for et langt 
større og bredere løft af uddannelsesområdet.  

Erhvervsuddannelserne 

Erhvervsuddannelsesområdet har i denne kongresperiode i høj grad været præget af corona-
nedlukning, store betydningsfulde trepartsaftaler samt en stigende politisk opmærksomhed 
pga. mærkbar mangel på faglærte indenfor en række områder. 

Corona-nedlukningen gav betydelige udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet, da ca. 70-
75 pct. af uddannelsen finder sted på offentlige og private arbejdspladser. Umiddelbart ville 
hjemsendelsen af lærlinge og elever fra virksomhederne betyde, at uddannelsen stoppede, da 
uddannelsen på lærepladsen ikke kan foregå virtuelt. Derfor blev der taget trepartsinitiativer, 
der sikrede, at lærlinge og elever så vidt muligt kunne blive på virksomheden, hvis der var 
opgaver at løse. Samtidig var der bekymring for, at indgåelsen af nye uddannelsesaftaler ville 
gå helt i stå, mens virksomhederne var helt eller delvis lukket ned. For at undgå dette indgik 
regeringen og arbejdsmarkedets parter en stor trepartsaftale, hvor virksomhederne fik 
refunderet en betragtelig del af lønnen for eksisterende og nye aftaler indtil udgangen af 
2020. Trepartsaftalen beløb sig til godt 5 mia. kr. og medførte, at meget få lærlinge og elever 
mistede deres læreplads, og at der faktisk blev indgået flere nye aftaler i denne periode end i 
året før. 

Med udgangen af 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter endnu en stor treparts-
aftale. Formålet her var at nedbringe frafaldet ved at styrke skolernes ansvar for, at de unge 
får en lære- og elevplads. Samtidig blev rekruttering, kvalitet og lærepladsopsøgende arbejde 
styrket ved, at de faglige udvalg hvert år nu modtager 120 mio. kr. til dette arbejde. Det 
betyder, at arbejdsmarkedet parter både har påtaget sig et større ansvar for dette område og 
fået de økonomiske muskler til at løfte dette ansvar. 

Samtidig har der henover perioden været en stigende politisk opmærksomhed på erhvervsud-
dannelserne, ikke mindst pga. den truende mangel på faglærte. Men det har også sat sig 
igennem i indgåelsen af et stigende antal uddannelsesaftaler. Således har over 77.000 en 
lære- eller elevplads. Det er positivt. Men der er store forskelle på tværs af brancher og 
geografi og mangler altså stadig lære- og elevpladser indenfor nogle fag og i nogle dele af 
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landet. Derfor er det nødvendigt fortsat at arbejde for, at flere private og offentlige 
arbejdsgivere påtager sig ansvaret for at uddanne flere faglærte.  

Videregående uddannelser 

FH arbejder vedvarende for at skabe gode rammer for erhvervsakademi- og professions-
bacheloruddannelserne. I 2019 blev FH’s samlede visioner for de videregående uddannelser 
fastlagt. Med afsæt heri præsenterede FH i 2021 udspillet ”Færre Bump på vejen – tydelige 
sammenhængende og fleksible muligheder for videregående uddannelser”. Udspillet 
indeholder en række konkrete forslag til, hvordan rammerne om de videregående uddannelser 
kan styrkes. Det gælder både i forhold til de ordinære uddannelser og videregående VEU. 

FH har løbende arbejdet for øget indflydelse på erhvervsakademierne og professionshøj-
skolerne. Det er derfor positivt, at FH med konstitueringen af de nye bestyrelser i foråret 2022 
fortsat er repræsenteret i alle erhvervsakademiers og professionshøjskolers bestyrelser i 
perioden 2022-2026. FH har herudover afholdt et årligt uddannelsesmøde for FH-
fagbevægelsens repræsentanter i bestyrelser og uddannelsesudvalg på erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og maskinmesterskoler med deltagelse af bl.a. politikere og 
repræsentanter fra sektoren. 

FH har markeret sig i debatten om en bedre balance i optaget på de videregående 
uddannelser. Som led heri har FH haft fokus på at styrke rekrutteringen til professionsud-
dannelserne på velfærdsområdet. FH har bl.a. i 2020 sammen med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler gennemført en 
rekrutteringskampagne rettet mod professionsuddannelserne. På FH’s initiativ afholdt FH 
sammen med KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i 2022 endvidere et 
symposium, der satte fokus på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområdet. FH har i 
august 2022 præsenteret en national handlingsplan med konkrete forslag til, hvordan 
professionsuddannelserne på velfærdsområdet kan styrkes, samt opfordret til, at der indkaldes 
til trepartsforhandlinger om øget rekruttering til uddannelserne på velfærdsområdet.  

Voksen, efter- og videreuddannelse (VEU) 

Siden indgåelsen af VEU-trepartsaftalen om Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og 
videreuddannelse for perioden 2018-2021 har FH været involveret i implementering af aftalens 
mange initiativer. Der var en tendens til, at VEU-aktiviteten, som i flere år havde været 
faldende, stagnerede eller endda steg en anelse i 2018 og 2019. Imidlertid resulterede corona-
nedlukningerne i en brat faldende VEU-aktivitet i både 2020, 2021 og første kvartal 2022. Pga. 
corona udsatte regeringen genforhandlingen af trepartsaftalen i 2021, og i stedet indgik FH en 
aftale om forlængelse af aftalen i efteråret 2021, så den også gælder i 2022. FH har i 
mellemtiden sammen med forbundene udarbejdet en bruttoliste med over tredive konkrete 
forslag til justering af eksisterende initiativer samt nye forslag til forbedrede tiltag på VEU-
området. På den led står FH godt rustet til forhandlingerne om en ny VEU-trepartsaftale fra 
2023 og frem. 

Desuden har FH fået udarbejdet en kortlægning af konkrete greb og værktøjer på arbejds-
pladser, hvor man benytter sig af systematisk uddannelsesplanlægning. På den baggrund 
argumenterer FH i pressen og i den politiske interessevaretagelse for, at flere vil komme på 
efter- og videreuddannelse, hvis man på arbejdspladserne planlægger årets uddannelses-
indsats ligeså systematisk som årets ferieafholdelse. 
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FH har også i samarbejde med forbundene udarbejdet nye strukturelle policy-forslag. Senest 
fx et forslag om ret til rettidigt sporskifte, omfattende en gratis uddannelse med forsørgelse på 
110 pct. af højeste dagpengesats for lønmodtagere mellem fx 45-60 år, der har været længe 
på arbejdsmarkedet, som blev fremsat til Lønmodtagernes Topmøde i foråret 2022.  

Job-VEU-modellen 

Som en del af arbejdet med at skabe gode forudsætninger for, at en større del af arbejds-
styrken bliver opkvalificeret, har der løbende været arbejdet med at skabe bedre kendskab og 
sammenhæng til uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesindsatsen. Konkret er der arbejdet 
med den såkaldte Job-VEU-model, der regionalt styrker samarbejdet mellem uddannelses-
systemet og beskæftigelsessystemet. VEU-koordinatorerne arbejder i Job-VEU-modellen med 
at koordinere aktørsamarbejdet og understøtte forankringen hos de regionale aktører, 
heriblandt arbejdsmarkedets parter.  

Sideløbende har der været afsat penge til uddannelsesambassadører, der blandt andet under-
støtter arbejdet med at få igangsat flere uddannelsesløftsforløb. Det er derfor rigtigt positivt, 
at midler til VEU-koordinatorer, der stammer fra VEU-trepartsaftalen, også løbende er blevet 
fulgt op og udvidet fra politisk hold. 

Den forberedende grunduddannelse (FGU) 

De 45.000 unge under 25 år, der hverken har uddannelse eller job, er en kilde til væsentlig 
bekymring for FH og den samlede fagbevægelse. Derfor har den Forberedende Grunduddan-
nelse (FGU) været en stor prioritet hos FH, og vi har investeret ressourcer i udviklingen af 
FGU, både lokalt og centralt. 

FGU-institutionerne blev formelt etableret i foråret 2019, og de første hold elever startede i 
august 2019. FH deltog både centralt og lokalt aktivt i arbejdet med dette. 

De første år har været vanskelige for FGU. Opstarten var temmelig kaotisk, bl.a. fordi der var 
meget lidt tid til at forberede opstarten for de første FGU-elever. Kun godt et halvt år efter 
opstarten ramte corona-pandemien med delvise nedlukninger mv. til følge, hvilket var særligt 
problematisk for FGU-elevgruppen med mange sårbare elever. 

Ud over pandemien har FGU-institutionernes første år været præget af betydelige økonomiske 
udfordringer. Institutionerne er pålagt store opgave både med hensyn til udbud og inklusion. 
Uddannelsen var imidlertid fra starten underfinansieret i forhold til de opgaver, institutionerne 
skulle løfte. Konsekvensen har været fyringsrunder og andre nedskæringer.  

FH har sammen med bl.a. DA, DI og FGU Danmark været i dialog med politikerne om disse 
problemer. Vi kan glæde os over, at der med regeringens finanslovsforslag for 2023 er afsat et 
betydeligt beløb til FGU de næste 4 år, hvilket forhåbentligt kan give noget ro, hvis forslaget 
gennemføres. Men der skal findes en varig model, der sikrer, at de elever, der har behov for et 
forløb på FGU, også får tilbudt muligheden.  
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4. Udvikling af den offentlige sektor og ledelsesområdet 
Et væsentligt fokus i kongresperioden har været at udvikle et politisk grundlag, som giver FH 
et solidt udgangspunkt for at bidrage til udviklingen af den offentlige sektor. Sideløbende har 
vi udviklet flere konkrete politikforslag, hvis fællesnævner er, at de har til hensigt at styrke 
den offentlige sektor, forbedre vilkårene for FH’s medlemmer og sikre velfærd af høj kvalitet. 

FH har fokuseret på at bidrage til en stærk offentlig sektor, der sikrer lighed og tryghed og 
leverer velfærd af høj kvalitet til alle borgere. Både for at fremme lønmodtagernes dagsorden 
på området, men også for at sikre en bedre velfærd til borgerne. Som en nøgle til at sikre 
dette, har det været nødvendigt at arbejde for et opgør med den nuværende styringsform i 
den offentlige sektor, hvor både medarbejdere og ledere ofte har et for snævert fagligt 
handlerum og er nødt til at tilrettelægge borgernes velfærd gennem regneark i stedet for 
hensynet til borgernes behov. 

Fælles pejlemærker for udviklingen af den offentlige sektor 

I starten af kongresperioden blev der formuleret en række pejlemærker for udviklingen af den 
offentlige sektor. På samme vis formulerede FH også en række pejlemærker konkret for 
udviklingen af sundhedsvæsenet. 

Disse pejlemærker brugte FH bl.a. til at skabe og fastholde dialog med regeringen og centrale 
kommunale og regionale aktører. Først med VLAK-Regeringens arbejde med Sammenhængs-
reformen og senere med S-regeringens arbejde med Nærhedsreformen. Derudover brugte FH 
også pejlemærkerne som udgangspunkt for en lang række konkrete politikforslag og udspil 
målrettet styringen og ledelsen i den offentlige sektor.    

FH’s indspil til Nærhedsreformen 

Arbejdet med regeringens Nærhedsreform har været en prioritet for FH i kongresperioden. En 
Nærhedsreform af den offentlige sektor har konsekvent af regeringen været fremhævet som 
den centrale politiske indsats ift. den offentlige styring og ledelse. Derfor udviklede FH i 2020 
et omfattende indspil til Nærhedsreformen, som tegner en ambitiøs reform og et nyt syn på 
den offentlige styring og ledelse.  

I efteråret 2020 annoncerede regeringen sine 3-årige frisættelsesforsøg, hvor syv kommuner 
igennem de såkaldte velfærdsaftaler blev frisat for statslige regler og lovgivning indenfor 
dagtilbuds-, ældre- og skoleområdet. Disse forsøg har FH fulgt tæt, blandt andet gennem en 
følgegruppe. Primo 2022 annoncerede regeringen så, at velfærdsaftalerne skal udvides til alle 
landets kommuner. FH har derfor i 2022 brugt de foreløbige erfaringer fra de nuværende syv 
frisættelsesforsøg til at udvikle en række anbefalinger til landets øvrige kommuner. 

Ansvarlig offentlig digitalisering 

Digitaliseringen af den offentlige sektor har stor betydning for leveringen af velfærd, samt for 
medarbejdernes og ledernes arbejdsvilkår. Derfor har FH i kongresperioden prioriteret at 
udvikle et indspil til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om ansvarlig digitalisering. FH 
deltog også i Regeringens Digitaliseringspartnerskab, hvor den offentlige digitalisering var en 
central dagsorden.  
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Ledernes rammevilkår 

FH har i kongresperioden arbejdet for at forbedre rammevilkårene for ledelse og lederne ved 
at udvikle anbefalinger og tiltag, der udgør pejlemærker for FH’s lederpolitik. FH har i første 
halvår 2020 udviklet en række anbefalinger for at understøtte rekruttering og dygtiggørelsen 
af nye ledere. Herudover er der udviklet politik for faglig ledelse, med en række konkrete 
anbefalinger til, hvordan den faglige ledelse og sammenhæng i ledelseskæden styrkes. FH har 
i 2021 og 2022 haft særskilt fokus på ledelsesspændet, hvor der er udviklet principper for 
ledelsesspændet i den offentlige sektor suppleret af mere konkrete mål for på udvalgte 
fagområder.  

For at synliggøre og dagsordensætte FH-ledernes udfordringer og problemstillinger har FH 
udviklet et panel af offentlige ledere. Panelet giver mulighed for gennem cases og data at vise, 
hvor der er potentiale for at forbedre ledernes handlerum. Panelet har op mod 1.700 
respondenter pr. undersøgelse, og der er blandt andet blevet spurgt til ledernes vilkår og 
muligheder under corona-krisen, ledelsesspænd og ledernes oplevelse af seksuel chikane. 

Opfølgning på Ledelseskommissionen 

FH har haft fokus på at påvirke arbejdet med Ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger. 
Vi har stået fast på, at der skal følges op på kommissionens bidrag til at sætte offentlig ledelse 
på dagsordenen ved at omsætte anbefalingerne til konkret handling. FH har været tæt 
inddraget i Aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, hvor der bl.a. er opnået 
indflydelse på eftersynet af de offentlige lederuddannelser. Gennem følgegruppe og 
udarbejdelse af egne anbefalinger for lederuddannelser har FH fokuseret på praksisnærhed og 
værdiskabelse ved at understrege behovet for bl.a. før-lederkurser. Herudover har FH arbejdet 
for at påvirke undersøgelsen af motivation i den offentlige sektor samt udarbejdelsen af 
lederevalueringen af de offentlige ledere. FH fastholder presset for at styrke den offentlige 
ledelse på det nationale partnerskab om ledelse og kompetencer. 

5. Ansættelsesret og overenskomster 

Ansættelsesret i en corona-tid 

Som omtalt har corona-pandemien naturligvis været kongresperiodens helt store og uventede 
arbejdsopgave, hvor der fra FH’s side har været fokus på, at afbøde konsekvenserne af 
pandemien for lønmodtagerne, også fra det ansættelsesretlige perspektiv.  

Udover at være med til at indgå et tocifret antal trepartsaftaler udarbejdede FH således 
løbende vejledninger om retsstillingen for lønmodtagerne. Det endte med tre separate 
vejledninger – én generel vejledning og én for henholdsvis lønkompensation og arbejds-
fordeling. Vejledningerne blev i vid udstrækning brugt af medlemsorganisationerne i deres 
rådgivning af medlemmerne og ved direkte henvisninger fra organisationernes hjemmesider. 

Corona-pandemien kastede naturligvis også en lang række sager af sig. Bl.a. var det nødven-
digt at få Arbejdsrettens (AR2020.1444) ord for, at pålagt test i fritiden var arbejdstid, samt at 
det var lovligt at konflikte mod en arbejdsgiver, selvom det betød, at denne herved mistede 
retten til lønkompensation (AR2021.382). 

FH har selv evalueret på arbejdet omkring corona-pandemien løbende, men har også bidraget 
til arbejdet i regi af Erhvervsministeriet omkring beredskab til eventuelle fremtidige pandemier. 
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Et arbejde, hvor FH ikke var tilfreds med konklusionerne, og derfor efterfølgende har kontaktet 
Erhvervs- og Beskæftigelsesministeren med vores bekymringer. 

Overenskomstforhandlinger  

OK20 

FH understøttede ved overenskomstfornyelserne i 2020 på det private arbejdsmarked 
medlemsorganisationernes decentrale forhandlinger i processen samt med et fælles sammen-
kædet mæglingsforslag. Slutfasen af overenskomstforhandlingerne blev dog præget af, at 
landet blev lukket ned på grund af corona-pandemien.  

Som nogle af overenskomstresultaterne kan det fremhæves, at mindstebetalingssatserne blev 
forhøjet med 2,50 kr. hvert år, mens fritvalgslønkontoen blev udvidet over perioden til at 
udgøre 7 pct. af den ferieberettigede løn. På normallønsområdet udgjorde satsstigningerne i 
alt 9,55 kr. (to gange 3,20 kr. og en gang 3,15 kr.), og den særlige opsparing blev reguleret 
som på mindstebetalingsområdet. Dertil blev perioden med løn under sygdom forlænget, der 
blev givet ret til yderligere frihed ved børns sygdom, og perioden med øremærket 
forældreorlov til den anden forældre blev øget med 3 uger. 

I FH-regi blev medlemsorganisationernes decentrale forhandlinger løbende drøftet i det af 
hovedbestyrelsen nedsatte forhandlingsudvalg. Der blev afholdt fælles orienteringer for alle 
forhandlere, både i de indledende faser og efter gennembrudsforligene blev indgået. I 
forberedelsen af forhandlingerne indgik FH en rammeaftale om forhandlingsforløbet med DA, 
hvorved FH kunne sikre statistikgrundlag og beregningsmetoder til medlemsorganisationerne. 
FH bistod løbende med rådgivning og beregninger, samt i forbindelse med organisationernes 
forhandlinger i Forligsinstitutionen.  

Den 25. marts 2020 kunne forligsmanden efter forhandlinger med DA og FH fremsætte et 
samlet mæglingsforslag. Forslaget blev godkendt med 80,1 pct. af de afgivne stemmer. 
Stemmedeltagelsen var historisk høj på 57,3 pct. 

OK21 

I foråret 2021 skete der overenskomstfornyelser på det offentlige arbejdsmarked. Også her 
blev forhandlingerne gennemført i skyggen af corona-pandemien og nu med økonomisk 
usikkerhed.  

I Sundhedskartellet stemte medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd og Radiografrådet nej til det 
forhandlede overenskomst-resultatet. Herefter blev der efter yderligere forhandlinger i 
Forligsinstitutionen fremsat et mæglingsforslag, som indeholdt en anbefaling fra FH om at 
nedsætte en lønstrukturkomite. Medlemmerne af DSR forkastede mæglingsforslaget og gik 
derefter i strejke, som kom til at vare historiske 10 uger. I slutningen af august blev konflikten 
afsluttet med et politisk indgreb, der ophøjede mæglingsforslaget, herunder 
Lønstrukturkomiteen, til lov. 

I månederne efter lovindgrebet var sundhedsvæsnet præget af ugentlige overenskomststri-
dige punktstrejker. Arbejdsretten anså disse for systematiske, men fandt dog ikke anledning til 
at idømme de strejkende en yderligere forhøjet bod end den sædvanlige forhøjede timebod, 
som grunder sig på bodsaftale mellem DA og FH. 

Regeringen nedsatte i efteråret 2021 Lønstrukturkomiteen på baggrund af mæglingsforslaget. 
Analyserne i komiteens arbejde bygger videre på den tidligere Lønkommissions rapport fra 
2010. Komiteen består af arbejdsmarkedets parter og en række eksperter. Komiteen har til 
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opgave at tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser gennem analyser af 
lønniveau, lønspredning, kønsopdelt arbejdsmarked, rekruttering samt muligheder og barrierer 
for at udvikle løndannelsen.  

Lønstrukturkomiteen forventes at afrapportere inden udgangen af 2022.  

Det fagretlige område 

Det fagretlige område har som altid været højt prioriteret for FH, og FH varetager i sam-
arbejde med medlemsorganisationerne fagretlige sager ved fællesmøder, i Arbejdsretten, 
faglige voldgifter, afskedigelsesnævn mv. I et vist omfang varetager FH også civile retssager. 
Særligt i 2020 og 2021 var området imidlertid udfordret af corona-pandemien, der medførte 
aflysninger og vanskeligheder med berammelse og derfor desværre en ophobning af sager. 

Fra det fagretlige område kan følgende sager og fagretlige resultater i kongresperioden særligt 
fremhæves:  

• I perioden har der været fokus på at få forhøjet boderne fra arbejdsgiversiden i 
forbindelse med brud på overenskomsterne. Umiddelbart inden fusionen indgik LO en 
aftale med DA om, at den økonomiske udvikling i samfundet skulle tages i betragtning 
ved udmålingen af bod. På baggrund af denne aftale er der blevet ført en række 
sager, hvor der er argumenteret for forhøjet bod. Særligt i relation til udmåling af bod 
for manglende høring af organisationer eller tillidsrepræsentanter, har det givet sig 
udslag i markante forhøjelser af boderne. Der vil fortsat være fokus på arbejdet 
fremadrettet. 

• I den såkaldte Solesi-sag blev virksomheden idømt en bod i Arbejdsretten på 14. mio. 
kr. (AR2015.0254). Efterfølgende ville virksomheden ikke betale boden, og indbragte 
sagen for de italienske domstole, der i første instans erklærede Arbejdsrettens dom 
ugyldig. I anden instans fik 3F medhold, men sagen er indbragt for tredje instans og 
følges tæt, da den er afgørende i kampen mod social dumping. 

• Med Fjernvarme Fyn-sagen (AR2017.0433) blev det slået fast, at en virksomhed, der 
er udskilt fra det offentlige, ved indmeldelse i DIO-I kan overgå til Industriens 
Overenskomst og den private hovedaftale uden frigørelseskonflikt, selvom organisa-
tionsparten i den offentlige overenskomst ikke er tilsluttet CO-I. Dermed fastholdt 
Arbejdsretten den tidligere såkaldte Unilever-dom. 

• I en sag vedrørende DSB afgjorde Arbejdsretten desuden, at DSB (AR2018.0073) 
kunne indmelde sig i DIO-I, selvom DSB er et såkaldt SOV (Selvstændig Offentlig 
Virksomhed). Sagen var en fortolkning af om DSB-loven gav hjemmel til indmeldelse i 
en privat arbejdsgiverforening. DSB opsagde efterfølgende alle lokalaftaler, hvilket gav 
anledning til en række overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. DA og FH endte 
med at facilitere et længere forhandlingsforløb i FH, hvor det lykkedes at opnå et 
kompromis i form af en række nye lokalaftaler, der sikrede at visse af de hidtidige 
vilkår fortsatte. 

• FH biintervenerede i en sag for Højesteret om en medarbejder der var blevet bortvist 
for at lave lydoptagelser af et møde med sin chef. Resultatet blev en afbalanceret 
afgørelse, der fastslår, at der skal ske en afvejning af medarbejderens interesse i at 
sikre bevis over for arbejdsgiverens og andre berørtes interesser. Konkret blev 
bortvisningen fundet uberettiget. 
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• Det er i to faglige voldgifter (FV2016.0084 og FV2019.0145) slået fast, at malerover-
enskomsten har implementeret arbejdsmiljøloven, så overtrædelse kan håndhæves 
fagretligt og i sidste ende ved udmåling af bod. 

• LO havde i 2009 givet DA tilsagn om foreløbigt ikke at kræve renter i Afskedigelses-
nævnet. FH opsagde i 2020 dette tilsagn, og da der ikke kunne findes en forhand-
lingsmæssig løsning, blev der nedsat en faglig voldgift (FV2021-515) til behandling af 
spørgsmålet. Sagen endte med, at FH fik medhold i, at der fremadrettet kan kræves 
procesrenter i Afskedigelsesnævnet.  

• En række social- og sundhedshjælpere afviste at udføre arbejde i et privat hjem, hvor 
der skete videoovervågning af arbejdet, der bl.a. havde ført til en politianmeldelse af 
hjemmeplejen. Arbejdsretten (AR2021-464) fastslog, at det var overenskomststridig 
arbejdsvægring, men udmålte dog ingen bod. 

• FH førte på vegne af 3F en sag ved Arbejdsretten (AR2020-1759) om en virksomhed, 
der afskedigede 2 udenlandske medarbejdere umiddelbart efter virksomheden havde 
konstateret, at de stillede op til valget som tillidsrepræsentanter. Arbejdsretten slog 
fast, at det var organisationsfjendtlig adfærd, og virksomheden blev pålagt en bod på 
250.000 kr. 

• Vikarområdet har som altid givet anledning til en lang række sager. De fleste sager er 
ført af forbundene selv ved de civile domstole og der er også kommet en del afgørel-
ser fra EU-Domstolen. I FH har vi været involveret i en interessant sag fra Prosa. 
Sagen blev henvist fra de civile domstole til Arbejdsretten. Den omhandlede en vikar 
der ikke havde fået løn under sygdom. Efter klageskrift i Arbejdsretssagen, tog Dansk 
Erhverv bekræftende til genmæle, hvilket bekræfter vores opfattelse af, at moderne 
vikarer der udfører funktionærarbejde, godt kan være omfattede af funktionærloven. 

• 3F Transport og Transportministeriet blev indstævnet af Landsforeningen Dansk Gods 
Transport, der gjorde gældende, at en af bestemmelserne i godskørselsloven angåen-
de krav om aflønning svarende til overenskomstmæssige vilkår var i strid med Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU-retten.  FH repræsenterede 3F, og 
sammen med Transportministeriet fik vi medhold i byretten om, at sagen skulle 
afvises på grund af manglende retlig interesse hos sagsøgerne. 

Ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpelse af social dumping 

En stor del af sikringen af ordentlige arbejdsvilkår består i at sikre overenskomstdækning for 
nye virksomheder, og herunder nye udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Dan-
mark. Medlemsorganisationernes hovedkonflikter understøttes derfor i vid udstrækning med 
sympatikonflikter, der koordineres i FH. 

I forbindelse med revisionen af udstationeringsdirektivet indgik DA og FH i september 2019 en 
aftale om implementering i dansk ret, som dannede grundlag for en opdatering af udstatione-
ringsloven. I den forbindelse er der etableret en ny udgave af et nationalt websted, der skaber 
klarhed over lønnen i forskellige brancher i Danmark, og dermed gør det muligt at rejse over-
enskomstkrav baseret på ikke bare mindstelønnen, men løn på samme niveau som tilsvarende 
medarbejdere i forvejen får på det danske arbejdsmarked. 

FH indgik i februar 2020 aftale med DA om, at AFU Fonden (Arbejdsmarkedets Fond for 
Udstationerede) skulle kunne inddrive bodskrav. Aftalen kom til at indgå i Forligsmandens 
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mæglingsforslag i 2020. I efteråret 2022 forventes regeringen at fremsætte lovforslag i 
overensstemmelse med parternes aftale.  

Social dumping muliggøres blandt andet ved misbrug af den fri bevægelighed i EU, og FH har 
arbejdet for at øge brugen af arbejdsklausuler og indførsel af et europæisk id-kort - et 
arbejde, som fortsætter hen mod en ny EU-Kommission og valget til Europa-Parlamentet. Den 
europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (European Labour Agency – ELA) er nu kommet i 
gang, og FH fortsætter sit fokus på at følge arbejdet og herunder skabe opmærksomhed om 
mulighederne i ELA.  

I forbindelse med revisionen af udbudsloven har FH også arbejdet intenst for at få gjort 
arbejdsklausuler lovpligtige og få styrket kontrollen, som pt. forhandles med DA i en af 
regeringen nedsat arbejdsgruppe.  

I december 2019 afgav det regeringsnedsatte Padborg-udvalg en betænkning med forslag om 
ændringer i godskørselsloven og udstationeringsloven, der skulle sikre ordnede vilkår i 
vejtransportbranchen. Betænkningen byggede på en forhandlet, fælles anbefaling fra FH og 
DA. Baggrunden var 3F-Transports afdækning af forholdene for filippinske chauffører, der 
boede under tarvelige forhold i lejre i Padborg, hvor de kørte for en dansk transportvirksom-
hed, men formelt var ansat i dens polske datterselskab på rene dumpinglønninger.  

Lovforslaget, der efter en vanskelig politisk proces blev vedtaget af Folketinget, præciserer 
kravet om, at danske transportvirksomheder skal iagttage lønvilkår svarende til de mest 
repræsentative overenskomster, og at udenlandske transportvirksomheder skal aflønne på 
danske vilkår, når de udfører cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark. Folketingets 
behandling viste, at der blandt flere borgerlige partier var bekymrende lidt opbakning til de 
løsninger, som var forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter. Særligt manglede der 
anerkendelse af, at overenskomster indgået mellem de mest repræsentative organisationer 
skal være toneangivende. 

EU’s Vejtransportpakke fra 2020 skal ligeledes sikre ordnede vilkår og fair konkurrence i 
vejtransporten. FH og DA har sammen med relevante organisationer i branchen været 
inddraget i udmøntningen af direktiverne, der skal imødegå social dumping, således at 
udenlandske chauffører i vidt omfang skal aflønnes på samme vilkår som nationale chauffører i 
det land, de kører i. Der skal i den forbindelse udøves en effektiv kontrol af overholdelse af 
reglerne, ligesom Vejpakken indeholder vilkår til imødegåelse af såkaldt ”postkasseselskaber”, 
som vi så i Padborg-sagen. 

På platformsområdet lykkedes det 3F at få indgået en overenskomst med HILFR. Imidlertid 
underkendte konkurrencemyndighederne dele af overenskomsten, da den blev betragtet som 
en kartelaftale. FH har været i kritisk dialog med erhvervsministeren og Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen herom, samt om styrelsens kritisable ageren over for HK’s medlemmer i en 
lignende sag på tolkeområdet. Det har afstedkommet en debat om arbejdstagerbegrebet, som 
har været et tilbagevendende tema i kongresperioden, og der arbejdes fortsat intenst med at 
sikre ordentlige arbejdsvilkår i platformsvirksomheder og skabe klarhed over, hvornår man er 
arbejdstager. 

Derudover har FH i slutningen af kongresperioden sat et arbejde i gang omkring Algoritme-
ledelse, der skal afdække området med henblik på en konference i januar 2023. 
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Medarbejderes ytringsfrihed 

Der har i kongresperioden også været et stort fokus på ytringsfrihed, og særligt offentligt 
ansattes ytringsfrihed, hvor FH har arbejdet for, at der etableres lovgivning herom. På det 
private område er der også et ønske om at se på privatansattes ytringsfrihed.  

I august 2022 mundede dette ud i en politisk aftale indgået af et flertal i Folketinget, der vil 
lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed og nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med 
ideer til styrkelse af de privat ansattes ytringsfrihed. 

6. Arbejdsliv og ligestilling  

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 

FH gennemførte sammen med medlemsorganisationerne i 2019 kampagnen ”Arbejdsmiljøre-
præsentant 2019”. Kampagnen havde til formål at styrke synlighed, respekt og anerkendelse 
af vores 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, og at styrke dem i deres opgavevaretagelse. Det 
lykkedes i høj grad. Der blev i løbet af 2019 gennemført 200 lokale arrangementer spredt over 
hele landet med deltagelse af 8.000 arbejdsmiljørepræsentanter. Mange arbejdsmiljørepræ-
sentanter, som ikke tidligere har deltaget i faglige aktiviteter om arbejdsmiljø, fik i 2019 
mulighed for at styrke deres viden og kompetencer på området. Der er efterfølgende 
gennemført en række evalueringer og erfaringsopsamlinger, der samstemmende peger, på at 
kampagnen har været en succes og har adresseret et reelt behov for viden, kompetencer og 
samarbejde på tværs af fag blandt arbejdsmiljørepræsentanterne. Som opfølgning på 
arbejdsmiljørepræsentantåret var det planen fra 2020 at styrke kapacitetsopbygningen og det 
lokale beredskab, med henblik på at styrke indsatsen yderligere i forhold til at understøtte 
vores arbejdsmiljørepræsentanter. Der er efterfølgende etableret flere regionale netværk for 
arbejdsmiljøansvarlige, men grundet corona-pandemien er indsatsen desværre ikke lykkedes 
fuldt ud i det lokale arbejde i det omfang, det var forudsat. 

Genopretning af Arbejdstilsynets økonomi 

FH har siden sin etablering arbejdet hårdt for at skabe politisk opbakning til større og flerårige 
bevillinger til Arbejdstilsynet. Med den politiske aftale i 2019, ” En ny og forbedret arbejdsmil-
jøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet”, blev der påbegyndt en helt nødvendig 
genopretning af Arbejdstilsynet. Der blev indgået en 3-årig aftale for finansiering af Arbejds-
tilsynet, og bevillingerne til tilsyn med arbejdsmiljø blev forøget med knap 80 mio. kr. årligt i 
årene 2020-2022. Hermed sikredes forudsætninger for et bedre og mere effektivt tilsyn med 
farligt, hårdt og nedslidende arbejdsmiljø. 

Forligspartierne har i efteråret 2022 igangsat politiske drøftelser om en ny arbejdsmiljøaftale, 
og her er det lykkedes i regi af Arbejdsmiljørådet at udarbejde et fælles indspil til en fornyet 
arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmarkedets parter fremlægger her en række anbefalinger til 
konkrete initiativer og foreslår i den sammenhæng, at der med afsæt i den nuværende 
bevillingsramme sikres en stabil bæredygtig bevilling til Arbejdstilsynet frem til og med 2030. 
Det er meget tilfredsstillende, at det for første gang er lykkedes at opnå enighed med 
arbejdsgiverne om bevillingen til Arbejdstilsynet. Der er med aftalen enighed om, at 
midlertidige bevillinger - ”stop -and-go” - ikke er hensigtsmæssigt, men at der i stedet for er 
brug for en stabil bevilling frem til 2030, der gør det muligt for Arbejdstilsynet at gennemføre 
en langsigtet planlægning og udvikling af tilsynsindsatsen. Regeringen har lyttet til de fælles 
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anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet og præsenteret et ambitiøst udspil, der lægger op til et 
fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø. Regeringen har lagt op til at videreføre 
bevillingerne og sikre en stabil og bæredygtig bevilling til Arbejdstilsynet de næste mange år.  

Bekendtgørelse og vejledninger om psykisk arbejdsmiljø 

FH har i mange år kæmpet for, at det psykiske arbejdsmiljø skal ligestilles med det fysiske 
arbejdsmiljø. Efter vedvarende pres fra FH-fagbevægelsen lykkedes det i 2020 at få en 
bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Med bekendtgørelsen er reglerne om psykisk 
arbejdsmiljø samlet ét sted, og der er skabt klarhed om reglerne. Med bekendtgørelsen er det 
blevet klart for virksomhederne, hvilke forventninger og forpligtelser, de som arbejdsgivere 
skal leve op til i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Med bekendtgørelsen er den nuværende 
retstilstand blevet mere tydelig, og det er blevet klart for arbejdsgivere, ledere og medarbej-
dere, at Arbejdstilsynet efter gældende praksis reagerer over for problemer med fx stor 
arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsre-
lateret vold. Arbejdspladserne har fået et fundament for at udvikle samarbejdet om at sikre et 
godt psykisk arbejdsmiljø, og der er skabt grundlag for et systematisk forebyggelsesarbejde.  

Der er efterfølgende udarbejdet AT-vejledninger om psykisk arbejdsmiljø, hvor arbejdsplad-
serne kan finde hjælp og inspiration til forebyggende tiltag, og det er blevet tydeliggjort, 
hvilke forhold i arbejdet, som man især skal rette forebyggelsen mod. 

Trepartsaftale om prioriterede nationale mål og flere midler til partssystemet 

Der blev i slutningen af 2020 indgået en trepartsaftale om prioriterede nationale mål for 
arbejdsmiljøindsatsen. Det er den første trepartsaftale nogensinde på arbejdsmiljørådet. 
Aftalen sætter rammerne for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030. Med aftalen er det 
besluttet at prioritere indsatsen inden for fire arbejdsmiljøområder, arbejdsulykker, kemisk 
arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø, og der er enighed om frem 
mod 2030 at arbejde for, at betydeligt færre lønmodtagere skal udsættes for dårligt 
arbejdsmiljø inden for de fire prioriterede områder.  

Som en del af aftalen blev der udpeget mere end 20 brancher, hvor arbejdsmiljøproblemerne 
er mest udbredte og væsentlige, og hvor der efterfølgende er sat måltal for arbejdsmiljøet. 
Med aftalen er der sat en klar retning og et højt ambitionsniveau for samtlige arbejdsmiljøak-
tørers indsats og samarbejde om arbejdsmiljøet. 

Opfyldelsen af de nationale mål kræver en koordineret og samordnet indsats fra såvel 
Arbejdstilsyn som partssystem. FH har i mange år arbejdet for at sikre flere midler til 
partssystemet og de fem branchearbejdsmiljøråd, således at partsystemet reelt kan bidrage til 
opnåelsen af de nationale mål. FH kan derfor med tilfredshed notere sig, at der i forbindelse 
med trepartsaftalen om nationale mål blev afsat 95 mio. kr. til branchefællesskaberne for 
arbejdsmiljø. Det er første gang siden 2010, at det er lykkedes at tilføre flere midler til 
parternes arbejdsmiljøindsats. De ekstra midler skal bruges til arbejdspladsnære aktiviteter og 
til at understøtte branchernes arbejde med at realisere de kommende branchemåltal. 
Branchefællesskaberne fik i slutningen af 2021 blev tilført yderligere 68 mio. kr. 

Arbejdsmiljøpulje til små virksomheder 

Siden afviklingen af BST-ordningen i begyndelsen af 00’erne har LO og FTF arbejdet for at 
etablere en arbejdsmiljørådgivningsordning målrettet små og mellemstore virksomheder. I 
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forbindelse med Ekspertudvalgets arbejde i 2018 lykkedes at det at opnå enighed med DA om 
at foreslå etablering af en arbejdsmiljørådgivningspulje med henblik på styrke den 
forebyggende arbejdsmiljøindsats i små virksomheder.  

FH noterer sig derfor med tilfredshed, at der i 2020 blev indgået politisk aftale om etablering 
af pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder og 
selvejende institutioner. Puljen blev etableret med virkning fra marts 2021 og justeret i 
slutningen af 2021, således at det nu er muligt for private virksomheder med op til 100 
ansatte at søge om støtte, ligesom det nu også er muligt for offentlige institutioner med op til 
50 ansatte ansøge om støtte til forebyggende arbejdsmiljøinitiativer.  

Udvalgsarbejde om et forbedret AMO-system 

Som en del af den politiske arbejdsmiljøaftale fra 2019 blev der nedsat et udvalg bestående af 
arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet, der skulle drøfte potentialet 
for et forbedret AMO-system (arbejdsmiljøorganisation), og som skulle danne grundlag for 
arbejdet med en samlet bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde.  

Efter langvarige og vanskelige forhandlinger lykkedes det i foråret 2022 at fremlægge en 
række konkrete anbefalinger. Nærhedsprincippet er blevet tilsynsobjekt, der er sat fokus på 
mere handling i APV’en, og vi får sikret en beskyttelse af alle arbejdsmiljørepræsentanter mod 
afskedigelse, således som det gælder for tillidsrepræsentanterne. Det lykkedes også at blive 
enige med arbejdsgiverne om forsøg med opsøgende indsats i små virksomheder uden AMO. 

For FH var det vigtigt at lande en aftale, selvom det er en smal aftale uden de fulde 
forbedringer, som vi gik ind i arbejdet for at realisere. Vi havde gerne set, at aftalen var blevet 
mere ambitiøs, men det var ikke muligt at få arbejdsgiverne med og forpligte dem på at sikre 
forudsætningerne for et mere systematisk arbejdsmiljøarbejde.  

På baggrund af udvalgsarbejdet og de fælles anbefalinger, gennemføres der i 2. halvår 2022 
regeludvalgsarbejde om en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde. 

Parterne sikrede ligestilling i ny barselslov 

Efter årtiers tilløb lykkes det at få indført en ny barselslov, der forbedrer fædrenes individuelle 
ret til orlov, fremmer ligestillingen mellem forældrene og styrker balancen mellem familie- og 
arbejdsliv. Grundlaget for loven er den aftale om implementering af orlovsdirektivet, som FH 
og DA indgik i 2021. FH’s ønske var en ligestillet, enkel og fleksibel barselsmodel. Aftalens 
centrale punkter var øremærkning af 11 ugers orlov til hver forælder og en lige fordeling af 
resten af orloven, med mulighed for at overføre den ikke-øremærkede del. Den nye lov giver 
også soloforældre og regnbueforældre mulighed for at overføre en del af orloven til sociale 
forældre og nære familiemedlemmer, hvilket er et stort fremskridt for retten til at være familie 
– i alle dens farver og facetter. Den nye lov har understreget, at den danske model spiller en 
afgørende rolle i at skabe gode og holdbare løsninger på familie- og ligestillingsområdet. Det 
bliver der også brug for i fremtiden.  

For at fremme balancen mellem familie- og arbejdsliv har FH også arbejdet med at udvikle 
forslag til en solidarisk finansieret model for bedre mulighed for pasning af syge børn og 
fravær af familiemæssige årsager. Arbejdet med at udvikle en model som både skaber en 
bedre balance mellem familie- og arbejdsliv og fremmer ligestillingen mellem kønnene blev 
påbegyndt i 2022 forventes afsluttet i 2023. 
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Trepart skaber større klarhed om arbejdsgiverens ansvar 

FH fik på tværs af ligestillings- og arbejdsmiljøområdet påvirket regeringens initiativer i 
kølvandet på anden bølge af MeToo-debatten. Vi lancerede i efteråret 2020 en ny strategi med 
fem konkrete forslag til en styrket indsats mod seksuel chikane på arbejdspladserne. 
Regeringen indkaldte kort efter til trepartsforhandlinger om seksuel chikane. Trepartsaftalen, 
der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen, blev færdigforhandlet i starten af 
2022. Det har været centralt for FH, at arbejdsgiveres ansvar – også for chikane fra 3. part -
tydeliggøres, og at godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves.  

Det har desuden været meget vigtigt, at elever og lærlinge, som udsættes for seksuel 
chikane, sikres en bedre retsstilling, og at fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – 
inkl. APV-arbejdet – øges. FH’s forslag om at styrke Arbejdstilsynets tilsyn med seksuel 
chikane blev desuden imødekommet ved afsættelse af 2 x 10 mio. kr. i Finansloven for 2021. 

Lønåbenhed og klarhed om begrebet ”samme værdi” skal fremme ligeløn 

FH arbejder fortsat på at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder. Der er et EU-direktiv om 
løngennemsigtighed på vej. FH arbejder for at sikre et direktiv, der fremmer lønåbenhed og 
skaber øget klarhed over begrebet ”arbejde af samme værdi” og samtidigt respekterer den 
danske arbejdsmarkedsmodel. Arbejdet med at udvikle en politisk holdbar model for 
lønåbenhed i Danmark blev påbegyndt i 2021, men er sat på pause, indtil der ligger et 
direktivforslag om løntransparens. 

Det kønsopdelte arbejdsmarked skal åbnes gennem samarbejde og dialog 

FH har taget initiativ til at etablere et samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne DA, KL, 
Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at åbne det kønsopdelte 
arbejdsmarked. Formålet med samarbejdet er at sætte fokus på problemstillingen, finde 
løsninger og sætte initiativer i gang, der kan fremme en bedre kønsbalance og mangfoldighed 
på arbejdsmarkedet. Første skridt har været at samle viden ind og få gennemført en survey 
om det kønsopdelte uddannelsesvalg og gå i dialog med relevante aktører: De unge selv, 
uddannelsesinstitutioner, vejledere mfl. Køn betyder nemlig alt for meget i de unges 
uddannelsesvalg – og det spiller en stor rolle for kønsopdelingen på arbejdsmarkedet.  

FH har vedtaget et politisk forslag med anbefalinger til at fremme en bedre kønsbalance på 
arbejdsmarkedet og i uddannelsesvalget, som vi står på i samarbejdet med arbejdsgiverne. FH 
har desuden fået plads i Undervisningsministeriets ekspertgruppe, der skal belyse årsagerne til 
forskellene mellem drenge og pigers faglige resultater i undervisningssystemet og komme med 
anbefalinger til, hvordan betydningen af køn kan nedbringes.    
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7. EU og det internationale område 

Overordnet politisk fokus på EU-plan og internationalt 

Fagbevægelsens Hovedorganisation har i den første kongresperiode haft fokus på at fremme 
lønmodtagernes interesser såvel i EU som globalt. FH har arbejdet for et mere socialt 
retfærdigt EU, hvor den danske arbejdsmarkedsmodel respekteres. Dette sket blandt andet 
gennem en ambitiøs og tydelig tilstedeværelse i Bruxelles samt en aktiv deltagelse i den 
europæiske faglige sammenslutning, ETUC. På det internationale plan arbejder FH i høj grad 
gennem de internationale faglige sammenslutninger ITUC og ILO.  

FH har udarbejdet politiske sigtelinjer for EU-arbejdet de kommende år, ”Et fair Europa for 
lønmodtagerne”, og forud herfor fået udarbejdet en analyse af EU’s betydning for danske 
lønmodtageres rammevilkår og FH’s interessevaretagelse, ”EU og den danske fagbevægelse – 
lønmodtagerrettigheder, indflydelse og dilemmaer”.  

FH står i sin EU-politik fast på, at den sociale søjle skal forblive et politisk kompas, der 
respekterer kompetencefordelingen og de nationale aftalemodeller. Denne centrale prioritet vil 
FH fortsat arbejde målrettet med hen mod valget til Europa-Parlamentet og udpegning af ny 
EU-Kommission i 2024, samt det danske EU-formandskab i 2025. 

Direktiv om mindsteløn 

Fagbevægelsens vigtigste EU-sag i kongresperioden har været Kommissionens direktivforslag 
om mindsteløn, der er et eksempel på et EU-initiativ, der går for langt ind over den danske 
arbejdsmarkedsmodel og kompetencefordelingen. FH har arbejdet intensivt mod direktivfor-
slaget både før og under forhandlingerne i Bruxelles, og har på vegne af den samlede 
fagbevægelse bag FH anbefalet den danske regering at anlægge et annullationssøgsmål ved 
EU-domstolen. FH er dybt bekymret for den glidebane, som et direktiv om mindsteløn kan 
være begyndelsen på. FH står fast på, at lønforhold, strejkeret og organisationsret er national 
kompetence og vil følge nøje med for at sikre, at disse ikke kommer under pres som følge af 
direktivet.  

Andre centrale EU-sager 

FH har arbejdet for, at ordentlige løn- og ansættelsesvilkår ikke går tabt i væksten af nye og 
atypiske ansættelsesformer, flere digitale arbejdsformer og øget brug af kunstig intelligens og 
overvågning. FH arbejder for et stærkt direktiv om platformsansatte, hvor lønmodtagere bliver 
kategoriseret og behandlet som sådanne og med gennemsigtighed i forhold til de algoritmer 
og systemer, der bliver brugt som ledelsesværktøj. Denne udfordring i vores moderne 
digitaliserede arbejdsmarked har FH også fokus på nationalt, hvor FH arbejder for at styrke 
lønmodtagernes rettigheder og krav om transparens fra arbejdsgivers side om ledelsesværk-
tøjerne.  

Det er netop her i 2022 – den 30. juni - lykkedes at indgå en aftale med DA om implemen-
tering af arbejdsvilkårsdirektivet. Lovforslag er blevet udarbejdet, og forventes at træde i 
kraft 1. januar 2023. 

Whistleblower-direktivet blev implementeret ved lov i kongresperioden, hvor FH bidrog i 
forarbejdet til loven. 

I kongresperioden er der også afsagt en række EU-domme om arbejdstid. Primært i relation til 
rådighedsvagt, men også en enkelt sag, der pegede på at der skal/bør ske en registrering af 
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arbejdstid. Der pågår nu i regi af Beskæftigelsesministeriet et arbejde med at afdække 
rækkevidden af disse afgørelser med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang det medfører, 
der skal laves lovændringer. 

Stærk social dialog på EU-plan 

FH arbejder for en stærk social dialog på EU-plan. Det er mere end 20 år siden, at FH’s 
europæiske paraplyorganisation, ETUC og arbejdsgiverne på europæisk plan har indgået en 
aftale om et forslag til EU-lovgivning. FH har været med til at sikre, at der nu igangsættes 
forhandlinger om et direktiv om telearbejde og retten til at være off-line. Hvis den sociale 
dialog skal have en stærk rolle på EU-plan, er det vigtigt, at parterne viser, at de er i stand til 
at levere resultater og ikke overlader alle udspil til Kommissionen. FH går aktivt ind i arbejdet 
for at få tidssvarende rammer om telearbejdet. FH deltager i ETUC’s forhandlingsdelegation, 
ligesom FH også i den kommende kongresperiode vil indgå aktivt i arbejdet med at gennem-
føre det arbejdsprogram, som parterne på europæisk plan har vedtaget.  

FH har arbejdet aktivt for, at arbejdstagerrettigheder ikke er underordnet de økonomiske 
rettigheder. Konferencen om Europas fremtid mundede i 2022 ud i en række anbefalinger 
baseret på en bred dialog med borgere fra mange EU-lande. FH lagde i sit bidrag til 
konferencen særligt vægt på vigtigheden af en styrkelse af den sociale dialog og parternes 
rolle, herunder at det fremtidige EU-samarbejde fortsat respekterer de nationale aftale-
modeller. FH er tilfreds med, at konferencens resultat indeholder anbefaling om fremme af en 
stærk social dialog og partsmodel nationalt. En række andre forslag var i forhold til traktaten 
for vidtgående i ønsket om et mere socialt retfærdigt Europa.  

Fair international beskatning 

Multinationale selskaber skal være med til at bidrage til samfundet og betale skat, der hvor de 
opererer. FH har med udgangspunkt heri og seneste udvikling på EU- og globalt plan 
opdateret sin politik for fair international beskatning. Nøglen er større gennemsigtighed, en 
fælles skattebase og en global minimumsskat.  

Grøn og social retfærdig europæisk genopretning efter pandemien 

FH har arbejdet for, at EU’s fokus på en ambitiøs grøn omstilling og genopretning efter 
corona-pandemien har lønmodtagerne i centrum og bliver socialt retfærdig. Corona-
pandemien har ført til voksende ulighed og politisk ustabilitet i en række lande. FH har 
arbejdet for, at de midler, der kanaliseres ud til de europæiske økonomier som følge af EU’s 
genopretningspakker anvendes til at stimulere en grøn og social retfærdig genopretning efter 
krisen og de nødvendige strukturelle reformer. Endvidere har det været afgørende for FH og 
vores europæiske kollegaer at sikre en tæt inddragelse af fagbevægelsen på alle niveauer af 
genopretningen. FH har til inspiration etableret platformen www.greentransitiontogether.com, 
der deler konkrete erfaringer og eksempler på lønmodtagernes inddragelse i den grønne 
omstilling samt FH’s klimahelhedsplan og løbende politikforslag. 

Brexit 

FH fulgte forhandlingerne om Storbritanniens udmeldelse fra EU med virkning fra 1. januar 
2020 tæt. FH’s prioritet har særligt været fortsat sikring af arbejdstagerrettigheder i 
Storbritannien, videndeling om Brexitaftalen samt gennemsigtighed i forhold til de Brexit-
midler, der tilfaldt områder i Danmark, som blev ramt af Brexit.   

http://www.greentransitiontogether.com/
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FH’s handelspolitik 

FH’s har vedtaget en konsolideret handelspolitik som indspil til Kommissionens revision af sin 
handelspolitik og regeringens arbejde. FH har arbejdet for, at regeringen og EU via 
handelspolitikken sikrer en kobling til ILO’s konventioner og fremmer en forretningsmodel, 
som er bæredygtig og ansvarlig, både når det gælder arbejdstagerrettigheder, miljø og 
klimapåvirkning. Regeringen har vedtaget en ny strategi for økonomisk diplomati, hvor 
Danmark vil skubbe på for at fremme respekten for arbejdstagerrettighederne og gode 
arbejdsforhold. FH vil som rådgiver for regeringen følge implementeringen og understøtte 
arbejdet med den viden og netværk, som fagbevægelsen kan tilbyde. 

Ulandssekretariatet 

På det globale niveau gennemføres FH’s solidaritetsarbejde med fagbevægelsen i udviklings-
landene gennem Ulandssekretariatet. Ulandssekretariatet udfører projekter, der hjælper og 
styrker fagbevægelsen i lande, hvor de faglige rettigheder ofte er under pres, og hvor arbejdet 
som fagligt aktiv kan være med livet som indsats. 

ILO 

FH har deltaget aktivt på ILO’s årlige arbejdskonferencer med henblik på at sikre danske aftryk 
på bl.a. 100-årserklæringen, der blev vedtaget på arbejdskonferencen i 2019. FH har også 
deltaget aktivt i debatten omkring VM i Qatar, hvor ILO-arbejdet og pres fra international 
fagbevægelse har bidraget til at afskaffe det fortidige Kafala-system. Endvidere arbejder FH 
tæt sammen med regeringen og arbejdsgiverne i arbejdet med at ratificere og implementere 
relevante ILO-konventioner, herunder den nyeste konvention fra 2019 omkring vold og 
chikane på arbejdspladsen. Ruslands invasion i Ukraine har naturligvis også krævet en 
reaktion fra fagbevægelsen, både internationalt og i Danmark. FH har udtrykt solidaritet med 
fagbevægelsen i Ukraine og har gennem Ulandssekretariatet kunnet støtte dem i deres indsats 
for at hjælpe deres medlemmer i denne svære tid. FH har taget afstand fra russisk 
fagbevægelses opbakning til invasionen og har samtidig været med til at sikre, at nordisk 
fagbevægelse kan bakke op om mindre faglige organisationer i Rusland, der med stor risiko 
for egen sikkerhed taler imod krigen.  

Formidling af den internationale dagsorden 

FH har sat EU’s betydning for danske lønmodtageres rammevilkår på dagsordenen igennem 
etablering af ugentligt nyhedsbrev, fysiske og virtuelle seminarer og andre kommunikative 
tiltag om udviklingen i EU og globalt. Corona-pandemien gav særligt inspiration til afholdelse 
af virtuelle eller hybride seminarer. FH har afholdt seminarer om en lang række emner, fx 
Brexit, handelspolitik, fair international beskatning, lønmodtagernes rolle i den grønne 
omstilling, mindsteløn mv.    
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8. Kampagner og organisatoriske indsatser  
Det har i første kongresperiode været en prioriteret opgave for Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation at sætte lønmodtagernes vilkår på dagsordenen, at udvikle og konsolidere FH og 
samarbejdet mellem medlemsorganisationerne gennem fælles aktiviteter og videnspredning 
samt at udvikle det lokale samarbejde. 

Ny lokalstruktur 

FH skabte en god proces for etableringen af en ny lokal struktur, hvor FH’s medlemsorganisa-
tioner og det lokale niveau medvirkede konstruktivt og var villige til at indgå kompromisser, 
der bar beslutningen igennem, så en ny lokal struktur kunne træde i kraft i 2021. Det skabte 
et stærkt fundament for, at FH i 2021 og 2022 prægede den politiske dagsorden lokalt i hele 
landet. På trods af at dialogen lokalt og opstarten af FH-sektionerne blev besværliggjort af 
corona, blev der nedsat kommunal- og regionsrådsudvalg i alle sektioner og arbejdet seriøst 
med de 10 kerneopgaver. FH har understøttet den lokale politiske interessevaretagelse og 
sikret sammenhæng mellem de centrale politiske og organisatoriske indsatser og de lokale. 
Mange medlemsorganisationer valgte at være med fra første færd, og det er stadig muligt at 
melde sig ind og være aktiv i de lokale fællesskaber. 

Kampagneaktiviteter 

FH har sat lønmodtagernes vilkår på dagsordenen løbende gennem presseindsats og 
kampagner både fysisk, digitalt og på de sociale medier, nationalt og lokalt, understøttet af 
troværdige analyser, dokumentation og meningsmålinger blandt FH-lønmodtagerne.  

FH har arbejdet for at sikre lønmodtagerne politisk indflydelse og synlighed ved folketings-, 
europaparlaments-, kommunal- og regionsrådsvalgene og ved folkeafstemningen i den 
forgangne kongresperiode. Ved folketingsvalget 2019 var FH aktiv med forskellige 
kampagnespor i et halvt år op til valget og under selve valgkampen. Der blev gjort en stor 
indsats med national og lokal presse, sociale medier og lokale kampagneaktiviteter. Derudover 
var der et særligt ungdomsspor, hvor fagbevægelsens ungdom kørte kampagne inden for FH’s 
prioriterede politiske emner. Evalueringen viste, at kampagneindsatsen i høj grad ramte de 
unge, tvivlerne og nye målgrupper. Ved EP-valget var indsatsen mere koncentreret om de 
sidste uger inden valget. Ved begge valg stod fagbevægelsen sammen med stærke politiske 
budskaber, som vandt genklang i befolkningen, og som de nye medlemmer af Europa 
Parlamentet og den nye regering i høj grad bakkede op, hvilket også blev afspejlet i 
regeringens forståelsespapir.  

Ved kommunal- og regionsrådsvalget 2021 havde FH som højeste prioritet at understøtte 
sektionerne i den lokale politiske interessevaretagelse. FH udarbejdede bl.a. lokale tal, 
materialer, forslag til lokale events og skabeloner til lokal presse. Der blev også udarbejdet en 
kandidattest, hvis resultater er blevet anvendt af sektionerne til lobbyarbejdet efter valget. 
KRV var mange steder med til at styrke FH-samarbejdet og fællesskabsfølelsen lokalt.  

Ved folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet i juni 2022 var FH med til at 
anbefale et ja, og herefter begyndte arbejdet frem mod næste folketingsvalg, som i skrivende 
stund endnu ikke er afholdt. Med inddragelse af medlemsorganisationerne og sektionerne har 
FH forud for valgudskrivelsen ført kampagne for bevarelse af retten til tidligere pension og 
imod nedskæringer på offentligt ansatte medarbejdere samt sat fokus på den stigende 
økonomiske utryghed, som følger med inflationen. Der er et separat unge-spor i kampagnen, 
som samler de unge til workshops i Jylland og på Sjælland. FH planlægger desuden et 
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kampagnespor med fokus på den nødvendige grønne omstilling og behov for kvalificeret 
arbejdskraft og gode muligheder for opkvalificering.   

FH har desuden afholdt Lønmodtagernes Topmøde, som i kongresperioden er slået fast som 
en politisk begivenhed, der bliver prioriteret af ministre, partiledere og andre væsentlige 
politiske beslutningstagere i Danmark. Det er med til at øge kendskabet til, og synligheden 
om, fagbevægelsens politiske mærkesager. FH har derudover benyttet begivenheder som 1. 
maj, Folkemødet og Arbejderbevægelsens 150 års jubilæum til at sætte fokus på de fælles 
mærkesager og vigtigheden af at være organiseret i en fagforening.  

Ungdomsarbejdet 

FH har faciliteret, at studenter-, elev-, lærlinge- og ungdomsorganisationer tilknyttet FH’s 
medlemsorganisationer har udviklet en struktur for samarbejdet i form af FH’ Ungenetværk. 
Ungenetværket har udviklet politiske og organisatoriske aktiviteter på ungeområdet. FH har 
faciliteret løbende dialog og erfaringsudveksling mellem ungdomsformænd og -konsulenter 
samt afholdt ungdomsorganiseringskonferencer for at kvalificere og understøtte organiserings-
arbejdet på ungdomsområdet. FH har i samarbejde med ungenetværket og organiseringsnet-
værket udviklet en ny uddannelse af unge faglige talenter, som blev gennemført i 2020, 2021 
og 2022. Der er afholdt debattør- og meningsdanneruddannelse op til DM i debat alle år siden 
2019, hvilket har resulteret i minimum én faglig deltager i finalen i de år.  

FH har finansieret forskellige uddannelser af unge faglige meningsdannere, hvilket har 
fremmet unge fagligt aktives stemme i den offentlige debat og forståelsen for hinanden på 
tværs af fag. Ungdomsfagbevægelsen har de seneste par år fyldt mere i mediebilledet end 
hidtil. FH har støttet Demokratiets dag og andre initiativer, der fremmer demokrati og 
deltagelse på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. 

Organisering og kongresprojektet 

FH har bistået medlemsorganisationernes strategiske arbejde med organisering og har bl.a. 
fungeret som vidensbank på organiseringsområdet, overvåget medlemsudviklingen og 
organisationsgraden og sikret opsamling og formidling af tendenser og analyser inden for 
området.  

FH har med kongresprojektet om fremtidens arbejdsmarked leveret omfattende analyser af 
udfordringerne med organisering og fastholdelse og foreslået udvikling af nye fælles initiativer, 
der kan bidrage til at øge organisationsgraden. FH har faciliteret udveksling af viden og 
erfaringer gennem udvalg, møder, netværket for organisering og en årlig organiseringskonfe-
rence. Der lægges op til, at arbejdet med den fælles organiseringsudfordring, som blev 
grundlagt i kongresprojektet, fortsætter på den anden side af kongressen.  

FH har desuden igangsat arbejdet med at udvikle et fælles overenskomstregister, som kan 
levere fælles viden om overenskomstdækningen på det danske arbejdsmarked.  

OK-indsatsen 

FH har videreført OK-indsatsen som oplysnings- og brandingindsats, der synliggør værdierne 
ved overenskomster, fag og fagforeninger, og som har særligt fokus på de 20-40-åriges 
forståelse af forskellen mellem OK-fagforeninger og konkurrenterne. FH har gennemført en 
række delkampagner hvert år og udviklet et særligt TR-spor. Dele af den organisatoriske 
indsats har dog i 2020 og 2021 været begrænset som følge af corona-situationen. FH har 



 
 

27 
 

evalueret OK-indsatsen i 2019, hvilket medførte en række justeringer af indsatsen, og FH’s 
forretningsudvalg vedtog i 2022 en gentænkning af OK-indsatsen gældende fra 2023.  

FIU-samarbejdet 

FH har drevet og videreudviklet fællesskabet Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). I 
samarbejde med FIU’s medlemsorganisationer er der blevet arbejdet med at reformere FIU i 
FH. Det forventes at resultere i en række ændringer og tiltag i fællesskabet som vil blive 
implementeret fra 2023. Det er bl.a. ønsket at tiltagene skal åbne FIU mere op for deltagelse 
og samarbejde med andre medlemmer af FH-fællesskabet. 

FH har, sammen med en række medlemsorganisationer, drevet og videreudviklet fællesskabet 
Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). Formålet er at sikre undervisning af høj kvalitet til 
fællesskabets mange tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. På trods af 
vanskelige rammevilkår i 2020 og 2021 grundet corona-nedlukningerne har der været mere 
end 100.000 deltagere på fællesskabets kurser og på medlemsorganisationernes egne kurser.  

FIU-fællesskabet har en ambition om at blive større og mere vedkommende. Derfor har man 
arbejdet med at forny fællesskabets rammer – til gavn for fællesskabet selv, men også til gavn 
for eventuelt nye deltagere. Konkret har det resulteret i en række ændringer og nye til-
tag, som vil blive implementeret fra 2023. Det handler blandt andet om en ny og stærkere 
projektmodel, et øget fokus på pædagogik og et ønske om at etablere et tværgående netværk 
for fagprofessionelle, som arbejder med uddannelse af tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. 

Serviceordninger og tilkøbsydelser for medlemsorganisationerne 

FH har videreført samme serviceordninger, som FTF har tilbudt inden for individuel ansæt-
telsesret, arbejdsskadesager og socialrådgivning og arbejdet på, at gøre ydelserne mere 
attraktive for flere medlemsorganisationer.  

Med ordningerne tilbyder FH-fællesskabets advokater og socialrådgivere medlemsorgani-
sationerne adgang til billigere og mere specialiseret rådgivning og sagsførelse inden for 
arbejdslivet og på tværs af arbejdsmiljø, arbejds- og ansættelsesret, arbejdsskade, 
erstatningsret og socialret.  

Derudover formidler FH viden om kollektiv arbejdsret og om ansættelsesret igennem bl.a. 
JUR-kurser til medlemsorganisationerne.  

FH har i den første kongresperiode arbejdet på og etableret fælles administrative løsninger, 
der er stillet til rådighed for medlemsorganisationerne. Formålet har været at bygge på den 
indkøbsstyrke et fællesskab giver ift. indkøbsvolumen overfor mulige leverandører. Der er 
etableret rammeaftaler med såvel Karnov som Schultz vedrørende brug af juridiske produkter. 
Disse aftaler har medført synlige rabatter for medlemsorganisationerne. Ligeledes er der 
indgået aftaler med forskellige IT-leverandører som medlemsorganisationerne kan gøre brug 
af - fx vedrørende MitID, MitDK og digital eventstyring. 

Der er også etableret et indkøbsnetværk med de medlemsforbund, der har vist interesse, hvor 
der drøftes forskellige muligheder for fælles udbud. Drøftelserne pågår løbende, men der er 
endnu ikke indgået konkrete fælles indkøbsaftaler. 
  


	2022 0921 1320 Forside
	2022 0921 1420 Skriftlig beretning
	Indhold
	1. Vækst og velfærd til fremtiden
	Stærk økonomisk politik til tiden
	Retfærdig grøn omstilling
	Bedre muligheder for tilbagetrækning
	Styrkelse af skatteforvaltningen
	En progressiv erhvervspolitik
	Digitalisering, medejerskab og arbejdsklausuler

	2. Tryghed i beskæftigelsen
	A-kasser og dagpenge
	Trepartsaftale om styrkede rekrutteringsmuligheder
	Opkvalificering og sporskifte
	Et arbejdsmarked for alle
	Afskaffelse af modregningsregler for folke-, førtids-, og seniorpension
	Integration og udenlandsk arbejdskraft

	3. Viden, uddannelse og udvikling
	Øgede investeringer på alle uddannelsesniveauer
	Erhvervsuddannelserne
	Videregående uddannelser
	Voksen, efter- og videreuddannelse (VEU)
	Job-VEU-modellen
	Den forberedende grunduddannelse (FGU)

	4. Udvikling af den offentlige sektor og ledelsesområdet
	Fælles pejlemærker for udviklingen af den offentlige sektor
	FH’s indspil til Nærhedsreformen
	Ansvarlig offentlig digitalisering
	Ledernes rammevilkår
	Opfølgning på Ledelseskommissionen

	5. Ansættelsesret og overenskomster
	Ansættelsesret i en corona-tid
	Overenskomstforhandlinger
	Det fagretlige område
	Ordentlige arbejdsvilkår og bekæmpelse af social dumping
	Medarbejderes ytringsfrihed

	6. Arbejdsliv og ligestilling
	Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019
	Genopretning af Arbejdstilsynets økonomi
	Bekendtgørelse og vejledninger om psykisk arbejdsmiljø
	Trepartsaftale om prioriterede nationale mål og flere midler til partssystemet
	Arbejdsmiljøpulje til små virksomheder
	Udvalgsarbejde om et forbedret AMO-system
	Parterne sikrede ligestilling i ny barselslov
	Trepart skaber større klarhed om arbejdsgiverens ansvar
	Lønåbenhed og klarhed om begrebet ”samme værdi” skal fremme ligeløn
	Det kønsopdelte arbejdsmarked skal åbnes gennem samarbejde og dialog

	7. EU og det internationale område
	Overordnet politisk fokus på EU-plan og internationalt
	Direktiv om mindsteløn
	Andre centrale EU-sager
	Stærk social dialog på EU-plan
	Fair international beskatning
	Grøn og social retfærdig europæisk genopretning efter pandemien
	Brexit
	FH’s handelspolitik
	Ulandssekretariatet
	ILO
	Formidling af den internationale dagsorden

	8. Kampagner og organisatoriske indsatser
	Ny lokalstruktur
	Kampagneaktiviteter
	Ungdomsarbejdet
	Organisering og kongresprojektet
	OK-indsatsen
	FIU-samarbejdet
	Serviceordninger og tilkøbsydelser for medlemsorganisationerne



