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1.	Forord

Fagbevægelsens vigtigste mål er at
skabe fuld beskæftigelse.
Vi tror på, at det giver stolthed og
selvstændighed for enhver at tjene sine
egne penge og yde sit bidrag til samfundet. Et arbejde giver velstand for den
enkelte og for samfundet.
Men det skal være arbejde til en anstændig løn og under ordentlige vilkår.
Fagbevægelsen blev skabt i erkendelse af, at forudsætningen for netop
dette – anstændig løn og ordentlige
vilkår – er, at lønmodtagerne står sammen. Kun derved kan det uligevægtige
forhold, den enkelte står i over for en
arbejdsgiver, udlignes.
Derfor bekender fagbevægelsen sig til
de kollektive overenskomster, fordi det
for lønmodtagerne er den mest fordelagtige regulering af løn- og arbejdsvilkår.
Det er samtidig en demokratisk
regulering, hvor lønmodtagerne selv
gennem deres faglige organisationer formulerer de krav, der fremsættes under
overenskomstforhandlingerne, og hvor
resultatet i sidste ende kan forkastes,
hvis det ikke er godt nok.
Og endelig er det en regulering, der
håndhæves effektivt, fordi overenskomsterne er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter selv, der sammen med staten
har opbygget et fagretligt system til at
håndtere uenighederne.
Denne måde at aftale løn- og arbejdsvilkår på, er imidlertid ikke noget,
der giver sig selv. Det bliver til under
rammerne af det, vi kender som den
danske model, og som indebærer, at
fagbevægelsen og arbejdsgiverne i fællesskab har et endog meget stort ansvar
for ikke kun udviklingen af det danske
arbejdsmarked, men også for den generelle samfundsudvikling.

Det er en central del af den danske
model, at den ikke kun vedrører reguleringen af arbejdsmarkedet, men også er
en model for et bredere samarbejde om
udviklingen af samfundet mellem fagbevægelse, arbejdsgivere og politikere.
Udviklingen af arbejdsmarkedet kan
ikke tilrettelægges isoleret fra det øvrige
samfund, og de politiske rammevilkår er
derfor væsentlige for den regulering, der
aftales mellem fagbevægelse og arbejdsgivere.
I fagbevægelsen er vi bevidste om
vores ansvar for den danske model, og
derfor giver vi med denne rapport vores
bidrag til at belyse de udfordringer, som
den danske model står over for. Med
rapporten står det for mig klart, at det
særligt er følgende udfordringer, vi skal
adressere i de kommende år:
1. Fagbevægelsen skal igen tage større
del i samfundsudviklingen
Arbejdsmarkedet er selvsagt en central del af det danske samfund, og
derfor kan udviklingen på arbejdsmarkedet ikke tilrettelægges uden
hensyntagen til, hvilken retning
samfundet skal bevæge sig i.
Derfor har fagbevægelsen gennem
årtier taget et stort og aktivt ansvar
for den generelle samfundsudvikling, bl.a. med vigtige aftaler med
politikerne og arbejdsgiverne, hvor
fagbevægelsen har udvist samfundsansvar, skabt arbejdsmarkedspensionerne og styrket voksen- og efteruddannelsen.
I de senere år har der været en
tendens til, at samfundsudviklingen
– og også rammerne for arbejdsmarkedet – er blevet tilrettelagt uden
om lønmodtagerne. Beskæftigelsesindsatsen er blevet vendt op og ned,
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uden at parterne har været med, og
en af de væsentligste styrker ved
et konkurrencedygtigt arbejdsmarked – den såkaldte flexicurity – er
gradvist blevet udhulet.
Styrken ved flexicurity er, at det er
nemt for virksomhederne at hyre
og fyre medarbejdere. Det giver
flest arbejdspladser, fordi virksomhederne løbende kan tilpasse
produktionen. Fleksibiliteten for
virksomhederne og sikkerheden for
lønmodtagerne følges ad.
Men med de seneste års halvering
af dagpengeperioden og massive
besparelser på voksen- og efteruddannelsesområdet, samtidig med at
dagpengene i gennemsnit kun udgør
cirka halvdelen af en ordinær løn på
LO-området, så er sikkerheden for
lønmodtagerne begyndt at halte.
Hvis ikke der rettes op på det, vil
det starte en negativ spiral, hvor de
forringede vilkår for de arbejdsløse
helt naturligt vil føre til krav om
længere opsigelsesvarsler, større
fratrædelsesgodtgørelser mv.
Det kan på sigt føre til, at der
hverken er fleksibilitet eller sikkerhed indbygget i den danske model.
Det vil betyde, at arbejdspladser
går tabt, og at grundlaget for, at
lønmodtagerne kan opretholde en
ordentligt tilværelse i tilfælde af arbejdsløshed, eroderes. Det vil ingen
nyde godt af – hverken lønmodtagere, arbejdsgivere eller politiske
beslutningstagere.
Den danske model udgøres ikke kun
af de aftaler, der indgås mellem
fagbevægelse og arbejdsgivere. De
rammevilkår, der besluttes politisk,
er i høj grad definerende for, om
arbejdsmarkedets parter skal bygge
videre eller lappe huller. Derfor er
der brug for, at både fagbevægelse
og arbejdsgivere igen får mulighed
for at tage ansvar for samfundets
udvikling.

2. Den internationale påvirkning skal
inddæmmes
Fagbevægelsen har blik for, at vi
lever i en globaliseret verden, hvor
samhandel og åbne grænser er helt
afgørende for den hjemlige jobskabelse. Derfor hilser vi det velkomment, at danske lønmodtagere
gennem EU har fået bedre muligheder for at bo og arbejde i udlandet,
ligesom vi hilser det velkomment, at
udenlandske lønmodtagere kan gøre
det samme i Danmark.
Det afgørende er imidlertid, at det
sker inden for de rammer, som
arbejdsmarkedets parter i Danmark
har udviklet, fordi de sikrer en anstændig løn, ordentlige vilkår og fair
konkurrence.
På dette punkt udfordres Danmark,
når udenlandske arbejdsgivere ikke
betaler de lovpligtige bidrag, ikke
er registreret korrekt mv., og når
der opsættes forhindringer for, at
fagbevægelsen kan overenskomstdække de udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der opererer i
Danmark.
Inden for rammerne af overenskomstsystemet er der allerede taget
en række initiativer med henblik på
at imødegå social dumping, men der
kan gøres mere, bl.a. kan hovedentreprenørerne i endnu højere grad
gøres ansvarlige for, at deres underleverandører overholder gældende
overenskomster.
Men de udfordringer, der hidrører
fra det internationale samarbejde,
skal selvsagt også løses gennem internationale fora. Når det fx gælder
social dumping, er der brug for et
langt stærkere grænseoverskridende
samarbejde mellem myndighederne,
så det bl.a. kan opdages, når en
virksomhed omgår de fælles regler.
Også på et mere grundlæggende
plan udfordres den danske model
af EU-samarbejdet, nemlig når det
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gælder forholdet mellem hensynet til det indre marked og på den
anden side lønmodtagernes forhandlingsret og mulighed for at tage
kollektive kampskridt.
EU-Domstolen har med sin mere
aktivistiske tilgang i en række sager
stadfæstet, at EU-landes virksomheders ret til frit at etablere sig i et
andet land inden for EU kommer før
hensyn til fx strejkeretten, der for
dansk fagbevægelse er altafgørende
i mulighederne for at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.
Den eneste måde, hvorved fundamentale rettigheder som fx forhandlings- og strejkeret kan vægtes
højere end hensynet til det indre
marked, synes at være en såkaldt
social protokol, der kan fungere som
en del af Lissabontraktaten.
Tilblivelsen af en social protokol
indebærer imidlertid en langvarig
og vanskelig politisk proces, men det
ændrer ikke ved, at det for dansk
fagbevægelse er helt afgørende, at
de kollektive rettigheder vægtes
højere i EU-systemet.
3. Kendskabet til den danske model
skal øges
Det er sigende for det kollektive
vidensniveau om den danske model,
at syv ud af ti lønmodtagere tror, at
der i Danmark findes en mindsteløn
fastsat gennem lovgivning.
Vi har en mindsteløn herhjemme
– men den findes kun i overenskomsterne, og det er af flere årsager
væsentligt, at man er klar over det.
Dels fordi det betyder, at man kun
er sikret en mindsteløn, hvis man
arbejder på en virksomhed, der er
overenskomstdækket. Ligesom det
er tilfældet med en lang række andre rettigheder – løn under sygdom,
løn under barsel, feriefridage, søndags- og helligdagsbetaling m.m.
Men først og fremmest er det fordi,
at en mindsteløn gennem overens-

komster implicerer, at den enkelte
selv har indflydelse på og medansvar for løn- og arbejdsvilkår. Det
er ikke noget, der er overladt til
politikerne eller en rettighed, man
én gang for alle har erhvervet sig.
Muligheden for at bevare de vilkår,
der er opnået, og muligheden for at
udvikle dem yderligere forudsætter
stærke fællesskaber, der kan løfte
i flok, engagerede tillidsfolk på arbejdspladser og i fagbevægelse og en
bred overenskomstdækning, der sikrer, at langt de fleste lønmodtagere
omfattes af de kollektive aftaler.
Det er netop derfor, at lønmodtagere
organiserer sig: for gennem fællesskabets kraft at styrke den enkeltes
muligheder og vilkår og for at vi kan
hjælpe kolleger i problemer.
Derfor har vi i de faglige organisationer også en særdeles stor forpligtelse til at synliggøre de resultater, vi
skaber, både når det sker i forhandlingslokalet under overenskomstfornyelser, og når det sker med faglig
bistand til medlemmer i nød.
Med fremkomsten af de gule forretninger, der sælger sig selv som
fagforeninger, er synliggørelsen af
LO-fagbevægelsens resultater blevet
desto vigtigere.
Vi kan og vil ikke forhindre folk i
at vælge, hvor de vil organisere sig,
men hvis man melder sig ind hos de
gule forretninger, skal man vide, at
man dermed også svigter og nasser
på det fællesskab, der gennem overenskomsterne har sikret ordentlige
løn- og arbejdsvilkår.
Derfor må vi i LO-fagbevægelsen til
stadighed blive endnu mere skarpe
på, at ordentlige løn- og arbejdsvilkår ikke kommer af sig selv, og at
det i hvert fald slet ikke er noget,
der leveres af de gule forretninger.
4. Medlemsudviklingen skal vendes
LO-fagbevægelsen har i mange år
været konfronteret af en betydelig
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medlemstilbagegang. Det er en udvikling, der ikke kan vendes fra dag
til dag – vi må imødese, at vi også i
de kommende år vil miste medlemmer – men det er en udvikling, som
vi skal tage meget alvorligt og sætte
alt ind på at vende.
For nærværende er det dog ikke
noget, der truer den danske model
på eksistensgrundlaget. Men det
er samtidig klart, at fællesskabets
kraft i vid udstrækning står mål
med antallet af medlemmer. Des
flere kolleger, vi repræsenterer, des
større vægt kan vi tale med, ligesom
det i takt med decentraliseringen
af overenskomsterne til stadighed
kun bliver vigtigere med en stærk
organisering på den enkelte arbejdsplads.
En del af tilbagegangen i medlemmer er naturlig og skyldes fx, at
de store, ældre årgange forlader
arbejdsmarkedet, og at medlemmerne så at sige uddanner sig ud af
LO. Det stiller store krav til os om,
at vi bl.a. indgår aktivt i at udvikle
erhvervsuddannelserne, sikrer vores
medlemmer videreuddannelsesmuligheder og dermed også udvider og
tilpasser vores naturlige organisationsgrundlag.
En anden del af tilbagegangen i
medlemmer er påvirket af politiske
tiltag, fx at fagforeningsfradraget er
blevet forringet, og at a-kassemedlemskabet er blevet mindre attraktivt. Det skal vi arbejde på at ændre,
og det er bl.a. derfor, jeg har redegjort for, at fagbevægelsen igen skal
spille en større rolle i samfundsudviklingen.
Og endelig har vi også selv en del af
ansvaret for tilbagegangen i medlemmer. Vi kommer ikke udenom, at
den væsentligste del af medlemstilbagegangen i disse år skyldes, at vi
ikke er lykkedes med at gøre fagforeningsmedlemskabet tilstrækkeligt

vedkommende for den enkelte. Men
det betyder ligeledes, at det i høj
grad også er op til os at vende udviklingen. Det kan lade sig gøre.
Særligt når det gælder to områder,
er vi konfronteret med udfordringer:
For det første oplever alt for mange
unge, at de kan klare sig uden fagforeningen, og for mange unge falder
for de gule forretningers slagtilbud.
Men samtidig ved vi, at unge i dag
gerne vil engagere sig og gerne vil
fællesskabet. Det skal veksles til
medlemskab – og gerne et engagement – i LO-fagbevægelsen.
For det andet oplever atypisk ansatte og lønmodtagere med særlige
opgaver og ansvar, herunder ledelse,
at overenskomstens rammer og
fagforeningen ikke er tilstrækkeligt
vedkommende for dem. Men samtidig ved vi, at det ofte er nogle af
dem, der kan føle sig mest alene på
arbejdsmarkedet. Derfor skal vi tage
hånd om dem.
Det bør også bemærkes, at vi særligt
er udfordret, når det gælder servicebrancherne, som fx hotel, restauration, rengøring og butik. Her ved vi,
at der med jobbet sjældent følger et
medlemskab af en fagforening, og
det skyldes måske, at også overenskomstdækningen i disse brancher
er tilsvarende lav. Derfor skal vi arbejde benhårdt på, at disse brancher
dækkes bedre af kollektive aftaler.
Dermed får vi også et godt argument
for at kunne organisere endnu flere
lønmodtagere – nemlig det, at de får
større indflydelse på udviklingen
af deres løn- og arbejdsvilkår, end
tilfældet er i dag.
Generelt er årsagerne til medlemsudviklingen mange og forskelligartede. Men det står klart, at prisen for
et fagforeningsmedlemskab betyder
noget for mange – særligt for dem,
der i dag er hos de gule forretninger
eller på sofaen. Vi er nødt til at er-
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kende, at vi for nogle lønmodtageres
vedkommende er i en konkurrencesituation med de gule forretninger.
LO’s bidrag til den danske model i de
kommende år bør altså være:
• At arbejde for, at de politiske rammevilkår styrkes, så lønmodtagerne
er bedre rustet i tilfælde af arbejdsløshed og har bedre muligheder for
at opkvalificere og videreuddanne
sig.
• At arbejde for, at den internationale
påvirkning understøtter den regulering og de principper, som er aftalt
mellem dansk fagbevægelse og arbejdsgivere, og at konkurrence med
udenlandsk arbejdskraft sker på fair
vilkår og med forhandlingsretten
intakt.
• At arbejde for, at det kollektive vidensniveau om den danske model og
især LO-fagbevægelsen som hovedaktør i overenskomstsystemet øges.
• At arbejde for, at flere – særligt de
unge – melder sig ind og engagerer
sig i LO-fagbevægelsen.
Ved at øge opmærksomheden om
den danske model kan vi også medvirke
til at styrke overenskomstdækningen,
der har været vigende de senere år. Det
er selvfølgelig vigtigt, at flest muligt
lønmodtagere er omfattet af overenskomster af de årsager, jeg også har
nævnt ovenfor: det styrker den enkeltes
løn- og arbejdsvilkår, det er en demokratisk regulering, og endelig fordi overenskomsterne håndhæves effektivt.
Endelig er det – når det gælder overenskomstdækningen – meget centralt,
at også funktionærerne omfattes af de
kollektive aftaler. Som det redegøres for
i rapporten, så udgør funktionærområdet en stadig større del af det danske
arbejdsmarked og af LO’s medlemskreds, og for dem gælder det samme
som for timelønnede medarbejdere: at
den enkeltes løn- og arbejdsvilkår styr-

kes bedst gennem et stærkt fællesskab.
I fagbevægelsen er det vores vurdering, at vi bedst forfølger målet om fuld
beskæftigelse, ordentlige arbejdsforhold
og anstændige lønvilkår ved at styrke
den danske model. Og selv om det er
forbundet med udfordringer, så er jeg
grundlæggende optimistisk.
Det skyldes primært, at det ikke
kun er fagbevægelsen, der kan se nytteværdien i den danske model. Også
arbejdsgiverne har fordel af og interesse
i det stærke samarbejde, der følger af
regulering gennem aftaler.
Men vores og arbejdsgivernes muligheder for at aftale os frem afhænger
selvsagt af, at politikerne har respekt
for, at vi selv tager ansvaret for forholdene på arbejdsmarkedet, og at de ser
os som attraktive aftalepartnere, når
der gennem trepartsforhandlinger skal
tages ansvar for samfundets udvikling.
Så længe fagbevægelse, arbejdsgivere og politikere vil den danske model,
så er jeg overbevist om, at vi også kan
tackle de udforinger, som modellen står
over for i fremtiden.

God læselyst!
Harald Børsting
Formand,
Landsorganisationen i Danmark
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1.	Indledning

1.1.		Baggrund for
rapporten
Den danske model udfordres i disse
år. Vigende overenskomstdækning og
faldende medlemstal i LO-forbundene
svækker den overenskomstbærende
del af fagbevægelsen og de tilhørende
a-kasser. På arbejdsgiversiden udfordres modellen af organisationspolitiske
forandringer, der også flytter magt mellem hovedorganisation og de tilknyttede
medlemsorganisationer. På det offentlige område pågår der en centralisering,
der gennem stram økonomistyring giver
staten en mere dominerende rolle på
bekostning af kommuner og regioner.
Og hele tanken om en afgrænset national regulering af arbejdsmarkedet er
presset af globaliseringen. Det er selve
fundamentet for modellen, der er under forandring, og som vil påvirke de
fremtidige muligheder – ikke kun for
fagbevægelsen og for fagbevægelsens
medlemmer – men for indretningen af
velfærdssamfundet fremover.
Fagbevægelsens stærkeste bidrag til
den danske model har siden Septemberforliget og Hovedaftalen fra 1899 været
de kollektive overenskomster. Rapporten
har derfor et særligt blik for de udfordringer, der ligger på fagbevægelsens
hjemmebane, og som vil kunne være
med til at identificere de fælles indsatsområder for fagbevægelsen i de kommende kongresperioder.
Det drejer sig blandt andet om de
udfordringer, der følger af den stadig
større fleksibilitet, der indfinder sig i
de kollektive overenskomster, og som
kræver, at flere løsninger findes på den
enkelte arbejdsplads. Det kommer også
til udtryk ved, at flere nye temaer finder

vej til de kollektive overenskomster –
senest blev social dumping et tema i de
private overenskomstforhandlinger. Og
i det større perspektiv udfordres den
danske model af, at arbejdsmarkedets
parter ikke automatisk inviteres med
om bordet, når der skal laves ny lovgivning om arbejdsmarkedet, men at muligheden for politisk interessevaretagelse
også har skiftet karakter.
Arbejdsmarkedet rammes på samme
tid af træk, der følger af internationaliseringen og decentraliseringen. På
den måde bliver udfordringerne for den
enkelte splittet op i flere arenaer, hvor
man som medarbejder eller tillidsrepræsentant både kan finde eksempler
på, at beslutningerne rykker tættere på
den enkelte arbejdsplads og flyttes til
institutioner længere væk, eksempelvis
EU-Domstolen.
Det er rapportens opgave at gennemlyse de politiske områder, der påvirker
og udfordrer den danske model i 2011.
Det er intentionen, at rapporten på den
baggrund kan være med til at kvalificere
beslutningerne både om fagbevægelsens
fremtidige og langsigtede strategi og
om indsatsområderne i LO’s kommende
kongresperiode 2011-2015.

1.2.	LO-fagbevægelsen og 		
den danske model
I LO’s værdigrundlag er fagbevægelsens
mål, midler og præmisserne for fagbevægelsens interessevaretagelse besluttet og beskrevet. I LO’s værdigrundlag
beskrives de mål, fagbevægelsen arbejder for at indfri, for den enkelte og
for samfundet som et hele. Den danske
model – i dens brede arbejdsmarkeds-
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politiske betydning1 – er det værktøj,
fagbevægelsen siden 1899 har udviklet,
forfinet og benyttet til at skabe rammerne for det velfærdssamfund, der kan
give den optimale frihed til det enkelte
samfundsmedlem. Den danske model
fremhæves især for at bidrage til den
selvregulering blandt lønmodtagere,
arbejdsgivere og deres organisationer,
der skaber ansvarlighed og selvjustits.
Det fremmer organisationernes og den
enkeltes vilje til at skabe innovation og
tilpasning til ændrede samfundsforhold.
Den fleksible og fælles regulering via
kollektive aftaler har derudover skabt
et godt solidt og ”roligt” arbejdsmarked,
der har været til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere, og som har
hjulpet samfundsmæssige omstillinger
og reguleringer på vej.
Den danske model er nemlig knyttet an til det politiske og administrative
niveau gennem en (som regel) udstrakt
korporatisme og konkrete trepartssamarbejder mellem Christianborg og
arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets parter har traditionelt haft en
privilegeret stilling i det danske politiske system, fordi parterne har bidraget
til at kvalificere beslutninger, give dem
beslutningskraft og ikke mindst at
skabe mulighed for, at de implementeres. Denne privilligerede stilling kan
være under forandring eller midlertidigt
svækket. Resultatet af de seneste ti års
politiske styre har været en svækkelse
– ikke kun af organisationerne – men
også af de politiske rammer, der giver
den danske model politisk legitimitet
over for fagbevægelsens medlemmer.
Den danske model er udviklet gennem mere end hundrede år og skabte sit
eget ”lukkede system” af faste procedurer og samarbejder mellem parterne og
det politiske system.

1.

For definition af den danske model se afsnit 2.1.

Dette arrangement udfordres nu af
både globaliseringen og internationaliseringen og af decentralisering (både
arbejdsmarkedspolitisk og i overenskomsterne).
De kollektive aftaler står som
omdrejningspunkt for udviklingen af et
velfærdssamfund, hvor arbejdsmarkedets parter og deres brede forankring i
det danske samfund tager medansvar
for at drive og udvikle samfundet. Det
er ikke mindst sket gennem en kontinuerlig udvikling af samfundsinstitutioner, der har været med til at regulere
samfundsudviklingen.
Den danske model, her udtrykt ved
de kollektive aftaler, skaber de fælles
rammer og reguleringer, der giver sikkerhed for den enkelte og giver mulighed for, at individet kan udfolde og
realisere sit potentiale. Den danske model er det middel, der kan sikre, at den
enkelte både tager ansvar for sig selv og
sit eget bidrag til samfundet og anviser,
at den fælles (kollektive) handlen giver
de optimale betingelser for den enkelte.
Udviklingen af velfærdssamfundet
kræver dog også mere end kollektive
overenskomster. Arbejdet, organiseringen af arbejdet og den indtægt, det
genererer til samfundet, er forudsætningen for, at velfærdssamfundet har
kunnet udvikle sig så omfattende og
rigt, som det har gjort.
Den danske model kombinerer de
kollektive aftaler på arbejdsmarkedet
med politisk regulering, og det er i det
samarbejde mellem arbejdsmarkedets
parter og det politiske system, at målene om øget demokratisk udfoldelse,
i samfundet og på arbejdspladserne,
tryghed gennem udvikling af et økonomisk og socialt sikkerhedsnet samt lige
muligheder gennem etableringen af en
rimelig økonomisk udligning, er udviklet og forfinet over årene.
For fagbevægelsen har arbejdslivet
og værdiskabelsen altid været forudsætningen for velfærdssamfundets etablering
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og udvikling. Den proces vender også den
anden vej, eksempelvis har demokratiseringen af samfundslivet også påvirket forventningerne til en øget demokratisering
af arbejdspladsen og indflydelse på egen
jobsituation. Den enkeltes personlige og
uddannelsesmæssige udvikling skal modsvares af en tilsvarende udvikling af samfundet og arbejdspladsen. Den danske
model, og de kollektive overenskomster,
er de håndtag, fagbevægelsen kan dreje
på i den proces.
Fagbevægelsen er bevidst om, at den
danske model ikke er et værktøj, der kan
hentes ned fra hylden og implementeres
fra dag til dag. Det har krævet mange år,
og løsningen af mange forskellige udfordringer – af økonomisk, social, demografisk og demokratisk karaktér – at skabe
de rammer for samfundet og arbejdsmarkedet, som det har i dag.
Forudsætningen for, at den danske model består og udvikles, er, at
den tilpasses de nye omstændigheder,
der opstår undervejs. Det kræver ofte
opfindelsen af nye redskaber, som da
man etablerede efterlønsordningen eller arbejdsmarkedspensionerne, eller
institutionalisering af praksis, som i
dagpengeordningen eller udviklingen af
erhvervsuddannelserne. Og det kræver,
at alle de involverede parter bidrager til
udviklingen af redskaberne.
Intet af dette sker som en selvfølge.
Viljen til at ville videreudvikle en arbejdsmarkeds- og samfundsmodel, der
hviler på resultaterne fra den danske
model, er ikke altid politisk opportun.
De ønskede økonomiske vilkår ikke nødvendigvis til stede. Kompromisset ikke
altid inden for rækkevidde. Vilkårene
for den danske model har altid været,
at den udfordres og er til forhandling.
Denne rapport vil give et bud på de
nuværende udfordringer, og hvilke
muligheder det giver for at udvikle den
danske model, både på arbejdsmarkedet, nationalt og internationalt og
samfundet bredere set.

1.3.	Lønmodtagerne og
arbejdsgivernes
relationer
Forudsætningen for udviklingen af den
danske model er dels Hovedaftalen mellem DA og LO, der regulerer samarbejdet mellem arbejdstagerorganisationer
og arbejdsgiverorganisationer, og dels
en bred politisk accept af denne arbejdsdeling mellem arbejdsmarkedets parter
og det politiske system.
Udgangspunktet for Hovedaftalen
var oprindeligt Septemberforliget fra
1899, der markerede afslutningen på
en lang ureguleret strejke- og lockoutperiode, der lammede store dele af det
danske arbejdsmarked. Septemberforliget fastlagde arbejdsgivernes ret til at
lede og fordele arbejdet og ansætte den
efter eget skøn nødvendige arbejdskraft.
Septemberforliget gav også lønmodtagerne ret til at organisere sig, danne
fagforeninger og strejke og indførte
fredspligt.
Udgangspunktet for institutionaliseringen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne er altså at
regulere en iboende og fælles erkendt
interessekonflikt mellem parterne. Den
danske model er opbygget i et krydspres
af fælles interesse i at finde fodslag og
en udtalt erkendelse af interessemodsætninger. Det følger arbejdet den dag
i dag og er med til at gøre den danske
model unik, i sammenligning med forholdene i resten af Europa og er én af de
afgørende forudsætninger for, at det har
været muligt at gennemføre og udbygge
de partsstyrede instrumenter.
Hovedaftalen var dog alene det
første skridt i det, der blev den mere
omfattende regulering af arbejdsmarkedet gennem den danske model. Kort
efter – i 1908 – fulgte Augustudvalgets
arbejde med etableringen af et statsligt
understøttet fagretligt system og Forligsinstitutionen. I samme periode etableredes også det statsligt understøttede
a-kassesystem i fagforeningsregi. Begge
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initiativer dokumenterer, hvornår ”det
tredje ben” i den danske model – staten
– blev hægtet på. En senere udvidelse af
Forligsinstitutionens beføjelser centraliserer aftalesystemet og placerer LO og
DA i centrale roller i overenskomstforhandlingerne frem til 1980’erne, og der
etableres en fast praksis for politiske
indgreb i fastlåste overenskomstsituationer.
Aftalesystemet reguleres jævnligt.
Både de aftaler, der alene angår lønmodtagere og arbejdsgivere i henholdsvis LO og DA, og de aftaler, hvor der
finder en politisk regulering sted. Det
har dog været fast praksis at holde så
mange aftaler som muligt til forhandling mellem arbejdsmarkedets parter,
reguleret i de kollektive overenskomster, der i dagligdagen fastsætter
rammerne for regulering af lønmodtagernes ansættelsesforhold og regulerer
aftaleparternes relationer. De kollektive
overenskomster er derfor hjørnestenene
i fagbevægelsens arbejde for udviklingen af lønmodtagerrettigheder, og
forholdet mellem, hvornår de kolletive
overenskomster eller lovgivning ønskes
brugt som redskab til at løse de udfordringer, der pt. er for den danske model,
er derfor også omdrejningspunktet for
en del af denne rapport.

1.4.	De kollektive
overenskomster
De kollektive overenskomster er fagbevægelsens fremmeste middel til at
skabe rammerne for udviklingen af forholdene for de enkelte lønmodtagere på
arbejdspladserne og regulerer samarbejdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere eksempelvis på den enkelte arbejdsplads, for enkelte faggrupper eller
– undtagelsesvis – for en branche.
Traditionelt har det fagretlige
system været domineret af henholdsvis LO og DA, men op gennem det 20.
århundrede er disse rammer blevet

sprængt. Der er indgået kollektive
overenskomster på det private område
uden for DA (eksempelvis SALA), og
også en stor gruppe af uorganiserede arbejdsgivere er forpligtet af en kollektiv
overenskomst gennem tiltrædelsesoverenskomster.
Særligt stærkt medvirkende til
udbredelsen af de kollektive overenskomster har været, at de kollektive
overenskomster har vundet indpas i
det offentlige. Først som supplement til
ansættelse på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår, men efterhånden mere som reglen end undtagelsen.
En stor stigning i antallet af ansatte og
jobfunktioner i den offentlige sektor fra
1960’erne har naturligvis hjulpet processen på vej. På det offentlige område
er det hhv. Finansministeriet, Regionerne og Kommunernes Landsforening,
der er hovedorganisationer på arbejdsgiversiden.
Den almindeligt anvendte definition for kollektive overenskomster er:
”Ved en kollektiv arbejdsoverenskomst
forstås en aftale indgået mellem på den
ene side en organisation af lønmodtagere og på den anden side en organisation
af arbejdsgivere eller en enkelt arbejdsgiver (virksomhed) om de løn- og ansættelsesvilkår, der skal finde anvendelse
i forholdet mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgivere herunder disses
organisationer.”
Det er kendetegnende for kollektive
overenskomster, at de beskæftiger sig
med fremtidige forhold. Hensigten med
kollektive overenskomster er, at parterne aftaler, hvad der skal være gældende
praksis for en fast periode ud i fremtiden. Begrebet kollektive overenskomster dækker over en række forskellige
aftaletyper, eksempelvis hovedaftaler,
tiltrædelsesoverenskomster og de
almindelige overenskomster. Overenskomsterne er tidsbestemte og har en
varighed mellem 1 og 5 år. Den typiske
overenskomst udløber efter 2-3 år.
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De kollektive overenskomster
• sikrer den enkelte medarbejder
ordentlige løn- og arbejdsvilkår og
skærmer mod den vilkårlighed, som
den enkelte ellers kunne blive udsat
for
• giver stabilitet på arbejdspladsen og
i samfundet
• sikrer at medlemmerne via det fagretlige system kan gøre krav gældende over for arbejdsgiveren
• giver pligter og rettigheder for såvel
overenskomstens parter som medlemmerne af de organisationer, der
har indgået overenskomsten.

1.5.	Den internationale
	udvikling
Globaliseringen har gjort adgangen
til at flytte produktion og arbejdskraft
mellem kontinenter og lande meget
nemmere. Den internationale udvikling
har på kort tid rykket de internationale
udfordringer af den danske model helt
frem i bevidstheden hos alle modellens
interessenter og ud i den alleryderste
afkrog af det danske arbejdsmarked.
Det, der for 25 år siden startede som en
udfordring i form af implementeringen
af EU’s indre marked for arbejdskraft,
varer, tjenesteydelser og virksomheder, er nu konkret omsat til en række
følgeudfordringer, der alle har rod i det
faktum, at det ikke er muligt at beskytte sit eget nationale arbejdsmarked
mod udenlandsk konkurrence fra andre
EU-borgere/-virksomheder.
Den fremadskridende realisering af
ét fælles europæisk marked har givet
anledning til en frygt for ”social dumping” og ”social turisme”. Kapitalen er
blevet mobil, og den fri bevægelighed
hen over landegrænser gør det nemlig
nemmere at konkurrere på ringere lønog arbejdsvilkår med deraf følgende
pres på beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i lande med mere veludviklede
løn- og arbejdsforhold. Især det indre

marked har været fremhævet som
mulighed for at flytte arbejdspladser
til lavtlønslande og til at anvende billig
udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
En vigtig del af problemet er at
sikre, at EU’s minimumsregler bliver
overholdt i alle medlemslandene. Retstilstanden er ikke tilfredsstillende, og
der er ikke tilstrækkeligt effektive retsmidler. Hertil kommer, at der ikke er
noget overblik over problemets omfang.
EU foretager nemlig ikke nogen tilstrækkelig overvågning af EU-reglernes
overholdelse i medlemslandene.
En særlig udfordring på det internationale område har imidlertid været en
stadig mere aktivistisk EU-Domstol, der
med sine afgørelser har været primus
motor i at udfordre den danske models
beskyttelse af medarbejdere og konfliktretten.
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2. 	Den danske model

2.1. 	Definitioner
Den danske model har flere forskellige
definitioner afhængig af, hvilken organisation eller forskningstradition der
står bag. Ofte læner definitionen sig op
ad en bred beskrivelse af de korporative
forhold, der har muliggjort udviklingen
af det danske velfærdssamfund i det 20.
århundrede – i særdeles udviklingen af
et fleksibelt reguleret arbejdsmarked,
udviklingen i dagpengesystemet og den
aktive arbejdsmarkedspolitik.
Fagbevægelsen kan tilslutte sig
de brede beskrivelser af ”den danske
model”, og fagbevægelsen lægger vægt
på den danske models samspil mellem
udviklingen af arbejdsmarkedet og udviklingen af samfundet, hvor de politiske
rammevilkår udgør en væsentlig del af
den danske model.
I denne rapport arbejder vi imidlertid med et mere konkret og direkte sigte.
Rapporten arbejder derfor med følgende
definitioner af den danske model:
a. Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer spiller en positiv og vigtig
rolle i udviklingen og administrationen af arbejdsmarkedspolitiske emner, herunder retsforholdet mellem
arbejdsgivere og lønmodtagere og
retshåndhævelsen af denne regulering.
b. Retsforholdet mellem lønmodtagere
og arbejdsgivere og deres organisationer fastsættes primært ved
kollektive overenskomster, der kun
helt undtagelsesvist almengøres ved
lovgivning.
I det følgende afsnit definerer vi de
forskellige arbejdsretlige reguleringsformer, der alle påvirker lønmodtagernes forhold i Danmark. Definitionerne

bruges aktivt i rapportens beskrivelser
af udviklingsmuligheder for den danske
model.

2.2. 	Arbejdsretlige
reguleringsformer
Arbejdsgiverne og lønmodtagernes forhold og deres organisationers indbyrdes
forhold på arbejdsmarkedet reguleres
af flere forskellige regler, aftaler og
overenskomster inden for det arbejdsretlige retsområde. For at skærpe blikket
på de forskellige politiske og juridiske
udviklingsmuligheder, der er inden for
området arbejder rapporten med seks
forskellige reguleringsformer, der beskrives nedenfor. Det er vigtigt at holde
sig for øje, at der er tale om områder, der
i praksis fungerer sammen og supplerer
hinanden. De fleste ansættelsesforhold
er derfor påvirket af regulering fra hver
af de seks hovedområder.
Forkærligheden for brugen af den
ene eller anden reguleringsmodel er
samhørende med, hvad det er for en
magtbalance, der hersker i samfundet
og på arbejdsmarkedet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Når magtbalancen skifter over mod arbejdsgiverne, vil
ledelses- og individmodellerne ofte søges
fremmet, mens en stærkere position for
lønmodtagerne sætter aftale- og samarbejdsmodellerne i centrum.
Når det arbejdsretlige område forandres, taler man om, at man vægter
og vælger forskellige reguleringsformer
frem for andre for at fremme en særlig
ageren. Det gør sig f.eks. gældende, når
fagbevægelsen foretrækker kollektive
overenskomster frem for lovgivning, da
de kollektive overenskomster i højere
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grad er forpligtende for både arbejdsgivere og arbejdstagere og dermed med
til at sikre stabiliteten på arbejdsmarkedet. Der kan også være modstand
blandt lovgiverne om at lovgive inden
for et område, da kollektive overenskomster og de forudgående forhandlinger mellem parterne fremmer et
samarbejdsklima mellem arbejdsgivere
og lønmodtagere, der kan afværge konfrontationer. At skabe lovgivning, hvor
parterne kunne have løst problemet selv
kan derudover ses som magtudøvelse
for magtens egen skyld.
På andre områder er forholdene
afgørende for, om reguleringsformen anses for positiv. Der er fx mange positive
aspekter ved individuelle aftaler, der
bl.a. kan være med til at udvikle fleksible løsninger til gavn for lønmodtagerne. Modsat opstår der ofte problemer
med de individuelle aftaler, der ikke
har en overenskomst som fundament,
hvis forholdet mellem lønmodtager og
arbejdsgiver er ulige.
I rapporten lægges der forholdsvis stor vægt på de ansættelsesretlige
forhold/aspekter, der skabes gennem de
kollektive overenskomster. Det skyldes
ikke mindst, at retshåndhævelsen ved
kollektive overenskomster er meget bedre, end når arbejdsmarkedet primært
reguleres gennem lovgivning. Det ses
blandt andet ved sammenligninger med
andre europæiske lande og skyldes i al
væsentlighed, at udviklingen af kollektive overenskomster skaber stærkere og
professionelle arbejdsmarkedsorganisationer, der har det som opgave at skabe
legitimitet, respekt og tillid om overenskomstsystemet, hvilket også kræver, at
systemet effektivt kan håndhæves.
De kollektive overenskomster skærmer mod den vilkårlighed og uretfærdighed, der ofte følger i de lande, hvor
lovgivning på arbejdsmarkedet vejer
tungt. Systemet bliver afhængigt af
tilfældige politiske flertal, og det arbejdsretlige system kan tabe sin funk-

tion som medskaber af en kontinuerlig
udvikling af arbejdsmarkedet.
Dermed også sagt, at der kan ske
ændringer i arbejdsmarkedets strukturer, der gør, at man fra én eller flere
af de involverede parters side kan have
ønske om at bringe nye eller anderledes
reguleringsformer ind på et område (se
mere i afsnit 2.3.). På den måde kan
vægtningen af områderne flytte sig i
forhold til hinanden.

1. Ledelsesmodellen
Ledelsesmodellen er kendetegnet
ved at være ensidigt fastsatte regler,
der er fastsat af arbejdsgiveren som
led i ledelsesretten. Hvis der ikke
er andre reguleringsformer, vil det
være ledelsesmodellen, der alene er
i anvendelse.
Ledelsesmodellen omfatter: Alle
lønmodtagere berøres af regler i
ledelsesmodellen.
Eksempler: Instruktionsbeføjelser,
ordensbestemmelser eller regulativer (der dog også kan være reguleret
i overenskomsterne).

2. Individmodellen
Individmodellen er kendetegnet
ved, at der i alle ansættelsesforhold
indgår individuelle aftaler. Mest
enkelt illustreret ved det ansættelsestidspunkt, hvor der mundtligt eller skriftligt indgås en aftale. Andre
ting kan også indgå som elementer,
afhængig af om der henvises til en
kollektiv overenskomst, og hvad den
i givet fald indeholder.
Individmodellen omfatter: Alle
lønmodtagere berøres af regler i
individmodellen, der i denne rapport bl.a. berøres i afsnittet om de
særlige forhold, der har udviklet
sig for ledere inden for LO-området
(kapitel 7).
Eksempler: Mundtlig eller skriftlig
aftale om ansættelses- eller afskedigelsestidspunkter. Mange områder
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der også kunne være omfattet af en
kollektiv overenskomst.

3. Samarbejdsmodellen
Samarbejdsmodellen er kendetegnet ved at være kollektive aftaler
mellem arbejdsgiver og lønmodtagere (og deres organisationer),
der handler om at få samarbejde,
processer, høring mv. til at fungere.
Reguleringen kan omfatte områder,
der tidligere har været normeret i
overenskomsterne efter aftalemodellen, men pga. decentralisering og
fleksibilitetsbestemmelser er flyttet
til udmøntning gennem forbundseller lokalaftaler på de enkelte
virksomheder. Centralt for forvaltningen af samarbejdsmodellen er,
at der ikke er knyttet konfliktret til
håndhævelsen af modellens overenskomstområder.
Samarbejdsmodellen omfatter: De
lønmodtagere, der berøres af reglerne i samarbejdsmodellen, er de, der
er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvori reglerne indgår.
Eksempler: Procedurer for opgaveløsning på virksomhederne og inddragelse af tillidsrepræsentanterne.

4. Aftalemodellen
Aftalemodellen er kendetegnet ved
at være kollektive aftaler mellem
arbejdsgiver og lønmodtagere (og
deres organisationer), der handler om de materielle rettigheder
og pligter i ansættelsesforholdet.
Aftalemodellen omfatter de landsdækkende kollektive overenskomster og fastsætter eksempelvis løn,
tillæg, arbejdstid, opsigelsesvarsler
mv. Kendetegnende for de områder i
overenskomsten, der er reguleret af
aftalemodellen, er, at der er tilknyttet konfliktret.
Aftalemodellen omfatter: De lønmodtagere, der berøres af reglerne i
aftalemodellen er de, der er omfattet

af en kollektiv overenskomst, hvori
reglerne indgår. Det er en særskilt
pointe, at aftalemodellen fungerer
side om side med samarbejdsmodellen. De to modeller udvikler sig i
forhold til hinanden inden for de
forskellige overenskomstområder.
Eksempler: Regulerer eksempelvis
løn, tillæg, arbejdstid, opsigelsesvarsler mv.

5. Lovgivningsmodellen
Lovgivningsmodellen er kendetegnet
ved at være den lovgivning, der beskriver de offentligt fastsatte regler
for arbejdsmarkedet. I praksis dækker det over flere forskellige former
for lovgivning, afhængig af om loven
kan fraviges (dispositive), hvis der
findes en aftale (semidispositive),
eller om det ikke er tilfældet (præciptive love). Fagbevægelsen har
særligt været fortaler for at lovgive
ved implementering af international
regulering og i de tilfælde anbefalet
lovgivning, der kan fraviges, såfremt
der findes en overenskomst.
Lovgivningsmodellen omfatter: Alle
lønmodtagere berøres af reglerne i
lovgivningsmodellen.
Eksempler: Se afsnit 2.3.

6. Internationaliseringsmodellen
Internationaliseringsmodellen er
kendetegnet ved at omfatte den
internationale, arbejdsretlige regulering, ikke mindst ILO, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,
EU-retten, EU-direktiverne og
domstolsafgørelser. Internationaliseringsmodellen rummer den mest
aktivistiske (udfordrende) tilgang til
regulering af arbejdsretten i forhold
til traditionerne for fortløbende og
kontinuerlig udvikling af de arbejdsretlige instrumenter, der traditionelt knyttes til den danske model.
Internationaliseringsmodellen
omfatter: Alle lønmodtagere berøres
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af reglerne i internationaliseringsmodellen.
Eksempler: Lov om ligebehandling
af mænd og kvinder (EU-direktiv),
lov om virksomhedsoverdragelse
(EU-direktiv), lov om ligeløn,
ILO-konvention om retten til at
organisere sig, Menneskerettighedsdomstolens dom der afviklede
eksklusivbestemmelserne.
I dette debatoplæg vil vi referere til
de seks modeller i beskrivelsen af de
muligheder, vi angiver, når vi skal finde
svar på de udfordringer, den danske
model står over for. Som fagbevægelse
har aftalemodellen og senere også samarbejdsmodellen været vores primære
fokusområder, da det er de modeller, der
repræsenterer de kollektive overenskomster, men arbejdsmarkedet er præget af
træk fra alle seks modeller. Det interessante er, hvordan vi prioriterer mellem
dem, når vi foretager de strategiske
valg, der kommer til at præge fremtiden:
Hvordan indretter vi overenskomsterne?
Hvilke strategiske valg foretager vi for
at imødegå de forandringer, som internationaliseringsmodellen skaber? Hvordan
styrker vi bevidstheden om sammenhængen mellem grundlæggende rettigheder på arbejdsmarkedet og fagforeningernes virke?
Det interessante ved denne sondring
mellem de forskellige modeller er, at
det gør det synligt, at forskellige valg
indebærer nogle særlige udfordringer.
Skal vi vægte løsninger, der prioriterer
lovgivningsmodellen fremfor samarbejdsmodellen eller aftalemodellen
eller omvendt? Kan vi finde løsninger i
internationaliseringsmodellen, der kan
være med til at fastholde og udbygge
aftalemodellen og samarbejdsmodellen?
Gennem rapportens forskellige afsnit
bliver modellerne brugt til af eftersøge,
hvilke udviklingsmuligheder fagbevægelsen har for strategisk at udvikle den
danske model.

2.3. 	De danske
lovgivningsformer
Vi skelner i dansk lovgivning mellem
love, der regulerer forskellige dele af
ansættelsesforholdet for grupper af
lønmodtagere, eksempelvis erhvervsuddannelsesloven, funktionærloven,
sømandsloven og lov om visse forhold
i landbruget (medhjælperloven) og
lovgivning, der gælder for næsten alle
lønmodtagere, men som typisk kun har
en enkel sag som omdrejningspunkt.
Det er eksempelvis ferieloven, ATPloven, lov om ligestilling mellem mænd
og kvinder, lov om lønmodtageres
retsstilling ved virksomhedsoverdragelse m.fl. Meget af lovgivningen på
enkeltsagsområder har sin oprindelse
i internationale institutioner. Det kan
fx være Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, direktiver fra Den
Europæiske Union, EU-Domstolen,
ILO-konventioner mv.

2.4.

Udviklingen af
den danske model

Lovgivningen om forholdene på arbejdsmarkedet, etableringen af det fagretlige
system (1910) og udviklingen, hvor
Hovedaftalen suppleres af de kollektive
overenskomster, foregår side om side
op gennem det 20. århundrede og bliver
i slutningen af århundredet suppleret
med EU-retten.

2.4.1. Det fagretlige
	system etableres
Helt afgørende for, hvordan udviklingen i Danmark kom til at se ud, var
dog gennembruddet for de kollektive
aftaler og forhandlinger, der foregik
i slutningen af det 19. århundrede.
På trods af flere forsøg på politisk at
regulere arbejdsmarkedet og endog et
større kommissionsarbejde, blev det
Septemberforliget og den efterfølgende
første Hovedaftale, der kom til at sætte
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rammen for den fremtidige indretning
af arbejdsmarkedet – og det fagretlige
system. Forliget var et direkte resultat
af de markante arbejdskampe, der blev
rullet ud på daværende tidspunkt, og
placerede De Samvirkende Fagforbund
og Dansk Mester- og Arbejdsgiverforening i centrale roller i skabelsen af den
ny lovgivning, der skulle ruste samfundet til at kunne håndtere de konflikter
på arbejdsmarkedet. I praksis var det
lykkedes at skabe ”industriel parlamentarisme”, før den politiske parlamentarisme blev fastslået i 1901.2
Det førte i første omgang (1910) til
etableringen af henholdsvis Den Faste
Voldgiftsret, til håndtering af retskonflikter (eksempelvis brud på overenskomsterne) og Forligsinstitutionen, til
håndtering af interessekonflikter (eksempelvis strejker) og Norm for regler
for behandling af faglig strid. Lovgivningens rammer fik imidlertid ikke for
alvor stabiliseret forholdene på arbejdsmarkedet, og større konflikter dukkede
frem med jævne mellemrum.
Efter at der i perioden 1921-25 blev
opgjort et tab på henved 8 mio. arbejdsdage3, fremsatte Det Radikale Venstre et forslag til midlertidig tvungen
voldgift i arbejdsstridigheder. Forslaget
kunne ikke finde politisk opbakning,
da man frygtede, at parterne herefter
kunne forhale overenskomstafslutningen og skyde ansvaret fra sig.
Så mens lovgivning om en permanent voldgiftsordning ikke kunne finde
politisk opbakning, var der til gengæld
større forståelse for at finde en form
for statslig intervention i arbejdskonflikterne, der havde et lovgrundlag at
stå på. Det blev tydeligt ved arbejdskonflikten i 1925, der dog blev bilagt i
Forligsinstitutionen til sidst. Men det
afgørende slag kom ved overenskomstforhandlingerne i 1933, der var gået i
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hårdknude bl.a. på grund af et krav fra
arbejdsgiverside om 20 % lønnedgang,
som DA forsøgte at gennemtvinge ved
at varsle storlockout. Forligsmanden
havde i situationen ikke fundet anledning til at mægle, hvilket stillede en i
forvejen trængt samfundsøkonomi med
høj arbejdsløshed over for en ganske
uoverskuelig storkonflikt.
Den blev imidlertid afværget ved
Folketingets mellemkomst. Der blev for
første gang gennemført en lovgivning
om arbejdskonflikters automatiske ophør og automatisk forlængelse af overenskomsterne (uden ændringer), som
et led i Kanslergadeforliget. Lovindgrebet blev mødt med modstand fra både
arbejdsgivere og lønmodtagere, både
for det principielle og indholdsmæssige.
En del af Kanslergadeforliget indebar
imidlertid også, at det fagretlige system
skulle ses efter i sømmene, hvilket førte
til skærpelser i mæglingssystemet, og
der blev lavet nye regler, der skulle
etablere procedurer for håndteringen af
mæglingsforslag, hvis de blev forkastet.
I forlængelse af dette fik forligsmanden
ret til at sammenkæde samtlige faggrupper i et mæglingsforslag. Den ny
lovgivning blev gennemført i 1934 og
blev efterfulgt af en række lovindgreb
i overenskomstforhandlingerne, der
formaliserede og implementerede de nye
lovregler.

2.4.2. Grænser for lovgivning?
Hvor etableringen og udviklingen af det
fagretlige system havde manifesteret
overenskomster og arbejdskonflikter
som noget, der lå uden for de almindelige domstoles område, så var der
alligevel både retlig og politiskopmærksomhed på reguleringen af arbejdsmarkedets forhold. At der i slutningen
af 1920’erne og i starten af 1930’erne
fortsat kun var begrænset organisering
af både arbejdstagere og arbejdsgivere
i DA og LO skabte mange konflikter
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om eksklusivaftaler, fortrinsklausuler,
erstatning for fyringer mv. – konflikter, der som regel var bundet i det
foreningsretlige eller erstatningsretlige
område. I disse sager afgjorde domstole
en lang række sager og fik skabt rammer for lovfortolkningen her også.
I 1929 løb en af konflikterne, hvor
der blev krævet overenskomst, ganske
langt med sympatikonflikter og strejker
og blokader mod de berørte gårdejere
og deres forretningsforbindelser. Sagen
endte i Højesteret, der statuerede, at de
faglige organisationer var gået for langt
i deres bestræbelser på at indgå overenskomst, og den samtidige politiske
debat fik konsekvenser for organisationerne. I 1929 vedtog et flertal af partierne i Rigsdagen lov om værn for erhvervog arbejdsfriheden4, der indskrænkede
de kollektive aftalers muligheder for at
håndhæve eksklusiv- og fortrinsklausuler og pålagde bøde og fængselsstraf
for personlig eller økonomisk forfølgelse
– herunder boykot, der ville begrænse
arbejdsgivere eller lønmodtageres ret
til at være i job og medlem eller ikke
medlem af en organisation. Både DA og
LO tog kraftigt afstand fra loven med
henvisning til, at der allerede var skabt
praksis på området.
I praksis fik loven aldrig stor gennemslagskraft og blev afskaffet igen i
1937, men lovens tilblivelse vidner om,
at der også på dette tidspunkt var en
politisk gråzone, hvor spørgsmålet om
lovgivning eller aftalesystem er til forhandling, og at der er tidspunkter, hvor
der er politisk-ideologisk momentum til
at lovgive, og hvor dét hensyn kan veje
tungere end enigheden med parterne.

2.4.3. Funktionærloven
	og ferieloven
Et godt eksempel på dette er funktionærloven, der i slutningen af 30’erne
4.
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blev en konservativ mærkesag. De
konservatives oprindelige idé med at
lovgive på funktionærområdet var at
give funktionærerne nogle af de rettigheder, arbejderne havde opnået gennem
de kollektive overenskomster, men sikre
at funktionærerne vedblev at få reguleret deres forhold gennem individuelle
kontrakter.
Således kunne man fjerne et helt potentielt organiseringsområde fra fagbevægelsen og samtidig sikre roen blandt
funktionærgrupperne. Disse havde dog
også organiseret sig bl.a. i HK, der fra
starten af 1920’erne, i lange forhandlingsforløb, formåede at få forpurret
lovgivning på området.
Funktionærerne var langt fra så
godt organiseret som andre grupper i
LO-forbundene, men havde også særstatus i nogle af de politiske diskussioner ved at være underlagt en ”særlig loyalitet over for arbejdsgiveren”.
Hvorved deres forhold kunne adskilles
fra arbejdernes, og der kunne skabes
en rimelig argumentation for, at der
skulle etableres særlige regler for deres
område. Denne argumentation blev
angrebet som ”spekulation i at afholde
handels- og kontormedhjælperne fra at
organisere sig.”5
Funktionærloven vedtages dog – efter radikal mellemkomst og store fingeraftryk fra HK – med en ganske anden
ordlyd, end den oprindeligt var tiltænkt.
Blandt andet blev funktionærernes
ret til at organisere sig fastslået. HK
benyttede efterfølgende sine markante
fingeraftryk på lovgivningen i rekrutteringsøjemed, da forbundet startede en
hvervekampagne og fortsatte bestræbelserne på at få overenskomstdækket
funktionærområdet. Det gav også pote
og medførte en stor medlemsfremgang,
især inden for det private område. Overenskomsterne var dog en anelse løsere
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i formuleringerne, end de traditionelle
overenskomster var.
Ferieloven bliver vedtaget umiddelbart efter – i 1938 – og er på alle måder
karakteriseret ved at være et eksempel
på den omvendte proces. Allerede da
ferieloven vedtages som minimumslovgivning, er der opnået ferie med løn
gennem flertallet af kollektive overenskomster, og statens tjenestemænd har
haft ret til ferie. Lovgivningen påvirker
altså ikke resultaterne af de indgåede
overenskomster.

Mens overenskomstdækningen øgedes
efter anden verdenskrig, fandt arbejdsmarkedet også ind i en normal gænge
igen, efter at den almindelige konfliktret havde været sat ud af spil under
besættelsen til fordel for et arbejds- og
forligsnævn. Inden for det offentlige
område fandt særligt kommunerne interesse i at indgå overenskomster efter
privat forbillede, for at give arbejdsgiverne en større fleksibilitet end tjenestemandsansættelserne kunne opbyde.
Der blev altså flere organiserede i DsFforbundene og dermed potentielt flere
deltagere i arbejdskonflikterne.
På den politiske scene var det dog
gammelkendte redskaber, der blev trukket frem. Det Radikale Venstre fremlagde igen forslag om tvungen voldgift i
arbejdskonflikter, der truer samfundets
velfærd.6 Forslaget indeholdt også en
idé om at få en kommission til at se
på, hvordan man kunne udvikle samarbejdsformer på den enkelte arbejdsplads, så ”bedrifternes ledelse og deres
medarbejdere knyttes nærmere sammen i fælles interesse”.
Med erfaringerne fra krigstiden i
klar erindring valgte DsF igen at gå
imod forslaget om tvungen voldgift,

der heller ikke denne gang fik politisk
medløb. Kommissionen blev heller ikke
til noget. Til gengæld indgik DA og DsF
i 1947 en samarbejdsaftale, der skulle
sætte dét principielle mål for den enkelte virksomhed at styrke virksomhedens
produktivitet og sikre medarbejdernes
trivsel. Parterne var altså også parate
til at indarbejde hensigter fra det politiske system i deres eget aftalesystem.
Det stoppede imidlertid ikke forslaget
om den tvungne voldgift, der blev bragt
til live igen efter en langvarig konflikt i
1956, der endte med at blive stoppet af
et lovindgreb. DsF, FTF (som blev oprettet i 1952) og DA endte med at indgå i en
nedsat kommission, hvor kompromisset
mellem parterne og Folketingets flertal
blev en styrkelse af Forligsinstitutionens
beføjelser over for parterne.
Spørgsmålet om lovgivning eller
aftalesystem havde endnu engang bøjet
enderne mod hinanden til aftalesystemets fordel. Kommissionsarbejdet
havde imidlertid også haft øje for en
bredere samfundspolitisk sag, hvor
Danmark var blevet overhalet af de
andre nordiske lande. Septemberforliget
og 1910-lovgivningen, der udsprang derfra, havde gjort den danske lovgivning
på arbejdsmarkedsområdet langt mere
fragmenteret end i de øvrige nordiske
lande, hvor der var lavet en bredere lovgivning om de kollektive aftaleforhold,
end tilfældet var i Danmark. Kommissionen afværgede dog muligheden for
en samlet lovgivning på området ved at
henvise til den nyligt indgåede Hovedaftale (1960), der reformerede Septemberforliget, og Kommissionen fandt derfor
ikke behov for ”ad lovgivningens vej at
søge tilvejebragt et ensartet arbejdsretligt grundlag for samtlige arbejdsmarkedets parter”.7 Den Faste Voldgiftsret
skiftede dog navn til Arbejdsretten for
at understrege dens karakter af domstol
på linje med landets øvrige domstole.
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2.4.4. Samarbejdsaftalerne
	og en ny hovedaftale
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Den ny Hovedaftale var politisk
argumentation for ikke at få lavet en
samlet lovgivning for arbejdsmarkedet
til trods for, at Hovedaftalen cementerede parternes hensigt om at fastholde
den hidtidige retstilstand, og hvor eneste nye ansættelsesretlige instrument
var nedsættelsen af Afskedigelsesnævnet. (Fragmenteringen kunne fortsætte
uhindret.)
At parternes kronjuvel, Hovedaftalen, også kunne være et skrøbeligt
fundament at bygge arbejdsmarkedets
fundament på, blev tydeligt i slutningen
af 1960’erne, hvor tonen mellem parterne udviklede sig meget hårdt, og hvor
det endte med, at LO opsagde Hovedaftalen i 1969. Der blev først forhandlet
en ny hovedaftale på plads i 1973. I
mellemtiden var lovgivningen blevet
ændret, så Arbejdsrettens virke var
blevet udvidet, bl.a. til også at gælde de
uorganiserede arbejdsgivere, der hidtil
havde fået deres sager behandlet ved de
almindelige domstole.

2.4.5. Lovindgrebene strammes
– samfundsøkonomien 		
	kommer på dagsordenen
I 1970’erne blev indkomstpolitikken forsøgt gennemført. Den dårlige stemning
blandt arbejdsmarkedets parter var et
resultat af uenighed om, hvordan man
skulle takle den økonomiske krise, der
både skabte arbejdsløshed, forringede
konkurrenceevnen og gav betydelig
inflation. Tre ting, der tilsammen pressede parterne væk fra de fælles interesser og fik opmærksomheden rettet
mod at opretholde gode forhold for ”ens
egne”. Det resulterede blandt andet i en
af arbejdsmarkedets største konflikter8 i
1973, hvor mere end 3 mio. arbejdsdage
blev tabt. ’73-konflikten nåede et forlig,
men det lykkedes hverken ved overenskomstfornyelserne i ’75, ’77 eller 1979.
8.
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Hver gang var Folketinget inde med et
lovindgreb på DA/LO-området.
De mange lovindgreb forekom berettigede fra politisk side, hvor det ”samfundsøkonomiske ansvar” blev lagt til
grund for indgrebene. Indgrebene var
dog med til at svække forhandlings- og
konfliktretten og gav større ustabilitet på arbejdsmarkedet med mange
overenskomststridige arbejdsnedlæggelser til følge. De indkomstpolitiske
redskaber og det frie faglige forhandlingssystem forblev en udfordring for
hinanden.
Til trods for et par rolige år i starten af 1980’erne måtte parterne igen i
1985 ud i en storkonflikt på grund af
meget store forskelle i forventningerne
til, hvad ”rammen” for forhandlingerne
kunne bringe med sig. Konflikten ender
med et hurtigt lovindgreb. I 1987 indgås
der overenskomster uden konflikt, men
med pæne lønstigninger til gengæld.
Krisetider, politiske opbrud og
internationalisering havde forandret
Danmark og den praktiske tilgang til
problemløsning mellem lovgivere og
arbejdsmarkedets parter. Det var tid
for en ny aftale mellem parterne og det
politiske system: Fælleserklæringen af
1987, hvor arbejdsmarkedets parter (og
FTF og SALA) tilsluttede sig, at overenskomstforhandlingerne måtte foregå
inden for ”samfundsøkonomisk forsvarlige” rammer, hvor det ”tillægges afgørende vægt, at omkostningsudviklingen
her i landet ikke overstiger udlandets.”
I praksis en partstilkendegivelse af, at
man ikke kun handler inden for ”parternes eget område” når man indgår
overenskomster, men at der er større
samfundshensyn på spil.
Erklæringen skaber Statistikudvalget, hvor centraladministrationen og
parterne følger konkurrenceudviklingen, og den kædes også sammen med
forarbejdet til arbejdsmarkedspensionsreformen, der starter i 1988. Det ender
op med, at hele det overenskomstdæk-
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kede arbejdsmarked har arbejdsmarkedspensioner i 1993. Parterne er – på
godt og ondt – de store bidragydere –
også til udviklingen af de samfundsøkonomiske redskaber.

2.4.6. Internationaliseringen
	af det fagretlige system
Danmark har fra starten tilsluttet sig
ILO’s konventioner om retten til at
organisere sig og føre kollektive aftaleforhandlinger. Det betød i praksis, at
Danmark så konventionerne opfyldt dels
via grundlovens § 78 om foreningsfrihed
og dels via den faste praksis, der havde
udviklet sig i forbindelse med de kollektive overenskomsters indgåelse og
Arbejdsrettens praksis.9 Først med en
række klagesager i 1980’erne og 90’erne,
hvor ILO retter kritik af Danmark for
bl.a. lovindgreb i arbejdskonflikter og
sammenkædning af mæglingsforslag ved
overenskomstforhandlingerne, vinder
ILO lydhørhed blandt parterne og på
Christiansborg. Det medfører en mindre
ændring ved forligsmandslovens revision
i 1996, der imødekommer kritikken uden
at gå så langt, som ILO foreslog. Ændringerne i forligsmandsloven er forhandlet
på plads med DA og LO, før de vedtages.
Mere markant eftertryk har Den
Europæiske Menneskeretskonvention
haft. Konventionen blev gennemført ved
lov i 1992 og har haft direkte indflydelse
på en række af de senere års lovgivning.
I modsætningen til de vante forhandlinger mellem parterne og mellem
parterne og det politiske system, ligger
meget af lovgivningen i forlængelse af
afgørelser fra retsinstanser: Menneskerettighedsdomstolen og Højesteret.
Vilkårene for forhandlingen af lovgivningsspørgsmål har derfor også forrykket sig markant!

9.

Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

Mest offentlighed har der været om
dommen om eksklusivbestemmelser ved
Menneskerettighedsdomstolen, der førte
til ændringer i foreningsfrihedsloven
i Danmark. Domstolen har imidlertid
også medført ændringer i det fagretlige
system, da DA og LO i forbindelse med
lovgivning i 1997 foreslår ændringer i
Arbejdsrettens sammensætning (mv.)
som følge af en dom ved Menneskerettighedsdomstolen.
Større indflydelse på det fagretlige
system og arbejdsmarkedslovgivningen
har imidlertid udviklingen af EU haft
siden Danmarks indmeldelse i 1972. Siden 1993 har EU haft ret til at vedtage
regler om kollektiv interessevaretagelse
dog ikke om organisations- og konfliktret. Implementeringen af EU-direktiverne har været igennem en følsom
proces, hvor implementering af direktiverne gennem de kollektive overenskomster og tiltrædelsesoverenskomster
i sidste ende blev kendt utilstrækkelige
til – i sig selv – at kunne gøre det ud for
implementering på hele arbejdsmarkedet. Siden 2002 er supplerende lovgivning derfor blevet indarbejdet som en
del af den danske model.
I den danske model gælder derfor nu,
at der er nedsat et trepartsudvalg, ”Implementeringsudvalget”, der vurderer,
hvordan et EU-direktiv bedst implementeres. I praksis har det udmøntet sig i, at
ansættelsesretlige- og arbejdsmiljødirektiver først implementeres i de gældende
overenskomster og derefter via lovgivning til resten af arbejdsmarkedet.
Eksempler på lov, der hviler på
EU-direktiver, der har haft direkte
indflydelse på den danske arbejdsretlige
praksis er.10
• Lov om lige løn til mænd og kvinder.
Loven påbyder lige løn for samme
arbejde eller arbejde af samme
værdi.

10.

Leo Lybæk Hansen og Ane K. Lorentzen. Arbejdsret
1960-1997. I takt med tiden. 1998.
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•

•

•

•

•
•

Lovregler om kollektive afskedigelser. Loven kræver, at der indledes
forhandlinger med virksomhedens
lønmodtagere, såfremt der agtes
foretaget afskedigelser af større
omfang.
Lov om ligebehandling af mænd
og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv. Loven
forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af køn ved
ansættelse, afskedigelse og øvrige
arbejdsvilkår.
Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.
Loven beskytter lønmodtagere, når
den virksomhed, som pågældende er
ansat i, overdrages eller fusioneres.
Lov om arbejdsgiverens pligt til
at underrette lønmodtageren om
vilkårene for ansættelsesforholdet.
Loven stiller krav om ansættelsesbevis og ansættelsesbevisets indhold
for lønmodtagere ansat mere end 8
timer om ugen.
Lov om europæiske samarbejdsudvalg.
Lov om information og høring af
lønmodtagere.

EU-Domstolen
I udmøntningen af det indre marked
har EU-Domstolen afsagt domme af stor
principiel betydning for den kollektive
arbejdsret – og særligt konfliktretten – i
Danmark. I disse tilfælde gælder, at
”anvendelsen af kollektive overenskomster og kampskridt ikke længere er rent
nationale anliggender, når der er tale
om grænseoverskridende aktiviteter”.11
De kan altså potentielt gøre fagbevægelsens stærkeste kampmidler overflødige
(se endvidere kapitel 8).

11.

Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

2.5. 	Europas andre modeller
De nordiske lande sammenlignes ofte,
når det gælder udviklingen af velfærdssystemer og arbejdsmarkeder. Både i
nordisk og i europæisk forstand skiller
Danmark sig dog ud, da udbygningen af
den danske model gør den til den mest
omfattende og stærkest håndhævede.
Det skyldes både en omfattende overenskomstdækning, et veludviklet fagretligt
system og stærke arbejdsmarkedsorganisationer. Ønsket om stærkere retslig
regulering af arbejdsmarkedsområdet
gennem EU inspireres også tydeligt af
medlemslande, hvor lønmodtagerne ikke
har den samme beskyttelse og vilkår som
i Danmark. Et blik i de andre europæiske retninger viser bl.a., at de forskellige arbejdsmarkedsmodeller i EU er en
udfordring for håndhævelsen.
Den danske arbejdsmarkedsmodel
er den i EU, hvor der findes mindst lovgivning, der direkte regulerer arbejdsmarkedet. I Danmark er lovgivningen
på området et supplement, der understøtter parternes regulering.
Selv i de to andre nordiske EU-lande, som på flere områder umiddelbart
kan opfattes som sammenlignelige med
den danske, er der tale om langt højere
grad af lovregulering og en helt anden
rolle for lovgiverne. Her er der mere tale
om en arbejdsdeling mellem områder,
som parterne tager sig af, og områder
som lovgiverne tager sig af.
Sverige er det land, hvis model ligger tættest på den danske, men også
her er der væsentlige forskelle, idet
selve løndannelsen er et anliggende for
parterne, men svensk lovgivning er inde
og regulere forhold som fx afskedigelse,
og dermed kan man sige, at den svenske
model mere end autonomi er kendetegnet af en stærk korporativ forbindelse
mellem arbejdsmarkedets parter. Et
særligt kendetegn for Norge er, at man i
den norske model arbejder med ”almengøring” af overenskomsterne (se endvidere kapitel 8).
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I Finland er en endnu større grad
af arbejdsmarkedspolitikken bestemt
af lovgivere, og Finland har samtidig et
system, hvor overenskomsten kan gøres
almengyldig via lovgivning og derved
dække alle inden for en specifik branche.
Der findes mindst fire andre typer af
arbejdsmarkedsmodeller i EU:
1. Den centraleuropæiske model, som
fx den tyske, hvor fagbevægelsen
gennem de seneste år er blevet
svækket, men hvor der fortsat er
tale om en pæn overenskomstdækning i enkelte sektorer som industriproduktionen, mens overenskomstdækning stort set ikke eksisterer i
servicesektoren. Mange af lønmodtagernes rettigheder er direkte bundet
op på beskæftigelse og anciennitet.
Der er også et helt andet velfærdsystem end det danske, skattebaserede, system i Tyskland, hvor
systemet i høj grad er forsikringsbaseret, hvor arbejdsgiverne betaler
dele af ydelserne for deres ansatte.
Dette giver et andet arbejdsmarked,
hvor det er vanskeligere for lønmodtagerne at skifte job uden at miste
rettigheder som fx pension, og hvor
det er afgørende at have et arbejde
for at opnå væsentlige velfærdsydelser. Den individuelle tilgang, som et
forsikringsbaseret system udgør, vil
i vores tilgang særligt være inspireret af Individmodellen (model 2).
2. Den sydeuropæiske model, som
bl.a. er repræsenteret ved Frankrig,
minder om den centraleuropæiske
model. Dog adskiller den sydeuropæiske model sig ved at have en endnu
højere grad af statslig indblanding i
økonomien og i en lav grad af samarbejde mellem arbejdsmarkedets
parter og et endnu mere ufleksibelt arbejdsmarked. Inden for den
offentlige sektor er fagbevægelsen
rimeligt repræsenteret, mens organisationspct.en er lav i den private

sektor. Den sydeuropæiske model er
kendetegnet ved at være inspireret af
Individmodellen (model 2) og Lovgivningsmodellen (model 5).
3. Den særlige angelsaksiske model,
bl.a. den britiske model, er helt
anderledes end de to europæiske
modeller. Der er generelt meget lidt
indflydelse fra parterne på arbejdsmarkedet, som er kendetegnet ved
en stor grad af deregulering med en
stærk liberalistisk økonomi, og hvor
velfærdsydelser kun er målrettet de
særligt udsatte grupper. Da kollektive aftaler i England slet ikke kan
være retligt forpligtende, og lovgivning noget man afstår fra, er den
angelsaksiske model særligt præget
af Ledelsesmodellen (model 1) og
Individmodellen (model 2).
4. Endelig findes der en slags model
fra de nye medlemsstater i Øst- og
Centraleuropa, der fortsat er i en
overgangsfase fra planøkonomi
til markedsøkonomi. Landene er
kendetegnet ved, at der ikke findes
nogen velfærdsstatstraditioner,
og fælles for dem er også, at parterne ikke spiller den store rolle
på arbejdsmarkedet. Til gengæld
spiller staten og tidligere statslige
institutioner en meget stor rolle i
reguleringen af arbejdsmarkederne.
Det gør, at de øst- og centraleuropæiske modeller både er præget af
Lovgivningsmodellen (model 5) og i
varierende omfang af Ledelsesmodellen (model 1) og Individmodellen
(model 2).
På sigt vil de tidligere østeuropæiske lande formentlig dele sig mellem de tre andre modeller med en
hovedvægt på de sydeuropæiske og
angelsaksiske modeller.12 Det er en
udvikling, Danmark med fordel kan
holde nærmere øje med, både for

12.

Peter Nedergaard. Den bløde europæiserings retning.
2006.
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at skaffe viden om de fælles europæiske udfordringer, men i høj grad
også for at skaffe indsigt i, hvordan
de nærmeste arbejdsmarkeder, der
også bidrager til vores eget, udvikler
sig. Et særligt indsatsområde i den
nærmeste omegn ville være at få
gennemlyst udviklingen i Polen, der
både som nabo og som storleverandør af arbejdskraft til Danmark er
værd at holde øje med. Tilsvarende
udfordringer vil kunne findes i nogle
af de tidligere Sovjetrepublikker.
Lovgivningen spiller derfor en afgørende rolle ikke alene for arbejdsmarkedets rammer i EU uden for Danmark,
men lovgivningen har også afgørende
indflydelse på selve løn- og ansættelsesvilkårene i alle andre EU-lande end
Danmark.
Et klart eksempel på dette er fastsættelsen af mindstelønnen. Ikke mindre end 20 EU-lande har en lovfastsat
mindsteløn, og andre lande har det i forskellige sektorer. Tysk LO har de sidste
par år skiftet holdning til dette spørgsmål og ønsker nu en nationalt fastsat
mindsteløn i erkendelse af, at det er den
eneste effektive måde at bekæmpe den
store løndumping, der sker i Tyskland.
Italiensk, svensk og dansk fagbevægelse
fastholder sin modstand mod en lovfastsat mindsteløn, men er klart i mindretal
også i Europæisk Faglig Sammenslutning, EFS.
Fafo i Norge har i 2010 udgivet rapporten ”Almengøring i EU og Norge”.
I rapporten findes der oplysninger om
almengøring af overenskomstdækning,
lønmodtageres organisationsgrad og
anvendelse af lovfastsat mindsteløn, jf.
tabel 2.1.

Forskelligheden og ikke mindst
styrkeforholdet i fagbevægelsens
nationale rolle giver store problemer i
håndhævelsen af reglerne, da det uden
for Danmark stort set er et myndighedsansvar at opretholde direktiverne på
arbejdsmarkedet, mens fagbevægelsen
i Danmark spiller den afgørende rolle
i håndhævelsen af direktiverne, da de
er implementeret gennem overenskomsterne.
Det er en væsentlig opgave for overenskomstparterne at sikre, at overenskomsten overholdes, også de dele, der
er indarbejdet fra EU; og skulle der ske
et brud herpå, findes der et finmasket
system, der håndterer disse sager bl.a.
gennem Arbejdsretten. Tilsvarende er
det vanskeligere at få myndighederne i
andre EU-lande til at overvåge reglerne
på arbejdspladserne lige så tæt, ikke
mindst hvis der ikke findes en stærk
fagbevægelse på virksomheden, der kan
gøre myndighederne opmærksom på et
eventuelt brud på reglerne.
Derfor sker der rundt i EU mange
brud på direktiverne, og derved undermineres de regler, der er skabt til at
beskytte lønmodtagerne. Denne fælles
udfordring for lønmodtagerne kan kun
løftes på EU-plan, hvor der må ske en
væsentlig opstramning i håndhævelsen.
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Tabel 2.1.
Almengøring, overenskomstdækning, organisering og mindsteløn i Europa
Mulighed for
almengøring af
overenskomster

Omfang af
almengøring

Overenskomstdækning
2007

Organisationsgrad

Lovfastsat
mindsteløn

Belgien

x

Højt

96 %

54 %

x

Bulgarien

x

Ikke brugt

25 %

21 %

x

82 %

68 %

Estland

x

Lavt

22 %

13 %

Finland

x

Højt

90 %

71 %

Frankrig

x

Højt

95 %

8%

x

Grækenland

x

Højt

85 %

23 %

x

Irland

x

Lavt

44 %

35 %

x

Italien

80 %

33 %

Cypern

75 %

62 %

x

Danmark

x
x

x

Letland

x

Ikke brugt

20 %

16 %

x

Litauen

x

Ikke brugt

12 %

14 %

x

Luxembourg

x

Lavt

60 %

40 %

x

57 %

57 %

x
x

Malta
Holland

x

Højt

82 %

21 %

Norge

x

Lavt

72 %

55 %

Polen

x

Ikke brugt

35 %

14 %

x

Portugal

x

Højt

62 %

18 %

x

Rumænien

x

Højt

34 %

x

Slovakiet

x

Lavt

35 %

24 %

x

Slovenien

x

100 %

41 %

x

Spanien

x

80 %

15 %

x

Storbritannien

35 %

29 %

x

Sverige

92 %

74 %

Højt

Tjekkiet

x

Lavt

44 %

21 %

Tyskland

x

Lavt

63 %

20 %

Ungarn

x

Lavt

35 %

18 %

Østrig

x

Lavt

99 %

32 %

Kilde:

Rapport fra udvalget om social dumping. LO. Februar 2011.

Andet

x

x
x
x
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3.	Overenskomstdækningen

På grund af princippet om områdeoverenskomster kan man som lønmodtager
kun være omfattet af en overenskomst,
hvis man arbejder på en virksomhed, der
1) er medlem af en arbejdsgiverorganisation, 2) har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med fagforeningen eller 3) har
en virksomhedsbaseret overenskomst.
Fagbevægelsens mål vil derfor altid
være en så omfattende overenskomstdækning som muligt.
Det skyldes først og fremmest, at
overenskomsterne efter fagbevægelsens
vurdering er det bedste middel til at
sikre gode løn- og arbejdsvilkår for den
enkelte, fordi lønmodtagerne i et fællesskab står stærkere over for arbejdsgiverne, end den enkelte kan gøre det.
Dertil kommer, at de organiserede
lønmodtagere gennem overenskomster
har stor indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår, fordi overenskomstforhandlingerne er en udpræget demokratisk
proces, hvor der diskuteres og udtages
krav, og hvor medlemmerne efterfølgende
kan stemme om forhandlingsresultatet.
Denne selvregulerende og inddragende proces er med til at skabe sikkerhed for, at de indgåede overenskomster
overholdes, hvilket skaber ro på arbejdsmarkedet.
Endelig vil en høj overenskomstdækning gøre det sværere at undergrave lønog arbejdsvilkårene.
Sammenholdt med fagforeningernes
repræsentativitet, beskrevet i kapitel 4,
er en høj overenskomstdækning endvidere af væsentlig betydning for både
samarbejdsmodellen og aftalemodellen.
Når det er tilfældet, skyldes det
blandt andet, at Danmark ikke som
andre lande har en såkaldt erga omnes

klausul, der sikrer, at overenskomsterne
udbredes til at dække alle på arbejdsmarkedet

3.1. 	Omfanget af overenskomstdækningen
Det er forbundet med stor usikkerhed
at opgøre overenskomstdækningen i
Danmark.
Niveauet for dækningen afhænger af
den metode, der anvendes. Traditionelt
giver meningsmålinger blandt lønmodtagere den laveste dækning, mens målinger blandt virksomheder giver en højere
dækning, og registeroptællinger sammenholdt med skøn giver den højeste
dækning.
Sidstnævnte metode er anvendt kontinuerligt af Dansk Arbejdsgiverforening
siden 1997, hvilket gør det muligt at se
udviklingen over tid. Opgørelsen har dog
den ulempe, at den er forbundet med en
stor grad af skøn.
I 1985, 1993 og 1994 har arbejdsmarkedsforskere gennemført tre lønmodtagermålinger.
Lønmodtagermålinger er også gennemført af LO i 2000 og igen i 2010,
hvorved der også her kan spores en
udvikling. Dog har metoderne været forskellige, hvilket naturligvis kan påvirke
resultatet. LO har desuden gennemført
målinger fra 2008-2010, men disse har
udelukkende været i LO-målgruppen,
hvorved data ikke kan sammenlignes
med lønmodtagergruppen som helhed.
Derfor er disse målinger ikke medtaget.
Desuden er medtaget en undersøgelse
gennemført i 2010 af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA).
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Endelig er rundspørger blandt virksomheder gennemført af tre omgange
af Danmarks Statistik i 1995, 2002 og
2006, men data herfra indgår i DA’s
opgørelse. LO har i forbindelse med
TR-undersøgelsen 2010 gennemført sin
egen virksomhedsundersøgelse, ligesom

arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen
har gjort det i 1998.
Målingerne og optællingerne er vist i
tabel 3.1.
I det efterfølgende gennemgås DA’s
registeroptællinger fra 1998-2010.

Tabel 3.1.
Udviklingen i overenskomstdækningen
Samlet

Privat

Offentlig

Antal

755

---- Pct. ----

Lønmodtagerundersøgelse
Scheuer (1983)

74

57

95

Kristiansen (1993)

74

59

95

559

69*

52

100*

1.716

Scheuer (1994)
LO (Ansættelses- og organisationsforhold 2000)
- tilstedeværende

70

59

90

4.750

83*

71*

100*

4.239

WIBAR-analyse (2004/05)

87

80

98

CARMA (2010)

75

62

100

3.140

100*

889

- formel

Virksomhedsundersøgelse
Danmarks Statistik (1995/97)
Ibsen (1998)

83
75-80*

Danmarks Statistik (2002)

79

Danmarks Statistik (2006)
LO (TR-undersøgelsen 2010)

67-69*
74

75

65

DA (1998)

85*

76*

100*

DA (1999)

85*

77*

100*

DA (2000)

85*

77*

100*

DA (2001)

85*

77*

100*

85*

77*

100*

DA (2007)

83*

73*

100*

DA (2008)

83*

73*

100*

Registeroptælling

DA (2002)
DA (2003)
DA (2004)
DA (2005)
DA (2006)

*
Beregnede tal.
Kilder: LO-dokumentation 2/2000.
LO-dokumentation 1/2010.
Flemming Ibsen. Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked. Surveyanalyse. 2010. (Offentliggøres i 2011)
TR-undersøgelsen 2010.
DA Arbejdsmarkedsrapporter.
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3.1.2. DA’s registeroptællinger
DA opgør årligt overenskomstdækningen
i forbindelse med deres ”Arbejdsmarkedsrapport”.
Dækningen tager udgangspunkt i
det totale antal fuldtidsbeskæftigede
på det private arbejdsmarked. Dette
opgøres med ATP-beskæftigelsen fra
Danmarks Statistik.
Da der ifølge loven skal indbetales
ATP for alle lønmodtagere, og da alle
virksomheder er registreret i forhold til,
om de er medlem af en arbejdsgiverorganisation, er der tale om en næsten total
opgørelse af antallet af fuldtidsbeskæftigede på det private arbejdsmarked.
Undtaget er dog medarbejdere, for
hvem der (ulovligt) ikke betales ATPbidrag. Det er umuligt at anslå omfanget
heraf, men det kan konstateres, at der
er en gråzone af lønmodtagere, der trækker overenskomstdækningen ned.
Danmarks Statistik er dog gået bort
fra at opgøre ATP-beskæftigelsen (de seneste data vedrører tredje kvartal 2009)
og vil i maj 2011 offentliggøre beskæftigelsen for kvartalerne i 2010 baseret på
eIndkomst, hvilket vurderes at være en
endnu mere præcis opgørelse. Det kan
dermed også få betydning for udregningen af overenskomstdækningen.
De seneste tilgængelige tal er offentliggjort i Arbejdsmarkedsrapport 2010
og vedrører 2008, hvor ATP-beskæftigelsen udgør 2.322.000 fuldtidsbeskæftigede, heraf 1.474.000 i den private sektor
og 848.000 i den offentlige sektor mv.
DA opererer med to begreber: den
indirekte og direkte overenskomstdækning.
Den indirekte udtrykker, hvor stor
en del af virksomhederne, der er omfattet af overenskomster, mens den direkte
udtrykker, hvor stor en del af lønmodtagerne, der er omfattet. Det er den sidste
opgørelse, der er den interessante, men
den indirekte dækning bruges til at
fastslå den direkte, idet det antages, at
dækningen blandt lønmodtagerne vil

være den samme som blandt virksomhederne.
DA’s opgørelse skelner mellem tre
grupper af lønmodtagere:
1. 877.000 ansatte i virksomheder organiseret i en af arbejdsgiverorganisationerne DA, FA eller SALA
2. 597.000 ansatte i virksomheder der
ikke er organiseret eller er organiseret uden for DA, FA eller SALA
3. 848.000 ansatte i det offentlige
Det er især de to førstnævnte grupper, der er interessant i DA’s opgørelse,
da DA konsekvent fastlægger overenskomstdækningen i det offentlige til 100
pct.

3.1.3. Overenskomstdækningen
	blandt lønmodtagere
	ansat i virksomheder
	organiseret i DA, FA eller 		
SALA
Da alle virksomheder i en arbejdsgiverorganisation pr. definition er omfattet af
overenskomster, fastlægges den indirekte overenskomstdækning til 100 pct.
for DA, FA og SALA.
Den direkte dækning er imidlertid
lavere, da en række medarbejdergrupper
i de pågældende virksomheder ikke er
omfattet af overenskomster.
For DA’s vedkommende skønner DA,
at den direkte dækning udgør 89 pct. 11
pct. af medarbejderne i DA’s virksomheder er altså ikke omfattet af en overenskomst. Ifølge Due og Madsen består
denne gruppe ”i overvejende grad af akademisk arbejdskraft, idet AC ikke har
kollektive overenskomster med arbejdsgiverorganisationer på DA-området”.13
11 pct. af de fuldtidsbeskæftigede på
DA’s område svarer til cirka 85.000.
Ifølge TR-undersøgelsen14 viser de
seneste opgørelser fra Akademikernes
13.
14.

LO-Dokumentation 1/2010.
TR-undersøgelsen 2010. Tillidsrepræsentanten og arbejdspladsen.
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Centralorganisation (AC) og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), at hhv. 11
pct. og 4 pct. af deres medlemmer på det
private arbejdsmarked er omfattet af en
overenskomst. Undersøgelsen underbygger desuden, at der kun i meget begrænset omfang er tegnet overenskomst for
akademikerne.
Mens det således er sandsynliggjort, at de fleste akademikere på DA’s
område ikke er overenskomstdækket,
så inkluderer skønnet for overenskomstdækningen to større grupper, der ikke
er overenskomstdækket. Dermed bliver
DA’s skøn for højt.
Der er dels tale om de ledere, der
ikke er omfattet af lederaftalen mellem
DA og Ledernes Hovedorganisation.
DA skønnede i 2006, at der er tale om
30.000 personer.15
Hvis de udtages af skønnet falder
overenskomstdækningen på DA’s område fra 89 pct. til ca. 84-85 pct., medførende at dækningen for hele arbejdsmarkedet falder fra 73 pct. til ca. 71 pct.
Og dels er der tale om de HK’ere, der
pga. 50 %-reglen ikke er overenskomstdækket. Se kapitel 7 for en nærmere
beskrivelse af omfanget heraf. Der kan
ikke foretages et officielt skøn af, hvor
mange HK’ere på DA’s område, der ikke
er overenskomstdækket som følge af 50
%-reglen, men DA har tidligere16 anslået
at den reelle overenskomstdækning på
deres område udgør 80 pct.
Da vi ovenfor har sandsynliggjort,
at dækningen falder fra 89 pct. til 84-85
pct. når lederne udtages, kan det fastslås,
hvor mange mennesker, der gemmer sig
bag det sidste fald fra 84 pct. til 80 pct.
(DA’s reelle skøn). Med disse forudsætninger kan det anslås, at cirka 35.000
HK’ere ikke er overenskomstdækket.

15.	Rapport fra trepartsudvalget om livslang opkvalificering.
Finansministeriet. 2006.
16.	Rapport fra trepartsudvalget om livslang opkvalificering.
Finansministeriet. 2006.

3.1.4. Overenskomstdækningen blandt
lønmodtagere ansat i
virksomheder der ikke
er organiseret eller
er organiseret uden
for DA, FA eller SALA
Den indirekte overenskomstdækning
blandt de virksomheder, der ikke er
organiseret i DA, FA eller SALA, har
større betydning for udregningen af den
direkte overenskomstdækning blandt
virksomhedernes lønmodtagere, end tilfældet er for organiserede virksomheder.
Der er jf. ovenstående tale om
597.000 fuldtidsbeskæftigede.17
Danmarks Statistik har i 1995,
2002 og 2006 gennemført en rundspørge
blandt cirka 2.500 virksomheder med 10
ansatte eller derover ud af en population
på omkring 25.000 virksomheder. De
bliver spurgt om, hvorvidt flertallet af de
ansatte er overenskomstdækket.
De senest tilgængelige tal fra 2006
viser, at 39 pct. af virksomhederne har
et flertal af medarbejdere, der er omfattet af en overenskomst.18
DA antager, at 51-100 pct. af medarbejderne på disse virksomheder har
en overenskomst, mens de for de øvrige
virksomheder, der har svaret nej til,
at et flertal er overenskomstdækket,
antager, at mellem 0-50 pct. af medarbejderne har en overenskomst.
Herefter foretager DA en beregning
på baggrund af et skønsmæssigt fastsat
gennemsnit mellem, hvor mange ansatte
der minimalt og maksimalt kan være
omfattet af overenskomster.
Dermed når DA frem til, at 45 pct.19
af lønmodtagerne i virksomhederne er
overenskomstdækket.
Opgørelsen fra Danmarks Statistik
tager imidlertid ikke højde for de virksomheder, der har færre end 10 ansatte.
17.
18.
19.

DA Arbejdsmarkedsrapport 2010.
LO-dokumentation 1/2010.
Det officielle tal fra DA Arbejdsmarkedsrapport 2007
er 50 pct., men dette er korrigeret til 45 pct. i LODokumentation 1/2010.
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Ifølge Danmarks Statistik fandtes
der i 2008 cirka 235.000 virksomheder
med 10 medarbejdere eller derunder,
svarende til 81 pct. af alle virksomheder i Danmark. Det er ikke muligt af
statistikken at se, hvor mange af disse
virksomheder, der er organiseret i DA,
FA eller SALA og dermed overenskomstdækket, og hvor mange der ikke er
organiseret.
Men tallene tyder alt andet lige på, at
overenskomstdækningen ikke er afdækket på et væsentligt område på det ikkeorganiserede arbejdsmarked. I TR-undersøgelsen 201020 er det desuden påvist,
at overenskomstdækningen stiger i takt
med virksomhedens størrelse, hvorfor det
må antages, at der blandt virksomheder
med under 10 medarbejdere er en relativt
ringere overenskomstdækning.
Det tyder på, at en overenskomstdækning på 45 pct. i de ikke-organiserede virksomheder må betragtes som et
absolut maksimum.

3.1.5. Lønmodtageropgørelser
I 2000 gennemførte LO en større lønmodtagerundersøgelse, hvori der blev skelnet
mellem den tilstedeværende overenskomstdækning, altså at folk er klar over,
at de er omfattet af en overenskomst, og
den formelle overenskomstdækning, altså
om folk reelt er omfattet eller ej.
Undersøgelsen forsøger at tage højde
for, at nogle respondenter ikke tror, de
er omfattet af en overenskomst, selv om
de reelt er det. Respondenter, der har
svaret inkonsistent eller ved ikke, trækkes således ud af datagrundlaget, inden
overenskomstdækningen udregnes.
Den tilstedeværende overenskomstdækning blev opgjort til 59 pct. i den
private sektor, mens den formelle blev
opgjort til 71 pct.

20.

TR-undersøgelsen 2010. Tillidsrepræsentanten og arbejdspladsen.

I 2010 har Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet
(CARMA)21 desuden gennemført en
lønmodtagerundersøgelse blandt 3.140
lønmodtagere. Ifølge den er dækningen
blandt de privatansatte 62 pct.

3.1.6. Hvor er overenskomst-		
	dækningen lav og høj
Fra LO’s rapport om atypisk ansatte i
2010 er det opgjort, hvilke faktorer der
har betydning for overenskomstdækningen.
Den viser bl.a., at der på brancheplan er større sandsynlighed for, at der
findes en højere overenskomstdækning i
bygge og anlæg, handel mv. og primære
erhverv end i transport, penge og finans.
Det ikke-overenskomstdækkede
område findes primært blandt private
virksomheder, der ikke er organiseret
i DA, FA eller SALA. I de pågældende
virksomheder er en overrepræsentation
af lønmodtagere, der ikke er medlem
af en fagforening samt lønmodtagere,
der er medlem af ideologisk alternative
foreninger.
CARMA-undersøgelsen underbygger, at overenskomstdækningen i privat
service er lavere end i fremstilling og
bygge- og anlæg, jf. tabel 3.2.

21.

Flemming Ibsen. Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked. Surveyanalyse. 2010. (Offentliggøres
i 2011)
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Tabel 3.2.
Overenskomstdækning for lønmodtagere i fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægssektoren og den private servicesektor, 2010, pct.
I hvilken branche er du ansat?
Fremstilling	Bygge- og
		
anlæg
Er du dækket af en overenskomst?

Ja*
Nej

Total
n= 1675
*
**
Kilde:

3.2.

70

59

Total

63

30

26

41

37

100

100

100

100

Dækker både kollektive og lokale aftaler.
Dækker brancherne: El-,gas-, varme- og vandforsyning, handels- og reparationsvirksomhed, restaurations- og hotelvirksomhed, transportvirksomhed, Fastejendom, udlejnings, forretningsserivce mv., Bank-, finans og forsikringsvirksomhed, information og kommunikation, Anden privat
virksomhed, Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser.
Flemming Ibsen. Lønmodtagerorganisering på det danske arbejdsmarked. Surveyanalyse. 2010. (Offentliggøres i 2011)

Udviklingen i over-		
enskomstdækningen

Fordelen ved DA’s opgørelser er, at de
systematisk er gennemført siden 1998.
På trods af diskussion om metoder mv.
er det derfor muligt at identificere udviklingen.
Det kan således konstateres, at mens
overenskomstdækningen blandt lønmodtagerne i DA’s virksomheder har været
nogenlunde konstant, fra 89 pct. i 1997
til 90 pct. i 2007, så er dækningen faldet
markant blandt de virksomheder, der ikke
er organiseret i DA, FA eller SALA, fra 57
pct. i 1997 til 45 pct. i 2007. Også hos FA
og SALA er dækningen faldet, fra hhv. 96
og 95 pct. i 1997 til 91 og 84 pct. i 2007.22
Dermed står 466.00023 fuldtidsbeskæftigede på det private arbejdsmarked

22.
23.

74

Privat
service**

LO-dokumentationen 1/2010.
Udregnet pba. LO-dokumentation 1/2010. S. 81.
Differencen mellem samlede antal lønmodtagere i den
private sektor 2007 (1.464.000) og antallet af lønmodtagere omfattet af overenskomst (998.000). Stemmer dog
ikke overens med rapporten s. 110, hvor det fremgår at ”i
alt er der således 432.000 ikke-overenskomstdækkede ud
af 1.464.000 fuldtidsbeskæftigede på det private arbejdsmarked”.

uden overenskomst i 2007, svarende til
en samlet dækning i den private sektor
på 71 pct., et fald fra 75 pct. i 1997.
Niveauet er formentligt reelt lavere, når de HK’ere og ledere, der ikke
er overenskomstdækket, trækkes ud af
opgørelsen.
Dertil kommer, at de virksomheder,
der ikke er organiseret i DA, FA eller
SALA, og som har under 10 medarbejdere, heller ikke er omfattet.
Dette har dog været tilfældet hele
tiden, og ændrer derfor ikke ved udviklingen i tallene.
CARMA’s lønmodtagerundersøgelse
fra 2010 angiver et dækningsniveau på
62 pct., men det kan ikke umiddelbart
sammenlignes med DA’s opgørelser, da
metoderne er forskellige.
Det kan dog konkluderes, at overenskomstdækningen synes at være faldende, og at DA’s opgørelse af en dækning
på 71 pct. i den private sektor synes
at være nærmere et maksimum end et
minimum.
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3.3. 	Årsager til den
faldende overens-		
komstdækning
Som påvist i det ovenstående er det
især blandt gruppen af uorganiserede
arbejdsgivere, at overenskomstdækningen er faldende. Det tyder på, at der
inden for nogle områder indgås færre
tiltrædelsesoverenskomster.
En forklaring kan være, at det er
blevet sværere for forbundene at tegne
tiltrædelsesoverenskomster, eventuelt
som følge af Østudvidelsen i 2004 og
de deraf følgende problemer med social
dumping. Inden for byggeriet er det
dog i overvejende grad noget der gør sig
gældende for virksomheder, der virker
fra udlandet.
En anden forklaring kan være, at
virksomhederne siden slutningen af
90’erne har haft bedre muligheder for at
undslippe en overenskomst i forbindelse
med virksomhedsoverdragelser.
Modsat retstilstanden op gennem
90’erne, hvor en virksomhed var forpligtet til at overtage overenskomsten
hos den overtagne virksomhed i tilfælde
af fusion, opkøb, ejerskifte etc., er det
sådan i dag, at arbejdsgiveren kan undlade at overtage overenskomsten, hvis
det er blevet meddelt inden for en given
tidsfrist.
Endelig kan en forklaring være, at
arbejdet med at tegne nye overenskomster ikke prioriteres i tilstrækkelig grad
af de faglige organisationer. Arbejdet
med at sikre en høj overenskomstdækning forudsætter en opsøgende og
kontinuerlig indsats i alle dele af fagbevægelsen.
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4.	Organisationsgraden
på arbejdsgiver- og
lønmodtagerside og dens
betydning for
den danske model
Forudsætningen for at opretholde og udvikle samarbejdsmodellen og aftalemodellen er tilstedeværelsen af repræsentative og dermed legitime organisationer
for lønmodtagere og arbejdsgivere.
At organisationerne er repræsentative
har samtidig betydning over for det
politiske system – både når det gælder
muligheden for at indgå i trepartsforhandlinger med staten samt den politiske accept af, at væsentlige dele af
arbejdsmarkedets regulering er overladt
til parterne selv.
Omvendt kan en ringere repræsentativitet risikere at medføre en udvikling
i retning af lovgivningsmodellen og/eller
internationaliseringsmodellen. Reguleringen af arbejdsmarkedet vil dermed
foregå på et mere overordnet og mindre detaljeret niveau, og det vil måske
betyde, at der dermed samtidig i højere
grad åbnes op for individmodellen.
Et anerkendt mål for repræsentativiteten udtrykkes gennem organisationsgraden, der på lønmodtagersiden er
andelen af arbejdsstyrken, der er medlemmer af en fagforening, og på arbejdsgiversiden er andelen af arbejdsgivere,
der er medlemmer af en arbejdsgiverorganisation.
En høj organisationsgrad blandt lønmodtagerne giver fagbevægelsen styrke
til at forhandle overenskomster mv.
over for arbejdsgiverne. Kun de organiserede lønmodtagere24 kan indgå i en
24.

Forstået som lønmodtagere der er organiseret i de overenskomstbærende organisationer.

lovlig strejke under en eventuel konflikt,
og det er afgørende for fagbevægelsens
indflydelse, at arbejdsgiverne oplever
konfliktscenariet som en væsentlig trussel. Det vil ikke være tilfældet, hvis de
fleste lønmodtagere ikke potentielt kan
omfattes af en konflikt.
Den faldende organisationsgrad har
samtidig direkte betydning for LO-fagbevægelsens økonomi, der i altovervejende
grad er medlemsfinansieret. Alt andet
lige vil færre indtægter forringe LO-fagbevægelsens muligheder for at varetage
lønmodtagernes interesser, ligesom der
bliver færre ressourcer til retshåndhævelsen. Den danske model indebærer, at
konflikter og uoverensstemmelser løses
gennem faglige instanser som fx Arbejdsretten, hvor det selvsagt er afgørende, at
fagbevægelsen er i stand til at føre sagerne kompetent fra start til slut. Da opgaven har højeste prioritet, har de faldende
kontingentindtægter indtil videre ikke
resulteret i hverken ringere interessevaretagelse på medlemmernes vegne eller i, at
man har måttet opgive at retshåndhæve
brud på overenskomster mv.
En høj organisationsgrad blandt arbejdsgiverne udtrykker ikke på samme
vis som på lønmodtagersiden arbejdsgivernes forhandlingsstyrke, men det
sikrer derimod, at de overenskomster,
som arbejdsgiverne indgår, også har en
bred dækning.
Det skyldes princippet om områdeoverenskomster, hvorved det er arbejdsgiverens organisering, der er afgørende
for, om medarbejderne er dækket af en

37

Tabel 4.1.
Ikke-fagforeningsmedlemmer blandt lønmodtagere 1995-2009
(tal i 1.000’er)
1995

2000

Lønmodtagere og ledige i
arbejdsstyrken

2.547

2.614

Fagforeningsmedlemmer

1.862
73,1%

Ikke-medlemmer

2009

2010

2.640

2.677

2.676

1.870
71,5%

1.893
71,7%

1.818
67,9%

1.804
67,4%

   685
26,9%

   744
28,5%

   747
28,3%

   859
32,1%

   872
32,6%

Fagforeningsmedlemmer
eksklusiv ‘gule’

1.809
71,0%

1.802
68,9%

1.799
68,1%

1.655
62.2%

1.631
60,9%

Outsidere inkl. ‘gule’

   738
29,0%

   812
31,1%

   841
31,9%

1.012
37,8%

1.045
39,1%

Kilde:

LO-dokumentation 1/2010.

overenskomst – uanset om medarbejderne selv er organiseret i en fagforening.25
Udviklingen i overenskomstdækningen er behandlet nærmere i kapitel 3.
I dette kapitel redegøres for udviklingen af organisationsgraden på
lønmodtager- og arbejdsgiverside, samt
hvilken betydning denne udvikling har
for mulighederne for at bevare og styrke
samarbejdsmodellen og aftalemodellen.
Der tages generelt udgangspunkt
i den samlede organisationsgrad for
lønmodtagerne i det følgende, men forklaringer og uddybninger tager afsæt i
LO-fagbevægelsen.

4.1.	Lønmodtagernes
organisationsgrad
Organisationsgraden blandt lønmodtagerne er faldet de senere år, og udgør
nu 67 pct. for hele arbejdsmarkedet, et
25.

2005

En undtagelse fra dette princip er den såkaldte 50
%-regel, der fordrer, at mindst halvdelen af medarbejderne på HK’s område på de enkelte virksomheder skal
være organiseret i HK, før HK kan kræve overenskomst
hos virksomhederne, selv om de er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Denne problemstilling behandles mere
dybdegående i afsnit 7.2.

fald på 6 pct.-point fra 73 pct. i 1995, jf.
tabel 4.1.
Fraregnes de gule organisationer
udgør organisationsgraden 61 pct., et
fald på 10 pct.-point siden 1995, hvor
organisationsgraden var 71 pct. Der er
tale om en udvikling, der er accelereret
de seneste år.
Den reelle organisationsgrad på
61 pct. er det centrale. Det udtrykker
opbakningen til de overenskomstbærende
fagforeninger, som de gule organisationer
ikke hører under, da de kun i meget minimalt omfang indgår overenskomster.
Udviklingen betyder, at 39 pct. af
alle lønmodtagere, altså cirka 4 ud af
10, står uden for de overenskomstbærende fagforeninger.
Både uorganiserede og medlemmer
af de alternative organisationer må fra
fagbevægelsens synsvinkel betragtes
som gratister, hvis de er omfattet af en
overenskomst uden at bidrage til dette
gode gennem medlemskab af den fagforening, der har tegnet overenskomsten.
LO anslår fx, at 600.000 lønmodtagere blev omfattet af de overenskomster,
der blev indgået på det private arbejdsmarked i 2010, men cirka 20 pct. af dis-
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se, svarende til 120.000 lønmodtagere, er
ikke medlemmer af LO-fagbevægelsen.

4.1.1. LO taber terræn
Det er især LO, der har bidraget til den
faldende organisationsgrad. Siden 1995
har LO mistet cirka 250.000 medlemmer, og intet tyder på, at denne udvikling vender i den nærmeste fremtid. I
næste kongresperiode fra 2012-2015
forventer LO således, at medlemstallet
falder med yderligere 100.000.
Medlemstilbagegangen betyder, at
LO nu organiserer 53 pct. af alle organiserede lønmodtagere svarende til
916.000. Det er et fald i forhold til, at
LO’s andel af de organiserede var 65
pct. i 1995, jf. tabel 4.2.
I samme periode er FTF og AC gået
frem i medlemstal. Med 358.000 medlemmer repræsentanter FTF nu 20 pct.
af det samlede antal organiserede, mens
AC med 187.000 medlemmer repræsenterer 10 pct. Denne udvikling har
ikke medført mærkbare uenigheder om

lønmodtagernes medlemstilhørsforhold
(grænsestridigheder).26
Den største stigning findes dog
blandt de ikke-overenskomstbærende
gule organisationer, der med 173.000
medlemmer repræsenterer 10 pct. af
de organiserede lønmodtagere. I 1995
var det kun 3 pct. svarende til 53.000
medlemmer.27
Endelig har Lederne (tidligere
Ledernes Hovedorganisation) medlemsfremgang, og omend det langtfra er den
primære forklaring på LO’s medlemstilbagegang, så er det dog en pointe, at
grænsefladen mellem at være medarbejder og leder er blevet mere flydende og udfordrer LO-forbundene, jf. også kapitel 7.
Medlemsstigningen hos FTF, AC,
Lederne og de gule organisationer kan
ikke opveje den tilbagegang, som LO
har oplevet. Derfor er en central pointe
også, at flere og flere lønmodtagere står
helt uden for en fagforening.

26.
27.

LO-dokumentation 1/2010.
LO-dokumentation 1/2010.

Tabel 4.2.
Udviklingen i hovedorganisationernes medlemstal 1995-2010
(tal i 1.000’er, udviklingen 1995-2010 i procentpoint)
   1995

2000

    2005

   2009

  2010

LO

1.208
65%

1.167
62%

1.142
60%

  987
54%

  955
53%

-253
-12%

FTF

  332
18%

  350
19%

  361
19%

  358
20%

  358
20%

+26
+2%

AC

  132
  7%

  150
  8%

  163
  9%

  182
10%

  187
10%

+55
+3%

LH

   75
  4%

   80
  4%

   76
  4%

   80
  4%

   83
  5%

+8
+1%

Ideologisk
alternative

   53
  3%

   68
  4%

   94
  5%

  153
   8%

  173
10%

+120
+7%

Øvrige uden
for HO

   62
  3%

   55
  3%

   57
  3%

   58
  3%

   48
  3%

-14
0%

1.862
100%

1.870
100%

1.893
100%

1.818
  99%

1.804
101%

-58

I alt

Kilde:

LO-dokumentation 1/2010.

1995-2010

39

4.1.2. Årsager til den
	faldende organisations-		
	grad
En lang række forhold har indflydelse
på den faldende organisationsgrad og
LO-fagbevægelsens medlemstab. De
væsentligste af disse er forsøgt beskrevet i det nedenstående. De kan groft set
opdeles i de nedenfor nævnte tre typer,
som efterfølgende beskrives og uddybes
nærmere:

1. Strukturelle forhold
En væsentlig del af LO-fagbevægelsens medlemstilbagegang kan
forklares af forhold, LO har svært
ved at ændre ved.
Den demografiske udvikling vil i de
kommende år betyde, at store ældre
årgange vil forlade arbejdsmarkedet. De erstattes af mindre årgange,
hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget.
Dertil kommer, at der bliver færre
ufaglærte og faglærte, hvilket også
reducerer medlemsgrundlaget.
Udannelsesniveauet er generelt
stigende. Det har dog kun betydning
for organisationsgraden, hvis FTF
og AC ikke fastholder deres niveau.
Endelig er serviceerhvervene i
vækst, mens der bliver færre arbejdspladser i industrien, som traditionelt har været bedre organiseret.
Sammensætningen af arbejdsstyrken forandrer sig også, bl.a. som
følge af den fri bevægelighed inden
for EU, hvilket har betydet flere
udenlandske arbejdstagere, som det
er forholdsvist vanskeligere for LOfagbevægelsen at organisere.

2. Institutionelle forhold
Der er en række ”eksterne” omstændigheder, der har betydning for
incitamentet til at organisere sig i
det hele taget og til at være medlem
af de overenskomstbærende fagforeninger.

Sammenhængen i medlemskab af
a-kasser og fagforeninger, kaldet
Gent-effekten, er blevet svækket
de senere år. Dertil kommer, at akassernes ydelser generelt gennem
forskellige indgreb er blevet forringet, bl.a. ved at arbejdsløshedsperioden er halveret fra 4 til 2 år.
Disse forhold vil generelt set påvirke
organisationsgraden negativt.
Konkurrencen fra alternative
organisationer, der har fremgang,
påvirker ikke organisationsgraden
overordnet set, men set i forhold til
aftalemodellen og samarbejdsmodellen er det et stort problem, at et
stigende antal lønmodtagere melder
sig ind i ikke-overenskomstbærende
organisationer.
At fradraget for fagforeningskontingent er blevet forringet, og det dermed bliver dyrere at være medlem
af en LO-fagforening, kan bidrage
yderligere til denne udvikling, da
konkurrencen med de gule organisationer bliver endnu hårdere, når de
kan markedsføre sig mere voldsomt
på at være fuldt fradragsberettigede. En anden risiko er, at nogen af
økonomiske årsager fravælger fagforeningsmedlemskab fuldstændigt.
Også afskaffelsen af eksklusivbestemmelserne fra og med 2007 synes
at have haft negativ betydning for
organisationsgraden. Organisationsgraden faldt mere på det tidspunkt,
end det var tilfældet i perioden inden og efter, og tabet af medlemmer
ramte primært LO-fagbevægelsen.

3. Politiske og kulturelle forhold
En del af medlemsudviklingen kan
forklares ved ændringer i normer,
holdninger og værdier, som ikke i
tilstrækkelig grad er imødekommet
af LO-fagbevægelsen.
Det er dels udtrykt i en generel
strømning, hvor flere lønmodtagere føler, at de kan klare sig selv,
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ligesom det ikke længere er en
selvfølgelighed for unge at melde sig
ind i en fagforening. Og det er dels
udtrykt i mere konkrete forhold som
bl.a. størrelsen af kontingentet og
ideologisk modstand mod LO.

Derimod fylder service, administration, transport og handel markant mere,
fra 45 pct. i 1970 til 76 pct. i 2007. Det er
brancher, hvor fagbevægelsen har haft
sværere ved at organisere medlemmer.
Fx er organiseringsgraden blandt
lønmodtagerne i industrien kun faldet
med 4,5 pct.-point fra 83 pct. i 1994
til 78,4 pct. i 2008, mens den i handel,
hotel og restauration er faldet med 10,2
pct.-point fra 65,2 pct. i 1994 til 55 pct.
i 2008, jf. tabel 4.3. De samlede private serviceområder anslås at udgøre
knapt 820.000 lønmodtagere, hvoraf de
340.000 anslås at stå uden for de overenskomstbærende fagforeninger, dvs. at
de enten er uorganiserede eller medlem
af en gul organisation.

Strukturelle forhold
Ændringer af erhvervsstrukturer:
Serviceerhvervene vokser
LO-fagbevægelsen har traditionelt stået
stærkt i industri og øvrig vareproduktion, men dette erhvervsområde er blevet
halveret i omfang. Det omfattede 43 pct.
af den erhvervsaktive befolkning i Danmark i 1970 mod kun 21 pct. i 2007.

Tabel 4.3.
Fagforeningsmedlemmer fordelt på brancher
(pct. af arbejdsstyrken, ændringer i perioden i procentpoint)
Ændring 1996-2008

     1994

     1997

        2000

      2004

     2008

Bygge og anlæg

81,2

81,3

79,3

77,6

73,2

-8,0

Energi- og vandforsyning

85,9

87,6

87,5

84,4

81,7

-4,1

Finansiering og
forretningsservice

71,8

70,2

68,0

64,5

62,6

-9,3

Handel, hotel og
restauration

65,2

63,3

61,2

58,2

55,0

-10,2

Industri

83,0

83,3

82,7

81,0

78,4

-4,5

Landbrug, fiskeri,
råstofudvinding

52,4

55,9

56,0

52,3

50,5

-1,9

Offentlige og personlige
tjenester

82,8

84,0

83,8

82,4

81,3

-1,5

Transport, post og tele

77,4

77,2

74,3

72,5

67,7

-9,7

Uoplyst aktivitet

71,2

68,2

68,6

65,6

53,7

-17,6

I alt

77,1

77,1

76,2

73,8

70,9

-6,1

Kilde:

LO-dokumentation 1/2010.
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Ændringer af uddannelsesstrukturer: Færre ufaglærte og faglærte
Siden 1981 er uddannelsesniveauet
steget konstant, især grupperne med en
kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Gruppen af faglærte er
steget mindst, mens gruppen af ufaglærte er faldet markant.
I de kommende år vil både gruppen
af faglærte og ufaglærte falde, mens de
øvrige grupper vil vedblive at stige.
Udviklingen vil medlemsmæssigt
favorisere FTF og AC yderligere, hvis de
lykkes med at fastholde eller forbedre
deres organisationsgrad, men også de
forbund i LO, der organiserer højere uddannede28 , vil have et bedre medlemsgrundlag.
Derimod vil især forbund, der organiserer ufaglærte, samt i mindre grad
forbund, der organiserer faglærte, opleve, at medlemsgrundlaget indskrænkes yderligere.
Hvis organiseringsprocenten i de
relevante LO-forbund fastholdes, vil
udviklingen ikke have en negativ betydning for den del af organisationsgraden,
som kan henføres til LO.
Foreløbig har dette imidlertid ikke
været tilfældet.
Organiseringsprocenten blandt
ufaglærte og faglærte er således faldet signifikant mere end blandt dem,
der har en længere uddannelse. Fx er
andelen af fagforeningsmedlemmer
uden anden uddannelse end folkeskolen
faldet med 11 pct.-point fra 73,6 pct. i
1994 til 62,5 pct. i 2008.
Blandt de faglærte har tilbagegangen dog været væsentligt mindre,
nemlig 4,1 pct.-point fra 83 pct. i 1994
til 78,9 pct. i 2008.
		

28.

Defineret som alle med en kort, mellemlang eller lang
videregående uddannelse.

Arbejdsstyrkens demografi:
Kernemedlemmerne forlader
arbejdsmarkedet
En stor del af LO-fagbevægelsens medlemstilbagegang skyldes, at færre unge
organiserer sig, samt at de i højere grad
end de ældre aldersgrupper tilslutter sig de gule organisationer. Dels er
medlemsgrundlaget mindre, fordi der
i arbejdsstyrken er blevet færre unge
under 30 år siden starten af 1990’erne.
Men organiseringsprocenten er faldet i
endnu større omfang.
Fremskrivninger viser imidlertid,
at der i de kommende år vil blive flere
unge i arbejdsstyrken, men sammenholdt med det stigende uddannelsesniveau betyder det, at medlemsgrundlaget
for LO ikke forbedres i samme omfang
som væksten i arbejdsstyrken.
Mere alvorligt er det dog, at de ældre, store årgange, der er kendetegnet
ved en høj organisationsgrad, forlader
arbejdsmarkedet og dermed fagbevægelsen i disse år. Det accelererer faldet i
medlemstal og organisationsgrad.
Det skal bemærkes, at der de senere
år er gjort en stor indsats på erhvervsskolerne for at organisere de unge - en
indsats, der har givet gode resultater.
Udfordringen er nu at blive bedre til
at fastholde de unge i overgangen fra
lærling/elev til færdiguddannet samt at
få de ufaglærte unge i tale.

Sammensætningen af arbejdsstyrken
Arbejdsstyrken er også i forandring,
hvor flere herboende indvandrere og
efterkommere bliver en del af arbejdskraften uden samme traditioner for at
organisere sig.
Desuden udfordres fagforeningerne
af den udenlandske arbejdskraft, der
bl.a. som følge af EU’s regler og Østudvidelsen har fået nemmere adgang til at
arbejde i Danmark, fordi de ikke nødvendigvis arbejder på danske vilkår og
overenskomster.

42

Institutionelle forhold
Eksklusivbestemmelser: Der kan
ikke længere stilles krav om fagforeningsmedlemskab
Eksklusivbestemmelserne, hvorved
fagforeningsmedlemskab var et krav for
alle medarbejdere på en overenskomstdækket virksomhed, blev gjort ulovlige i
Danmark fra og med 2007 på baggrund
af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol året forinden.
Eksklusivbestemmelserne har
særlig været udbredt blandt de virksomheder, der ikke var medlem af en
arbejdsgiverorganisation, fordi det var
almindelig praksis at indføre reglerne i
tiltrædelsesoverenskomsterne.
LO-fagbevægelsens medlemstilbagegang var særlig stor fra 2006 til 2007,
en nedgang på 4,4 pct. i modsætning
til 3,6 pct. fra 2005 til 2006 og 3,3 pct.
fra 2007 til 2008. Det må formodes, at
det i særlig grad skyldes ophævelsen af
eksklusivbestemmelserne.

Sammenhæng mellem a-kasser og
fagforeninger brudt op: Gent-effekten svækket
Der har været og er fortsat en ekstraordinær høj organisationsgrad i Danmark,
hvilket først og fremmest skal tilskrives, at a-kasserne i Danmark - i lighed
med Sverige, Finland og Belgien – blev
etableret i tilknytning til fagforeningerne og eksklusivt dækkede deres respektive fagområder.
Muligheden for at få udbetalt understøttelse i tilfælde af arbejdsløshed er
betinget af, at man er forsikret, og det
er ikke muligt at køre på frihjul, som
det er tilfældet, når man kan være dækket af en overenskomst, selvom man
ikke er medlem af fagforeningen. Lønmodtagere vil have et stort incitament
til at forsikre sig mod arbejdsløshed og
dermed melde sig ind i en a-kasse. At
a-kasserne har været kædet sammen

med fagforeningerne har betydet, at
lønmodtagerne dermed også meldte sig
ind i fagforeningerne, som har skjult det
forhold, at man kan ”nøjes” med at være
medlem af a-kassen.
En række politiske indgreb har
imidlertid bidraget til at svække sammenkædningen af a-kasser og fagforeninger samt mindsket incitamentet til
at forsikre sig mod arbejdsløshed.
Mest alvorligt var VK-regeringens
indgreb i 2002, der åbnede op for tværgående a-kasser, hvilket gav grobund
for de gule organisationer og bidrog til,
at det blev tydeligere for lønmodtagerne, at a-kassemedlemskab ikke var betinget af medlemskab af fagforeningen.
Dermed har de bevidst skabt et marked
for a-kassemedlemskab.
Herudover er dagpengesystemet
blevet mindre attraktivt som følge af,
at dagpengeperioden i 2010 blev halveret fra 4 til 2 år samt, at dagpenge i
ringere og ringere grad kan kompensere
for en gennemsnitlig løn. Dagpengene
kompenserede i 2010 en gennemsnitlig
lønmodtager for 54 pct. af lønnen, hvor
det i 1995, hvor den faglige organisationsgrad var højest, lå på 62 pct., jf. figur
4.1. Det skal bemærkes, at dagpengenes kompensationsdækning har været
for nedadgående over en meget lang
periode. I 1983 kompenserede dagpenge
76,6 pct. af lønnen for en gennemsnitlig
arbejder.
Denne udvikling har bl.a. givet sig
udslag i det store fokus på at indføre
tryghedsbestemmelser i overenskomsterne ved forhandlingerne på det
private område i 2010, hvor der fx blev
indført fratrædelsesgodtgørelser.
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Figur 4.1.
Udviklingen i dagpengenes kompensationsgrad, i pct. af løn for en gennemsnitlig arbejder
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Anm.:
Opgjort for en gennemsnitlig LO-arbejder. Opgørelsen er inkl. pensionsindbetalinger og ATP-betalinger for dagpengemodtagere.
Kilder: Dansk Arbejdsgiverforening og egne beregninger.

Liberaliseret organisationsmarked:
Konkurrence fra gule organisationer
Da der med lovgivning blev åbnet
mulighed for etablering af tværfaglige
a-kasser i 2002, blev det begyndelsen
på et liberaliseret organisationsmarked.
Så hårdt konkluderer Ibsen, Due og
Madsen i LO-Dokumentation nr. 3/11
på baggrund af en sammenlignende
analyse af udviklingen på fagforeningsog a-kasseområderne i Danmark, Norge,
Sverige og Finland.
Med liberalisering menes der, at
der er 1) skabt konkurrence, 2) at nye
aktører har fået markedsadgang og 3)
at lønmodtagerne kan vælge frit mellem
flere udbydere.
De gule organisationer definerer sig
selv som forretninger med kunder og
markedsfører sig på deres billige produkt som et alternativ til fagbevægelsens produkt. De er bevidste om, at de
agerer på et frit marked i konkurrence.
Ibsen, Due og Madsen bemærker,

at der kun er tale om en konkurrence
på pris, ikke på faglige produkter. De
gule organisationer konkurrerer ikke på
overenskomster eller politisk interessevaretagelse, men tilbyder kun kunderne
individuel juridisk bistand. Liberaliseringen sker dermed på ulige vilkår i de
nye aktørers favør.
For at konkurrencen på organisationsmarkedet kan være fri, er det
en forudsætning, at gruppepresset på
arbejdspladsen i forhold til at skulle
være medlem af de overenskomstbærende fagforeninger, er aftaget. Det skal
være legitimt at vælge den fagforening,
man synes, og det er i højere grad blevet
tilfældet, jf. Ibsen, Due og Madsen.
Udviklingen i medlemstallene hos
de gule organisationer viser, at de
klarer sig godt i konkurrencen, og det
kan samtidig konstateres, at deres
væsentligste kundegrundlag er LO-lønmodtagere. Fagbevægelsen har mistet
mange medlemmer til de gule. Samti-
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dig har de gule organisationer godt fat
i de unge, som i større antal end øvrige
aldersgrupper, melder sig ind hos
dem. Det vil sige, at LO-fagbevægelsen
dermed også mister mange potentielle
medlemmer.
Væksten hos de gule organisationer,
der ikke har overenskomster i nævneværdigt omfang, bidrager til at undergrave den danske model. Hvad de også
er interesseret i. De gule organisationer
har et klart formuleret ønske om en
lønmodtagerlov, som bl.a. fastlægger en
mindsteløn. En sag, som tre af de gule
organisationer promoverede sammen
ved et fælles arrangement under Folkemødet på Bornholm 2011.

Fradrag for fagforeningskontingent:
Kontingentet bliver dyrere
Med skattereformen i 2009 blev skatteværdien af ligningsmæssige fradrag for
bl.a. medlemskab af a-kasse og fagforening reduceret fra 33 pct. til 25 pct. Og
med ”Genopretningspakken” i 2010 blev
der indført et loft for fradrag for kontingenter til fagforeninger.
Særligt det sidste indgreb rammer
de overenskomstbærende organisationer, og samlet set betyder det, at fagforeningskontingentet for den enkelte
bliver dyrere, ligesom det bliver muligt
for de gule organisationer at markedsføre sig endnu hårdere på prisen.
Det er dog endnu for tidligt at påvise, hvilken effekt ovenstående vil have
på organisationsgraden i de overenskomstbærende organisationer.

Politiske og kulturelle
forhold
Ændringer i normer, holdninger og
værdier: Kan klare sig selv
Kontingents størrelse er det forhold, der
nævnes af flest uorganiserede (43 pct.)
som årsag til, at de ikke er medlem af
en fagforening. Men derefter kommer

årsager som, at de ”får for lidt ud af det”
(30 pct.), og at de ”kan klare sig selv”
(22 pct.).
En forklaring kan være et holdningsmæssigt skifte ”fra fagforening
til forsikring”, hvor en forbrugervinkel
har bredt sig, og hvor prisen på fagforeningskontingentet får stor betydning.
Denne oplevelse kan især genfindes
hos de unge. Fx angiver kun 6 ud af
10 unge mellem 18 og 29 år, at de er
medlem af en fagforening, fordi man bør
være det, mens det er 8 ud af 10 blandt
medlemmerne fra 50 til 65 år.
De gode konjunkturer og mange
jobmuligheder har de senere år gjort det
sværere at se betydningen af at stå i en
fagforening, mens mange heller aldrig
er blevet kontaktet af en tillidsrepræsentant.
Der er blandt unge en modvilje mod
blot at overtage tidligere generationers
normer og solidaritetsopfattelser. Derimod vil unge gerne indgå i dialoger.
Udviklingen kan dermed have
presset de sociale normer og kulturer,
der – hvis de er stærke nok – ellers kan
opveje det økonomiske incitament til
at køre på frihjul, som er muligt med
områdebestemte overenskomster.

4.2.	Organisationsgraden 		
blandt arbejdsgiverne
På arbejdsgiversiden er organisationsgraden stigende.
I forhold til den danske model er
det grundlæggende set vigtigt, at der
også er stor opbakning på modellen på
arbejdsgiversiden, men derudover er
arbejdsgivernes organisationsgrad også
relevant, fordi den er i en vis grad er en
målestok for omfanget af overenskomstdækningen, altså hvor mange lønmodtagere, der er omfattet af de kollektive
overenskomster.
Udbredelsen af overenskomstdækningen er et afgørende element i den
danske models legitimitet, da en høj
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udbredelse betyder, at de fleste lønmodtagere vil være omfattet af parternes
regulering.
Det offentlige arbejdsmarked er 100
pct. organiseret, og arbejdsgiverne er
kommunerne, regionerne og staten.
På det private arbejdsmarked er 58
pct. organiseret, heraf er 51 pct. organiseret i Dansk Arbejdsgiverforening
(DA), 4 pct. i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og 3 pct. i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening (SALA).
De 58 pct. organiserede arbejdsgivere har tilsammen, hvad der svarer til
843.000 fuldtidsbeskæftigede, hvoraf
DA og SALA – der er LO’s modparter
– har medlemsvirksomheder, der i alt
beskæftiger cirka 778.000 fuldtidspersoner.
Siden 1997 er SALA’s organisationsandel faldet svagt, mens den er
fastholdt hos FA og øget hos DA. Sidstnævnte har øget organisationsandelen
fra 44 pct. i 1997 til 51 pct. i 2008. En
del af forklaringen på disse forskydninger er, at branchearbejdsgiverforeninger er flyttet mellem de overordnede
arbejdsgiverforeninger, bl.a. har Slagteriernes Arbejdsgiverforening forladt
SALA til fordel for DI, der er medlem af
DA.
Det uorganiserede område er i
perioden faldet fra at udgøre 47 pct. til
42 pct., svarende til 621.000 fuldtidsbeskæftigede.
Denne udvikling må fra et fagligt
synspunkt betegnes som glædelig, da
det betyder, at en større del af arbejdsmarkedet derved omfattes af den regulering, som fagbevægelsen aftaler med
arbejdsgiverne.
Arbejdsgiverorganiseringen har herudover også betydning for udviklingen
af arbejdsretlige sager forstået på den
måde, at LO vurderer, at der i Arbejdsretten behandles forholdsvis flere sager
om brud på overenskomsten blandt
ikke-organiserede virksomheder.

4.2.1. Kendetegn ved organi-		
	serede virksomheder
Jo større en virksomhed er, jo større
er sandsynligheden for, at den også er
medlem af en arbejdsgiverorganisation.
Blandt virksomheder med flere end 250
ansatte er 68 pct. organiseret, mens det
samme er tilfældet for 50 pct. af virksomhederne med 5-9 ansatte.
Det er især inden for brancherne
bygge og anlæg og vedligeholdelse,
transport samt produktion og samlebånd, at virksomhederne er organiseret.
Omvendt er organiseringen lav i handel,
restauration og hotel, teknik, design og
it samt kontor og administration.
De primære årsager til at være
medlem af en arbejdsgiverorganisation
er den juridiske bistand og rådgivning,
behovet for en sparringspartner i det
daglige samt det netværk, som et fællesskab giver.
Årsager til ikke at være medlem kan
være, at arbejdspladsen er for lille, at
man ikke ser et behov for medlemskab,
modstand mod at blive underlagt de
krav og regler et medlemskab indebærer, eller at virksomheden tilbyder
bedre forhold end de eksisterende overenskomster.
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5.	Overenskomstindgåelser
på det private og offentlige
arbejdsmarked

Organisationsoverenskomster indgås,
hvor organisationer er parter på begge
sider. Overenskomstformen er den
dominerende aftaleform på det danske
arbejdsmarked og findes inden for alle
brancher og personalegrupper. Organisationsoverenskomster dækker som
regel store aftaleområder og indeholder
oftest en hovedaftale og selve overenskomsten.
Der er i Danmark skabt forskellige
traditioner for overenskomstindgåelse
på det private og på det offentlige område.
En lang række af udfordringerne for
de kollektive overenskomster er fælles
for det offentlige og private område.
De enkelte udfordringer med hensyn til f.eks. 50 %-reglen (afsnit 6.3.5.)
og social dumping (afsnit 6.3.7.) er dog
specielle for det private område.
Også problemer med at sikre retshåndhævelse af overenskomsterne er
større på det private end på det offentlige område.
Til gengæld giver det offentlige område specielt udfordringer for lønmodtagerne på grund af den snævre sammenhæng mellem offentlige arbejdsgivere
og lovgivningsmyndigheder, ligesom
anvendelsen af lovlige konflikter i forbindelse med overenskomstindgåelse er
væsensforskellig.

5.1. 	Det private område
– LO-DA-området
På størstedelen af det private arbejdsmarked er det hovedorganisationerne,
der har indgået hovedaftalen, og fag- og

brancheforbund der indgår overenskomsterne. Det gælder først og fremmest
for den store del af det private arbejdsmarked, der hører under DA og LO, og
som har haft hovedaftale siden 1899.
Hovedaftalen lægger en ramme for
overenskomstforhandlingerne, dvs. at
LO og DA har koordinerende funktioner
i forhold til at få hele overenskomstkomplekset til at falde på plads, før
overenskomsterne udløber. Hovedaftalen fordrer fredspligt, så længe overenskomsterne består.
Det private område dækker mere
end 600.000 medarbejdere, der dækkes
af ca. 500 overenskomster, der forhandles inden for samme periode hvert 2.-3.
år. Tidligere varetog LO og DA også de
konkrete overenskomstforhandlinger,
men disse forhandlinger er i dag decentraliseret og varetages af fagforbund og
brancheorganisationer.

Koordination
LO og DA har fået mindre direkte
indflydelse på overenskomstforhandlingerne gennem de seneste årtier, eftersom forhandlingerne er decentraliseret
og nu varetages af fagforbundene selv
og deres forhandlingsfællesskaber. LO
har dog stadig en betydelig rolle at
spille i overenskomstforhandlingerne,
selvom rollen er mindre direkte og mere
diskret.
I dag bidrager LO og DA ved at:
• sikre rammerne om overenskomstforhandlingerne
• sikre retshåndhævelsen
• deltage i konfliktafslutningen.
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LO er forbundenes koordinerende
forum under overenskomstforhandlingerne med de centrale forbunds- og
forhandlingsrepræsentanter, så der er
mulighed for, at alle bliver orienteret
om udviklingerne på de forskellige
områder. Derudover indkaldes forhandlingsansvarlige på samtlige områder
løbende, så alle organisationer har
mulighed for at vurdere forhandlingssituationen.
Forud for overenskomstforhandlingerne har LO (siden 2000) lavet en
aftale om rammerne for de decentrale
forhandlinger sammen med Dansk
Arbejdsgiverforening (DA). I aftalen
forpligter LO og DA sig til at sikre, at
deres medlemsorganisationer afvikler
overenskomstforhandlingerne til tiden
og i et sagligt forhandlingsforløb – dvs.
at de stræber efter forlig, ikke konflikt.
Der indgår også et stort embedsapparat, der skal blive enige om, hvilke
lønstatistikker mv. der skal indgå som
grundlag for forhandlingerne.
Både LO og DA spiller også en
direkte rolle i overenskomstforhandlingerne, nemlig i Forligsinstitutionen.
Hvis en overenskomstforhandling ender
i Forligsinstitutionen, indtræder der en
repræsentant for henholdsvis DA og LO
i forhandlingerne. LO og DA’s repræsentanter bidrager med at se de opståede konflikter fra en ny synsvinkel og
samtidig påpege de situationer, hvor de
to overenskomstparter ikke kan blive
enige på grund af manglende forligsvilje. LO og DA konsulteres herefter
også, inden forligsmanden fremsætter
mæglingsforslag.
Arbejder- og funktionæroverenskomsterne på industriområdet er de
største overenskomster på det private
arbejdsmarked i Danmark. Alene industrioverenskomsten for industriarbejderne omfatter direkte omkring 130.000
lønmodtagere, og hele området omfatter
omkring 210.000 danske lønmodtagere.
På det private område er der tradition

for, at det er overenskomstforhandlingerne på industriområdet mellem
CO-Industri og DI, der slutter først.
Både fordi industriområdet dækker
eksporterhvervene, og resultatet derfor
får indflydelse på den danske konkurrenceevne, men også fordi industrioverenskomsten dækker så stor en del af
medarbejderne. Resultaterne i industrien bliver herefter brugt som referenceresultat af de øvrige overenskomstforhandlende organisationer, der afslutter
deres forhandlinger efterfølgende.
Industriens forhandlere er forpligtet
til at tage hensyn til de øvrige områder, fordi det er dem, der lægger linjen.
Eksempelvis har den mindsteløn, som
industriens forhandlere bliver enige om,
ofte afsmittende virkning på butiksområdet, selvom de færreste i industrien
faktisk er på mindsteløn. Det er der til
gengæld flere, der er på handelsområdet. Hvis mindstelønnen kun bliver hævet lidt på industriområdet, gør det det
derfor vanskeligere for HK’s forhandlere at få en ordentlig stigning i lønnen
hentet hjem for butikspersonalet.
Derfor er det industriens forhandlere, der lægger de første spor. Men der er
også tradition for, at andre kan påvirke
det samlede forhandlingsresultat. For
eksempel er der inden for normallønsområdet og på akkordoverenskomsterne
god mulighed for, at forhandlerne for de
faglige organisationer får egne resultater med hjem. Det har blandt andet
betydet, at hvor industriens mindsteløn
fra 2007 til 2010 er steget med 8 kr.,
mens er lønnen inden for normallønsområdet er steget med 9, 50 kr. i samme
periode. Noget tilsvarende gør sig også
gældende i byggeriet og på slagterierne,
hvor de har særlige lønforhold omkring
akkord. Udregninger af akkorder er en
kompliceret affære i forhold til at lægge
nogle pct. oven i en timeløn. Derfor kan
resultaterne, der blev opnået i industriforhandlingerne, godt variere en smule
fra område til område.
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Lønforhandlinger
– proces og forudsætninger
Overenskomstforhandlinger handler
om at repræsentere sine medlemmers
krav bedst muligt, uanset om man er
arbejdsgiver eller lønmodtager. Samtidig er overenskomstforhandlere altid
påpasselige med ikke at give deres
medlemmer højere forventninger, end
forhandlerne selv tror, de kan forhandle
hjem. Derfor er hovedparten af alle offentlige udmeldinger rettet mod enten
at få mere ud af modparten eller at afpasse medlemmernes forventninger til
det, forhandlerne oplever som de reelle
muligheder.
Det er ikke i lønmodtagernes interesse at få lønstigninger, der er så
store, at det betyder, at der kommer
til at ske fyringer for at holde de samfundsøkonomiske omkostninger nede.
Derfor er overenskomstkravene på det
private område altid påvirket af de økonomiske konjunkturer i samfundet. Ved
overenskomstforhandlingerne i 2010
var lønmodtagerne eksempelvis presset af lavkonjunkturen og den stigende
arbejdsløshed.
Når forhandlerne er nået til enighed, skal overenskomsten vedtages
enten af en kompetent forsamling eller
ved urafstemning. På lønmodtagersiden betyder det oftest, at den bliver
sendt til afstemning blandt de medlemmer, der er omfattet af det pågældende
overenskomstresultat. På arbejdsgiversiden behandles overenskomstresultatet oftest i en generalforsamling,
bestyrelse eller forretningsudvalg.
Hvis der er almindeligt flertal for
overenskomstforslaget, er det vedtaget.
(Der gælder dog særlige afstemningsregler for Forligsinstitutionens mæglingsforslag).
I praksis er der dog forskel på, hvordan lønmodtager- og arbejdsgiversiden
får afstemt resultaterne inden for deres
egne rækker. Arbejdsgiversiden adskil-

ler sig fra lønmodtagersiden ved, at en
enkelt arbejdsgiverorganisation, Dansk
Industri (DI), er så dominerende en
part, at de i praksis har vetoret over resultater fra andre dele af DA-området.
Det giver en ”asymmetrisk opstilling”
mellem de enkelte lønmodtagerorganisationer og deres modpart på arbejdsgiversiden.
Hvis medlemmerne forkaster forslaget, bryder der en konflikt løs mellem
lønmodtagere og arbejdsgivere. Denne
resulterer ofte i, at forhandlingerne
genoptages, og der gøres et nyt forsøg
på at nå et resultat, der vil kunne skabe
tilslutning. Der er flere eksempler på,
at medlemmerne har forkastet et forslag, som forhandlerne er nået frem til.
Mest markant i 1998, hvad der udløste
den såkaldte gærstrejke, hvor medlemmerne stemte nej til et overenskomstforslag og konfliktede sig til at få taget
hul på den 6. ferieuge.
På LO-DA-området kan det enkelte
forhandlingsresultat indgå som et led i
et sammenkædet mæglingsforslag fra
Forligsinstitutionen, og parterne vil derfor ikke sætte en godkendelsesprocedure
i gang, før det er afklaret, om forhandlingsresultatet skal godkendes særskilt
eller som led i et samlet mæglingsforslag
for hele området. I sidstnævnte tilfælde
følger afstemningen de særlige regler for
Forligsinstitutionen.29 Flyttes forhandlingerne til Forligsinstitutionen indtræder LO og DA i forhandlingerne.

Forligsinstitutionen
Forligsinstitutionen spiller en særlig
rolle i overenskomstforhandlingerne på
det private område. Forligsinstitutionen
• Har krav på at få oplyst alle strejkeog lockoutvarsler.
• Kan indkalde parter til forhandlinger, hvis der er udsigt til konflikt.
29.
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•
•
•

•

•

Kan udsætte konflikter, der ellers
ville være trådt i kraft.
Kan tvinge parterne til at genoptage
forhandlinger om bestemte punkter.
Kan tvinge parterne til at vidne i
arbejdsretten, hvis der er forhold,
der trænger til belysning.
Kan af egen drift fremsætte mæglingsforslag, der skal sendes til
afstemning.
Kan sammenkæde flere overenskomstområder under samme mæglingsforslag.

Sammenkædningen betyder, at det
kun er stemmeresultater af det samlede, sammenkædede mæglingsforslag,
der sættes til afstemning blandt medlemmerne, der bliver afgørende for, om
overenskomsten bliver stemt igennem.
Ordningen har tidligere været en torn
i øjet på enkelte grupper, der har haft
svært ved at acceptere deres overenskomstresultat uden, at de har kunnet
tvinge nye forhandlinger igennem ved
at stemme nej. Omvendt har der også
været stemmer i debatten, der har talt
for at sammenkædningen er til gavn
for de svageste af de forhandlende
grupper, da det sikrer, at de bliver løftet med af det store fællesskab, selvom
de skulle være i særlige vanskelige
forhandlinger.
Mæglingsforslag er svære at afvise
på grund af de særlige stemmetekniske regler, der gælder. De betyder, at
et forslag ganske vist bliver forkastet,
hvis der er et flertal imod mæglingsforslaget, men hvis stemmeprocenten
er mindre end 40 %, skal mindst 25 %
af samtlige stemmeberettigede have
sagt nej, før forslaget bliver forkastet.
Stemmeprocenten ved overenskomstafstemninger er typisk omkring 40 %,
så i praksis er det gjort vanskeligt at
forkaste et mæglingsforslag.

LO under konflikter
Hvis der udbryder en lovligt varslet
konflikt på et område, kan LO beslutte
at give konfliktstøtte til det forbund,
der har konflikten, hvis den omfatter
mere end 3 pct. af forbundets medlemmer.
LO’s hovedbestyrelse kan også
forlange, at et forbunds besluttende
myndigheder skal stemme om at gå i
sympatikonflikt med en lovlig konflikt,
der er brudt ud på et andet område. I
de tilfælde er der tradition for at varsle
bredt og som i 1961, ’73, ’85 og 1998 gå
i storkonflikt. En tradition, hvor det
private område adskiller sig radikalt
fra det offentlige.

5.2. 	Det offentlige område
Aftale- og forhandlingssystemet inden
for det offentlige område er skabt i
1960’erne og udviklet i 1970’erne. Ved
etableringen af systemet er der skelet
til den private overenskomstregulering.
Der er dog den grundlæggende forskel
på det private og det offentlige område, at det offentlige område er skabt
”top-down”. Det har givet mere central
indflydelse og anderledes svage lokale
ben at gå på.
Det offentlige område adskiller sig
fra LO/DA-området ved ikke at have
hovedaftaler med lønmodtagernes
hovedorganisationer. På det kommunale område er der aftaler med de
enkelte fag- og brancheforbund. Denne
praksis hænger formentlig sammen
med, at LO traditionelt har spillet en
større rolle på det private område end
på det kommunale. Hovedaftalerne er
derfor indgået med de samme faglige
organisationer, som der forhandles
overenskomster med. Hovedaftalernes
indhold er dog i væsentligt omfang det
samme.30 På det statslige område er det
30.
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Finansministeriet, der repræsenterer
arbejdsgiversiden. På lønmodtagersiden
har de hovedaftaler med lønmodtagernes centralorganisationer, der omfatter
Statsansattes Kartel (StK), Statstjenestemændenes Centralorganisation
(COII), Tjenestemænds- og overenskomstansattes Kartel (TOK) og AC.
Der er 3 hovedområder i forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område:
• ansatte i staten
(ca. 170.000 ansatte)
• ansatte i kommunerne
(ca. 510.000 ansatte)
• ansatte i regionerne
(ca. 120.000 ansatte).

Forhandlinger i staten

De største overenskomstområder
er følgende, hvor antallet i parentes
er antal fuldtidsbeskæftigede: socialog sundhedspersonale (ca. 85.000),
lærere m.fl. (ca. 60.000), pædagoger
(ca. 50.000), kontor/it-personale (ca.
40.000), pædagogmedhjælpere (ca.
30.000) og socialpædagoger (ca. 20.000).
Arbejdsgiverne er Kommunernes
Landsforening (KL).
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) består af:
• Offentligt Ansattes Organisationer
Kommunalt (OAO/K) (LO-grupperne)
• Akademikernes Centralorganisation
(AC)
• FTF Kommunalt.

Der er cirka 172.000 ansatte i staten.
De forhandler gennem Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg (CFU),
der består af forskellige forbund.
Arbejdsgiverne er Personalestyrelsen i Finansministeriet.
Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg består af:
• Offentligt Ansattes Organisationer
Stat (OAO/Stat), cirka 65.000 LOmedlemmer
• Akademikernes Centralorganisation
(AC), cirka 50.000 akademikere
• Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfælleskab (SKAF), cirka
52.000 tjenestemænd, undervisere
m.fl.

De forskellige organisationer i KTO
har hver fagforbund som medlemmer.
FOA, HK, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F er fx medlem af OAO,
Dansk Magisterforening m.fl. er medlem af AC og bl.a. BUPL og Danmarks
Læreforening er medlem af FTF Kommunalt.
Sundhedskartellet (SHK) består af
en række fagforbund, bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Jordemoderforeningen.
Medarbejderne i kommunerne udgør
22 pct. af den samlede beskæftigelse på
det danske arbejdsmarked og 60 pct. af
de offentligt ansatte. 3 ud af 4 ansatte i
kommunerne er kvinder.

De forskellige organisationer i CFU
har organisationer og fagforbund som
medlemmer.

Der er cirka 120.000 ansatte i regionerne, fortrinsvis sundhedspersonale.
De forhandler gennem Sundhedskartellet (SHK), Kommunale Tjenestemænd
og Overenskomstansatte (KTO), FOA og
Akademikernes Centralorganisation (AC).
Arbejdsgiverne udgøres af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
RLTN er sammensat af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og
Finansministeriet.

Forhandlinger i kommunerne
Der er cirka 545.000 ansatte i kommunerne. De forhandler gennem
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) med 47
medlemsorganisationer og Sundhedskartellet (SHK) med 11 medlemsorganisationer.

Forhandlinger i regionerne
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Danske Regioner er de egentlige
arbejdsgivere, men da regionerne ikke
kan udskrive skatter, er de afhængige
af, hvor mange penge, de kan få fra staten. Derfor koordineres forhandlingerne
i RLTN, hvor staten har vetoret.
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) består af:
• Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) (LO-grupperne)
• Akademikernes Centralorganisation (AC)
• FTF.
Sundhedskartellet (SHK) består af
en række fagforbund, bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Jordemoderforeningen.
Forhandlingerne på området foregår mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN) på den ene side og
KTO, Fag og Arbejde (FOA), Akademikernes Centralorganisation (AC) og
Sundhedskartellet (SHK) på den anden
side.

Lønforhandlinger – proces og
forudsætninger
Det offentlige område knytter an til det
private område, dvs. at den økonomiske
ramme for forhandlingerne er afhængig
af de senest indgåde forlig på det private område. På den måde er forhandlerne begrænsede, og en del af overenskomstforhandlingerne går derfor også
ud på at finde en fordelingsnøgle mellem de enkelte områder og fagforbund i
forhandlingsfællesskaberne.
Det giver nogle særlige udfordringer, da forhandlingerne så ikke kun bliver ført mellem arbejdsgiver og arbejdstagere, men også bliver til en intern
afgørelse om, hvem der har mest krav
på ekstra økonomisk kompensation. Det
har da også vist sig meget vanskeligt at
ændre de historisk etablerede lønrelationer mellem grupperne i den offentlige
sektor.
I modsætning til det private område
er forhandlingerne på det offentlige
område i praksis stærkt centraliseret

og styres fra Finansministeriet. Staten
er jo ikke kun arbejdsgiver, men også
lovgiver og budgetmyndighed, og har
derfor meget stor indflydelse på både de
økonomiske rammer og selve indholdet
i aftalerne. Derfor ses det også, at selv
om de kommunale forhandlinger pågår
mellem KL og KTO, er der gennem
de årlige budgetaftaler lagt centrale
begrænsninger på rammen for overenskomstforhandlingerne.
Der er også forskel på mulighederne
i de interne forhandlingsfællesskaber,
KTO og CFU. Hvor det i KTO er muligt som fagforbund at gå enegang for
at forsøge at opnå bedre resultatter
for egne medlemmer, er der ikke den
samme mulighed i CFU. Det gør samarbejdsmulighederne i hhv. CFU og KTO
forskellige, men giver også mulighed
for, at enkelte grupper på det kommunale område kan udnytte et offentligt
momentum i forhandlingerne, som f.eks
FOA har gjort på social- og sundhedsområdet.
Hvor der på det økonomiske felt er
snævrere bånd i forhold til rammen, er
der imidlertid skabt tradition for, at det
offentlige område bruger de kollektive
overenskomster bredere og inddrager
en bredere vifte af temaer, der berører
medarbejderne direkte i overenskomsterne.

Det statslige område
Finansministeriet er arbejdsgiver på
hele det statslige område, hvor den
centraliserede forhandlingskompetence
følger direkte af tjenestemandsloven for
tjenestemændene og gennem statsministeriel bekendtgørelse for resten af de
ansatte.31 På det statslige område indgås der grundlæggende overenskomster
med de enkelte fagforbund, eksempelvis
3F. De bliver kaldt organisationsaftaler
og regulerer specifikke løn- og arbejdsvilkår for enkelte personalegrupper.
31.
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Organisationsaftalerne suppleres af
fællesoverenskomster med de enkelte
centralorganisationer, der regulerer
løn- og arbejdsvilkår, der er gældende
for alle medarbejdere i samme kartels
område.32
På det offentlige område er det det
statslige område, der afslutter forhandlingerne først.

Det kommunale område
Det kommunale område forhandler på
samme tid, da alle kommuner indgår i
Kommunernes Landsforening. De forhandler og indgår overenskomst med én
fælles organisation, KTO, der dog ikke
er en hovedorganisation, men alene et
forhandlingsfællesskab, der til gengæld dækker alle lønmodtagere på det
kommunale område. KTO forhandler
en generel ramme for det kommunale
område, men overenskomstfornyelsen
er et anliggende for de enkelte organisationer og overenskomstparter.

Godkendelse af de offentlige
forhandlinger
Det offentlige område følger i store træk
det private, når det kommer til at godkende overenskomsterne. Dog har det
kommunale arbejdsmarked en særlig
instans i Kommunernes Lønningsnævn,
der skal godkende overenskomsten, før
den enkelte kommune kan disponere.
Formålet med den lovbestemte godkendelsesordning er at sikre koordinering
af løn- og ansættelsesvilkår og undgå
kommunalt lønpres.
Finansministeriet er ikke underlagt
særlige godkendelsesordninger, men
kan til gengæld bemyndige andre ministerier og statslige institutioner til selv
at forhandle. Bemyndigelsen sker dog
altid med forbehold for Finansministeriets godkendelse.
Det offentlige område adskiller
sig fra det private område ved at have
32.
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en anden tradition, hvis de ryger ud i
konflikt. Dels er der tjenestemændene
i den offentlige sektor, der ikke må
strejke, og dels er der tradition for, at
man udtager særlige områder til konflikt, eksempelvis daginstitutionerne i
et bestemt antal kommuner. Det lægger
nogle begrænsninger på konflikretten
som våben, hvilket – i kombination med
begrænsningerne i de økonomiske rammer for overenskomstforhandlingerne –
gør udfordringerne inden for det offentlige område særlige – og måske også
særligt – vanskelige?
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6. Udfordringer for de
kollektive overenskomster

De kollektive overenskomster er forudsætningen for både fleksibiliteten og
trygheden i den danske model. Udviklingen i de kollektive overenskomster,
samspillet med lovgivningsprocessen,
forvaltningen af dem og muligheden for
at håndhæve dem er alle vigtige parametre for, hvor vi finder de fremtidige
udfordringer for den danske model.
Gennem de seneste 20 år er der
både sket en decentralisering af overenskomstsystemet, og der er kommet
nye elementer ind i overenskomsterne,
som f.eks. kompetenceudviklingsfonde,
syge- og sundhedsforsikringer, fritvalgsordninger og forebyggelse af stress. Det
giver nye udfordringer ikke kun for de
partsrepræsentanter, der indgår overenskomsterne, men i høj grad også for de
tillidsrepræsentanter, der skal bidrage
til at omsætte overenskomsterne og
lokalaftaler på arbejdspladsen.
Dette kapitel beskriver disse udfordringer.

6.1.	Samarbejds- og aftalemodellen og samspillet
med lovgivningsmodellen
Der er en tendens til, at flere kollektive
overenskomster inddrager elementer fra
samarbejdsmodellen på bekostning af
aftalemodellen. Det giver mere fleksibilitet for at tilrettelægge arbejdet på den
enkelte arbejdsplads, men åbner også
for, at det bliver sværere at håndhæve
overenskomsterne, da de håndfaste krav
fra aftalemodellen kan blive udvandede.
Udviklingen er vigtig at holde sig for
øje, da det på sigt kan føre til krav om
øget lovgivning, hvis det opleves, som

om de kollektive overenskomster taber
kraft ved ikke at kunne eller ikke bliver
håndhævet på arbejdspladsen.
Der er imidlertid ikke tvivl om, at
der blandt medlemmerne af LO-forbundene kan noteres et skifte (status fra
Gallup-undersøgelsen)

6.2. 	Decentralisering/fleksibilitet, lokalaftaler og
tillidsrepræsentantens
rolle
Én af udviklingerne, der gennem længere tid har præget de kollektive overenskomster, er en øget decentralisering
af aftalesystemet, der konkret betyder,
at flere forhold er lagt ud til forhandling
lokalt/på den enkelte arbejdsplads. Det
giver nye udfordringer til forbund, afdelinger og tillidsrepræsentanterne, der
skal løfte flere, nye opgaver efterhånden,
som de flyttes fra de centrale forhandlinger til arbejdspladsniveau.
LO’s TR-undersøgelse fra 2010
– Tillidsrepræsentanten og organisationssystemet – beskriver nogle af de
holdninger og udfordringer, tillidsrepræsentanterne oplever som følge af den
øgede decentralisering.

6.2.1. Centrale eller decentrale
	forhandlinger?
Tabel 6.1 beskriver tillidsrepræsentanternes syn på, hvilke temaer der skal
forhandles hhv. centralt og lokalt. Der er
draget sammenligninger med en tilsvarende undersøgelse fra 1998.33
33.

Dog er der i 2010-undersøgelsen også spurgt til temaer,
der ikke var kendte i 1998.
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Tabel 6.1.
(TR-1998); (TR-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du følgende emner
bør forhandles med arbejdsgiverne?
(procent)

I overvejende grad centralt/
forbundsniveau
Løn
Arbejdstid/
gennemsnitlig ugentlig
arbejdstid
Overarbejde
Ferie
Barselsregler
TR arbejdsvilkår
Afskedigelsesregler
Uddannelse/efteruddannelse
Arbejdsmiljø (fysisk og
psykisk)
Ansættelsesregler
Fritvalgsordninger
Sundhedsordninger
Sygeforsikring

I overvejende grad decentralt/ arbejdspladsniveau

TR-1998

TR-2010

TR-1998

TR-2010

44*

47*

50*

51*

51

46

44

50

34*
63
80
73*
71

33*
50
86
76*
79

58*
32
11
22*
22

64*
47
10
22*
19

41*

46*

52*

52*

53

42

40

55

n/a
n/a
n/a
n/a

68
65
44
55

n/a
n/a
n/a
n/a

29
29
48
35

TR-1998: n = 7220, TR-2010: n= 7873
Ved signifikans-niveau 0,05 er andelene signifikant forskellige.
*
Ved signifikans-niveau 0,05 er andelene ikke signifikant forskellige.
Anm.:
I TR-2010 spørges der tillige til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og her svarer 79 %, at den bør finde sted lokalt/på arbejdspladsniveau.
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

Tabellen viser, at tillidsrepræsentanterne er konsistente over tid, når der
spørges til deres holdning til, hvad der
forhandles hhv. centralt og decentralt.
Sporene skræmmer ikke. Kun to emner
skiller sig markant ud: 1) arbejdsmiljø,
som 15 pct.-point flere i 2010 finder skal
forhandles lokalt, og 2) ferie, som 47%
i dag finder skal forhandles på arbejds-

pladsniveau mod 32% i 1998.34
Også lederne har i undersøgelsen
givet deres besvv med i forhold til, hvad
der skal forhandles hhv. centralt og
decentralt. Dette fremgår af tabel 6.2.

34.

Det skal bemærkes, at i 1998 startede den gradvise
indførsel af de 5 feriefridage, der er mere fleksible end
den øvrige ferie. Erfaringen med disse er først at se i
2010-undersøgelsen.
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Tabel 6.2.
(TR-2010); (Leder-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du, følgende
emner bør fastlægges?
(procent)

I overvejende grad

Løn
Den gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid
Overarbejde
Ferie
Barselsregler
TR arbejdsvilkår
Afskedigelsesregler
Uddannelse/efteruddannelse
Fysisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø
Ansættelsesregler
Fritvalgsordninger
Sundhedsordninger
Sygeforsikring

I overvejende grad decentralt/
arbejdspladsniveau

Le de r

TR

Le de r

TR

54

47

41

51

63

46

32

50

35
56
87
61
68

33
50
86
76
79

61
40
10
31
28

64
47
10
22
19

14

46

82

52

28
25
65
45
37
55

42
42
68
65
44
55

68
71
31
48
57
38

56
55
29
29
48
35

TR: n = 7873, Leder: n= 1110
Anm.:
I lederskemaet var udsagnet formuleret ”den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid” – i TR-skemaet var det formuleret ”den ugentlige arbejdstid”.
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

Mest overraskende er det, at der
hængige af, om man er leder i det priSelvejende
er flere ledere end tillidsrepræsentanvate eller Offentlig
i det offentlige,
hvilket både
Privat sektor
sektor
institution
ter, der mener, at løn bør fastlægges
kan indikere, at det private
område
centralt.
Forventningen
kunne
her
har
arbejdet
med
decentralisering
af
I overvejende grad decentralt/
63overenskomsterne
25
38tid end
have
været,
at
ledere
gerne
vil
bruge
i
længere
arbejdspladsniveau
I overvejende
cenlønværktøjet
tilgrad
at motivere
medarbej- 30de offentlige 72
ledere, og at introduktio61
tralt/forbundsniveau
derne, men disse data antyder altså,
nen af Ny Løn i det offentlige ikke har
ingen holdning til det
7
3
2
at Har
mange
ledere ikke ønsker dette
været så succesfuld
som intenderet.
Total
100
100
100
lagt ud decentralt. Som det fremgår af
Tendensen er den samme for tillidsretabel 6.3., er svarene dog i høj grad afpræsentanterne.
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Tabel 6.3.
(Leder-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du, følgende (løn) bør fastlægges? – fordelt på sektor.
(procent)

Privat sektor

Offentlig
sektor

Selvejende
institution

63

25

38

30

72

61

7
100

3
100

2
100

I overvejende grad decentralt/
arbejdspladsniveau
I overvejende grad centralt/forbundsniveau
Har ingen holdning til det
Total
n = 980
Høj signifikans p = 0,000 (Chi2)
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

6.2.2. Lokale aftaler
Når det gælder omfanget af lokalaftaler,
viser det sig, jf. tabel 6.4., at man i stort
set samme omfang som i 1998 indgår
lokalaftaler inden for overenskomsten i
dag – dog er der 5 pct.-point flere, der

laver lokalaftaler i dag, end der var i
1998. Hvor mere end hver tredje tillidsrepræsentant i 1998 slet ikke havde
indgået aftaler, gælder det kun hver
fjerde i 2010.

Tabel 6.4.
(TR-1998); (TR-2010): Har du indgået lokale aftaler med ledelsen?
(procent)

Ja, vi har indgået lokalaftaler inden for overenskomsten
Ja, vi har indgået ’skuffe- eller lokumsaftaler’ med ledelsen,
der bryder med de overenskomster, mit forbund/min fagforening har indgået
Nej, vi har ikke indgået lokale aftaler
Ved ikke/ubesvaret
TR-1998: n = 7406, TR-2010: n = 7877
Ved signifikans-niveau 0,05 er andelene signifikant forskellige.
Anm.:
Her kunne markeres flere svar
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

TR-1998

TR-2010

61

66

17

9

37
2

26
5

57

Tabel 6.5.
(TR-2010): Hvad har aftalerne drejet sig om? – fordelt på lokalaftaler og skuffeaftaler
(procent)

Har ikke indgået…
Lokalløn/løntillæg
Overarbejde/afspadsering
Lønstigning
Flekstid o.l.
Seniorordninger
Afskedigelse/ansættelse
Efter- og videreuddannelse
Sygefravær
Sundhedsordninger
Arbejdsmiljø
Skiftehold o.l.
Fritvalgsordninger
Sygeforsikring
Lønstop eller lønnedgang
Tidsbegrænset ansættelse
Skånejobs
Mobning og chikane
Øget ugentlig arbejdstid
Arbejdsrelateret stress
Mulighed for at arbejde hjemme
Barnets 2. og flere sygedage
Deltid
Andre orlovsordninger (sabbat,
plejeorlov)
Ligeløn
Andet

Lokalaftaler

Skuffeaftaler

34
37
27
18
16
15
14
13
13
12
10
9
9
7
4
8
8
7
5
5
5
4
3
2

92
2
4
1
1
0,4
1
0,5
1
0,4
1
1
0,4
0,3
0 ,2
1
0,5
0,3
1
0,2
0 ,1
0,1
0 ,4
0

2
7

0
1,1

n = 7876
Anm.:
Her kunne markeres flere svar.
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport I.

Til gengæld er der tale om næsten
en halvering, når det gælder ”skuffeaftaler” – fra 17 % til 9 %, der indrømmer
at have sådanne aftaler.35 At flere dele
af overenskomsterne er blevet lagt ud
35.

Skuffeaftaler er fortsat noget som en del næppe vil
indrømme at have indgået. De reelle tal er derfor – både
i 1998 og i 2010 – formentlig noget højere, end det fremkommer i denne undersøgelse.

til lokale forhandlinger kan have givet
anledning til, at aftalerne er kommet
frem i lyset og omsat til lokalaftaler.
Dermed kan overenskomsten gennem
muligheden for større fleksibilitet på
den enkelte arbejdsplads have udtømt
behovet for skuffeaftaler.
Tabel 6.5. drejer sig om indholdet i
de afaler, der er indgået.
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Som det fremgår, handler skuffeaftalerne i vid udstrækning om netop
arbejdstid og løn – områder der mellem 1998 og 2010 begge i noget omfang
er blevet decentraliseret. Den større
decentralisering kan altså have bragt
lys over tidligere skuffeaftaler og fået
dem implementeret i overenskomsterne,
men der er også noget, der tyder på, at
det stadig opleves, som om der er behov
for ”særlige arrangementer” på nogle
arbejdspladser.
Der er i øvrigt ikke stor forskel på,
hvor man indgår skuffeaftalerne. 10 %
af tillidsrepræsentanterne i den private
sektor og 7 % i den offentlige sektor har
indgået denne type aftaler.

6.2.3. Rammeaftaler
Rammeaftaler er de aftaler i overenskomsterne, der præciserer, inden for
hvilke områder der kan/skal indgås
lokalaftaler. De seneste 15 år er der
indført stadig flere rammeaftaler i
overenskomsterne. Formålet er ofte at
sætte fokus på et bestemt område, men
med betydelig frihed lokalt i forhold til,
hvordan den implementeres.
LO’s TR-undersøgelse har forsøgt
at belyse, i hvilket omfang rammeaftalerne bruges. Undersøgelsen viser, at
en tredjedel af tillidsrepræsentanterne
ikke ved, om aftalerne overhovedet
bruges på arbejdspladsen – og 23 %
kender ikke til rammeaftalerne. 9 % har
diskuteret dem, og 24 % har brugt én eller flere rammeaftaler i forbindelse med
indgåelse af lokalaftaler, jf. tabel 6.6.

Tabel 6.6.
(TR-2010): Gør I på jeres arbejdsplads brug af de centrale parters rammeaftaler?
(procent)

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne
Vi bruger ikke rammeaftaler
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne
Ja, vi har brugt en eller flere rammeaftaler til at indgå lokalaftaler
Ved ikke
Total
n = 7874
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

23
11
9
24
32
100
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Tabel 6.7.
(TR-2010): Gør I på jeres arbejdsplads brug af de centrale parters rammeaftaler? – fordelt på sektor
(procent)

Privat
sektor

Offentlig
sektor

Selvejende
institution

31
16
6

14
6
13

17
11
9

17

32

31

29
100

36
100

33
100

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne
Vi bruger ikke rammeaftaler
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne
Ja, vi har brugt en eller flere rammeaftaler til at indgå lokalaftaler
Ved ikke
Total
n = 7875
Høj signifikans p = 0,000 (Chi2)
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport II.

Når det gælder rammeaftalerne, er
der stor forskel på anvendelsen i den
private og den offentlige sektor. Som
tabel 6.7. viser, er der langt flere i den
offentlige sektor, der indgår lokale
aftaler inden for rammeaftalerne, end
der er i den private sektor. Det skyldes
formentlig, at der inden for den offentlige sektor er gjort et stort arbejde
med at lave rammeaftaler og vejlede
om deres implementering. I den private
sektor vil man formentlig indvende, at
mange af de ting, som implementeres
gennem rammeaftaler i det offentlige,
allerede ligger i selve overenskomsten i
den private sektor.

6.3. 	Nye overenskomstmæssige tiltag
Overenskomsterne og forventningerne
til overenskomsternes indhold afspejler
både medlemmernes ønsker, udviklingen i samfundet og ændringer i lovgivning, der påvirker arbejdsmarkedet.
Samtidig er temaerne i overenskom-

sterne en lakmusprøve på forholdet
mellem overenskomstparterne på de
enkelte områder, eksempelvis når et
område udvikler sig fra at være stærkt
konfliktbetonet til at blive genstand
for samarbejde mellem parterne, som
f.eks. arbejdsmiljøområdet i byggeriets
overenskomst.
Ved de seneste overenskomstforhandlinger er der bragt nye overenskomstområder i spil. Nogle af disse
forventes også at skulle bringes ind i
forhandlingerne om de fremtidige overenskomster, lige som nye temaer rejses
som overenskomstkrav blandt medlemmerne, som følge af samfundsøkonomiske forandringer, ændringer i gældende
lovgivning eller ændringer i de samfundsøkonomiske styringssystemer.36
Blandt fremtidige overenskomsttemaer nævnes blandt andet:

36.

Som fx Ny Løn i den offentlige sektor, der indførtes som
en del af New Public Management-strategien.
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6.3.1. Ligestilling
Ligestillingsområdet er kendetegnet ved
et særligt nært samspil mellem samarbejds- og aftalemodellerne, lovgivningsmodellen og internationaliseringsmodellen, da flere lovgivningsinitiativer
udspringer af forhold, der først er søgt
løst i overenskomsterne, men som EU
via direktiver påvirker.
Ligelønsområdet er eksemplet på
dette. Ligeløn kom ind i det samlede
LO/DA-område i overenskomsterne i
1973 og blev i 1976 suppleret af lov om
lige løn til mænd og kvinder, der var et
direkte resultat af EF’s ligelønsdirektiv.
Indførsel af ligeløn i overenskomsterne kunne aflæses i årene efter, men
herefter gik udviklingen mod mere
ens forhold i stå. En række sager ved
EU-Domstolen har haft betydning for
arbejdsgivernes praksis og ændringer i
lovgivningen, bl.a. er funktionærloven
blevet ændret som følge af en dom om
indirekte diskrimination.
På trods af disse indsatser er der
fortsat et løngab mellem mænd og kvinder på 20 % (alle ansatte, alle sektorer),
hvilket bl.a. kan forklares med, at den
offentlige sektor er sakket agterud
lønmæssigt siden 1975 i forhold til den
private sektor. Halvdelen af kvinderne
på det danske arbejdsmarked er ansat
i den offentlige sektor, mens kun ca.
en femtedel af mændene er offentligt
ansat. Det har i sig selv bidraget til, at
løngabet ikke er blevet mindre i perioden.
Mere decentraliseret løndannelse på
det private område og Ny Løn på det offentlige område er instrumenter i overenskomsterne, der formodes at trække i
den forkerte retning, da individuel løndannelse oftest falder ud til mændenes
fordel. Områderne har derfor opmærksomhed også overenskomstmæssigt.
Mest markant genkomst af ligeløn
som overenskomstkrav var de offentlige
overenskomstforhandlinger i 2008, hvor
det også lykkedes at skabe en offentlig

opinion for, at SOSU-assistenterne i
FOA skulle have højere løn. Lønkravet
var skabt ved en direkte sammenligning
af lønnen for ufaglærte med SOSU-assistenterne, og resulterede i, at FOA fik
mere ud af overenskomstforhandlingen
end de øvrige parter på det offentlige
område. Det fjerner imidlertid ikke
løngabet, og kravet om nye redskaber til
at sikre ligeløn forventes fortsat at stå
højt på ønskelisten ved de næste overenskomstforhandlinger på det offentlige
område.
På det private område er det fortsat en stor udfordring at få afdækket
problemet på den enkelte arbejdsplads,
da lovgivningen ikke pålægger små og
mellemstore virksomheder at lave kønsopdelte lønstatistikker. Det forventes,
at fagbevægelsen fortsat vil presse på
for at få ændret lovgivningen.
Barselsområdet er et andet område,
hvor overenskomster og lovgivning
har suppleret hinanden. Gennem hele
det 20. århundrede har fagbevægelsen
brudt nye mure med overenskomsterne
på barselsområdet og fået skabt små
forbedringer, der efterfølgende via lovgivning er blevet spredt til hele arbejdsmarkedet eller suppleret til de grupper,
der ikke har været omfattet af bestemmelserne.
Typisk har de store kvindeforbund
på det offentlige område gået forrest
med krav om udvidet barsel, fuld løn
under barsel og barsel til mænd. Det
private område er typisk fulgt med
nogle år senere, og lovgivning har så
suppleret, når hele DA/LO-området var
dækket. Pt. er det største ønske mere
ligelig fordeling af barselsorloven mellem mænd og kvinder via lovgivning.
Såfremt dette ikke vinder genklang, vil
mere barsel til mænd formentlig blive
et krav i de kommende forhandlinger på
dele af det private område.
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6.3.2. Fritvalgsordninger
På nogle overenskomstområder har
man indført fritvalgsordninger, der
typisk består i, at medarbejderen – som
en mindre del af lønpuljen – kan vælge
mellem løn, frihed (ferie) eller pension.
Fritvalgsordninger er meget populære tiltag blandt medlemmerne, og
LO’s Gallup-undersøgelse angiver også,
at en stor del af medlemmerne af LOforbundene forventer øget (individuel)
indflydelse på deres løn- og arbejdsforhold, herunder flere direkte forhandlinger mellem arbejdsgiver og medarbejder
(”individmodellen”), hvor den enkelte får
større indflydelse på sine løn- og ansættelsesvilkår. Temaet forventes at være et
af de områder, som flest overenskomstområder har på dagsordenen pt.

6.3.3. Fordele for medlemmer
af overenskomstbærende
organisationer
Ved de seneste overenskomstforhandlinger på det private område blev det til et
overenskomstkrav, at der skulle sikres
særlige fordele for medlemmer af de
overenskomstbærende organisationer.
Kravet forventes at blive styrket med
den fortsatte tilbagegang i antallet af
medlemmer, der er med til at finansiere
de overenskomstbærende organisationer.

I LO’s Gallupundersøgelse fremgår
det dog også, at medlemmerne er opmærksomme på ”gratist-problemet” og
forventer et konkret udkomme af deres
faglige kontingent. Også et udbytte der
slår igennem i overenskomsterne. 65 %
af medlemmerne af LO-forbundene er
således enige i, at der i overenskomsterne bør være særlige rettigheder eller
goder for dem, der er medlem af de fagforeninger, der har forhandlet overenskomsterne. Kravet om særlige fordele
for medlemmer af de overenskomstbærende organisationer er særligt stærkt
blandt medlemmer af Dansk Metal, 3F,
FOA og HK.
Særlige fordele for medlemmer af de
overenskomstbærende organisationer
eksisterer i begrænset omfang – formelt
og uformelt – på arbejdspladserne i dag.
LO’s TR-undersøgelse viste, at følgende
temaer var i spil som særlige fordele, jf.
tabel 6.8.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i eksklusivsagen
fra 2006 og følgevirkningerne af denne
gav anledning til, at LO nedsatte en
arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et
overenskomstkatalog over eksisterende
og mulige overenskomstbestemmelser,
der kunne være med til at sikre organiseringen – herunder særlige goder for
medlemmer af de overenskomstbærende

Tabel 6.8.
(TR-2010): Har du som tillidsrepræsentant lavet formelle eller uformelle aftaler med
ledelsen om særlige fordele for fagforeningens medlemmer?
(procent)

Løntillæg kun for medlemmer
Uddannelsesrettigheder kun for medlemmer
Fleksibel arbejdstid primært for medlemmer
Medlemmer afskediges sidst ved nedskæringer
Andet
n = 7876
Kilde:
TR-undersøgelsen 2010. Rapport I.

5
3
2
1
1
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organisationer – og samtidig at vurdere
disse under hensyntagen til menneskerettighedskonventionens artikel 11.37
Blandt de forslag, arbejdsgruppen
fremhæver som mulige, er:
• Fondsdannelsesmuligheder, som
f.eks. FIU kan bruges som model
for fondskonstruktioner for f.eks løn
ved pårørendes alvorlige sygdom, og
feriefonde.
• Overenskomst- og vedligeholdelsesfonde.
• Socialfond til rådgivning og vejledning af medlemmer, der kommer i
klemme i sociale sager, eksempelvis
aktivering og revalidering.
• Frihed ved særlige lejligheder, eksempelvis 1. maj.
• Gebyrbestemmelser for opgaveløsning der varetages af de overenskomstbærende organisationer,
fx opmåling ved uorganiseredes
deltagelse i akkord eller kontrol af
uorganiseredes lønsedler.
• Adgang til afholdelse af møder i
arbejdstiden med afdeling og tillidsrepræsentant og adgang til kontrolbesøg fra afdelingen.
• Arbejdsgiverbetalt kontingent og/
eller kontingenttræk.
• Oplysninger om beskæftigelse i
virksomheden.
• Lokalt samarbejde og arbejdsgiverbidrag til medlemmernes faglige
klub.
• Arbejdsgivere bør anbefale medarbejdere organisering i det forbund,
der har overenskomsten.
Forslag om særlige fordele og goder
for medlemmer forventes at dukke op i
adskillige former under de næste overenskomstforhandlinger.

37.

Dommen om eksklusivbestemmelser er afsagt efter Den
Europæiske Menneskeretskonventions artikel 11.

6.3.4. Tryghed
Inden for både det offentlige og private
område er tryghed kommet på listen
over forventede overenskomsttemaer. I
forskellige udgaver, afhængig af overenskomsternes dækningsområde, dækker ”tryghed” over tiltag, der gør ansættelsesforholdet mere sikkert, såsom
længere opsigelsesvarsler og (højere)
fratrædelsesgodtgørelse.
Inden for nogle overenskomstområder kædes tryghed derudover sammen
med krav om arbejdsgiverbetalt uddannelse ved afskedigelse. Det er særligt
italesat blandt de ufaglærte og kommer
som en direkte konsekvens af forringelserne på voksen- og efteruddannelsesområdet i regeringens genopretningsplan
(juni 2010). Der arbejdes med modeller,
hvor arbejdsgiveren finansierer, at en
opsagt lønmodtager helt eller delvis
godtgør perioden, hvor man uddannes
fra ufaglært til faglært eller opnår nye
kompetencer inden for fag, hvor der er
bedre jobudsigter (rekvalificering).

6.3.5 50 %-reglen
Den såkaldte 50 %-regel gør sig mest
gældende på den del af funktionærområdet under DA, der dækkes af HK. Reglen
indebærer, at DA’s medlemsvirksomheder kun omfattes af overenskomsten
med HK, hvis HK kan dokumentere, at
mindst 50 pct. af de ansatte, der falder
inden for overenskomstens område, også
er medlemmer af HK.
50 %-reglen anskueliggør på sin
egen måde, hvad værdien af en overenskomst som reguleringsform er.
Forholder det sig nemlig sådan, at nogle
HK-ansatte via en afsmitningseffekt
skulle være heldige at få et eller flere af
overenskomstens goder og rettigheder,
kan arbejdsgiveren til enhver tid med
de ansattes personlige opsigelsesvarsel,
varsle disse goder væk.
50 %-reglen har således konkret betydning for dem, der står uden overens-
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komst – og man må da også antage, at
arbejdsgivernes omkostninger forbundet
med at tegne overenskomst er en væsentlig årsag til deres massive modvilje
mod at afskaffe 50 %-reglen.
Endelig er et væsentligt aspekt, at
de ikke-overenskomstdækkede HK´ere
ikke kan anvendes af LO-fagbevægelsen
i eventuelle arbejdskonflikter. Det
gælder både i tilfælde af generelle overenskomstfornyelser, og hvis der skal
iværksættes sympatikonflikter.
Med en stigende funktionærandel på
arbejdsmarkedet og fortsatte hindringer
for funktionærernes overenskomstdækning vil det på sigt føre til en faldende
generel overenskomstdækning.
50 %-reglen blev rejst ved de seneste
overenskomstforhandlinger på det private område, hvor det ikke lykkedes at
komme igennem med forslaget. Det nævnes blandt de sikre overenskomsttemaer
ved forhandlingerne i 2012. Det skønnes i den sammenhæng væsentligt at få
udredt og italesat problemets omfang
og udviklet redskaber, der kan bringe
forslaget ”ind på forhandlingsbordet”.
For yderligere om 50 %-reglen se
endvidere kapitel 7.2.

6.3.6. Kompetence	udviklingsfonde
Kompetenceudviklingsfondene blev introduceret på byggeri- og serviceområdet
i 2004 og blev udbredt til hele det private
område i 2007. I 2007 var fondene også
en konsekvens af trepartsaftalen mellem
arbejdsmarkedets parter og regeringen
om voksen- og efteruddannelsessystemet, der blev indgået i 2006.
Fondene finansieres ved, at arbejdsgiver indbetaler et beløb pr. medarbejder
inden for den pågældende overenskomst.
Fondene kan bidrage til dækningen af
udgifter ved medarbejdernes efteruddannelse, herunder særligt tabt arbejdsfortjeneste og uddannelsesafgift og er derfor
et supplement til den statslige VEU-

godtgørelse. Kompetenceudviklingsfondene kan alene bidrage med finansiering
af udgifter blandt beskæftigede. Kompetenceudviklingsfondene er ikke forbeholdt medlemmer af de overenskomstbærende organisationer.
Fondene er tilknyttet de enkelte
overenskomstområder, og der er derfor
opstået en lang række af kompetenceudviklingsfonde med hvert deres forskellige regelsæt, der formodes særligt
tilpasset den gruppe, der er omfattet af
overenskomsten. Der er store forskelle
i, hvordan kompetenceudviklingsfondene er blevet modtaget. Nogle af fondene
får opbrugt midlerne i takt med, at
de indløber, og andre har ikke set det
samme træk på midlerne. Der er ikke
lavet en samlet undersøgelse af området, men det formodes, at det særligt er
inden for områder, hvor beskæftigelsen
har været lav, at fondene har fundet
størst anvendelse.
Kompetenceudviklingsfondene forventes fortsat at være et tema i overenskomstforhandlingerne, særligt for at
få dækningen af tabt arbejdsfortjeneste
op, så forskellen fra den almindelige løn
formindskes. Der tales dog også om nye
former for uddannelsestiltag i overenskomsterne, der ikke ses i sammenhæng
med kompetenceudviklingsfondene.

6.3.7. Social dumping
Inden for flere overenskomstområder er
der stor bevågenhed og stort medlemspres for at få udviklet redskaber til at
forhindre social dumping. Der er flere
forskellige forhold der nævnes:
• Overenskomstdækningen. De mange
forskellige forsøg på at undgå overenskomstdækning ved at stifte nye
og delvist uigennemskuelige virksomheder (arme-og-ben, udenlandske skuffeselskaber) skal forsøges
inddæmmet.
• Håndhævelse. Det skal gøres nemmere at håndhæve danske overens-
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•

komster, særligt over for udenlandske virksomheder.
Inddrivelse. Der skal gøres muligt at
inddrive bod, særligt over for udenlandske virksomheder.

Forslagene er også en konsekvens
af for dårlig (lov)regulering af området,
hvorfor det vil blive fulgt op af forslag
til ny lovgivning og forslag til håndhævelse af eksisterende lovgivning.
I forslagene om social dumping
ligger også konkrete forslag om arbejdsgiverforpligtelse til at sikre overenskomster i egne rækker og blandt
underentreprenører og indførsel af
kædeansvar blandt leverandører og
underleverandører.
For yderligere om social dumping se
endvidere kapitel 8.3.

6.3.9. Øvrige
Inden for de enkelte overenskomstområder gives der udtryk for, at man har
særlige områder, der bør arbejdes videre
med. Det gælder blandt andet for byggeriet, der har fået skabt effektive rammer for arbejdsmiljø i overenskomsten,
der forventes udbygget.
Industrien vil bl.a. fortsætte udbygningen af Sygefonden. Inden for det
offentlige bliver der diskuteret forskellige modeller for tryghed i ansættelsen,
og der forudses, at medlemmerne vil
forlange flere forhold i overenskomsterne, der går fra samarbejdsmodellen til
aftalemodellen, som konsekvens af den
praksis, de er blevet budt gennem den
seneste overenskomstperiode.

6.4. 	Opsamling
6.3.8. Andre uddannelsestiltag
I takt med at den offentlige finansiering
af voksen- og efteruddannelsesområdet
er blevet udhulet, senest med genopretningspakken fra juni 2010 bliver
uddannelsesret også fremhævet som nyt
tema i overenskomsterne, fx retten til at
uddanne sig fra ufaglært til faglært.

I tabel 6.9. kan det ses, hvilke modeller
for arbejdsretlig regulering, der forventes at blive fremmet ved udvidelse af
overenskomsterne med de foreslåede
områder. Det er klart, at der er tale om
et skøn, da det endelige afhænger af,
hvordan en ordning konkret vil blive
formuleret i overenskomsten.

Tabel 6.9.
Skøn over hvilke reguleringsformer, der fremmes ved forskellige overenskomstmæssige
tiltag
Ledelse*
Ligeløn
Fritvalg
Særfordele
Tryghed
50 %
Kompetenceud-viklingsfonde
Social dumping
Uddannelsestiltag
Arbejdsmiljø
*

Individ

Samarbejde

x

x
x

x

x

x
x

Aftale

Lovgivning

Internationalisering

x

x

(x)

x
x
x
x
x
x
x

(x)
x
(x)
(x)

x

Som forudsat i afsnit 2 vil forslag fra lønmodtagerside sjældent fremme ledelsesmodellen éntydigt. Derfor er der ikke nogen markering i denne.

65

7. Forhold på arbejdsmarkedet, der udgør en
særlig udfordring
Forandringerne på arbejdsmarkedet
betyder også ændrede rammevilkår for
organiseringen og overenskomstdækningen. Først og fremmest sker der strukturelle ændringer, der også berører forholdet mellem arbejdere og funktionærer,
og som på sigt kan udgøre en udfordring
for den samlede overenskomstdækning.
En række grupper på arbejdsmarkedet udgør derudover, af forskellige
årsager, en udfordring for overenskomstdækningen forstået derved, at de har
det tilfælles, at de enten har en ringe
overenskomstdækning eller på anden
vis er stillet ringere, end de almindelige
vilkår i overenskomsterne tilsiger.
Det drejer sig særligt om nogle
HK’ere på DA-området, der pga. 50
%-reglen er afskåret fra at være omfattet af en overenskomst, om lederne
og om de såkaldt atypisk ansatte. De
enkelte grupper set i forhold til overenskomstdækningen gennemgås i dette
kapitel.

7.1. Udviklingen mellem arbejdere og funktionærer
på arbejdsmarkedet
Et af de områder, der har givet anledning til et pres på den danske model,
er den stadig højere andel af ansatte,
der er beskæftiget som funktionærer.
Funktionærer er sværere at organisere,
det er også vanskeligere at indgå kollektive overenskomster for funktionærer,
og ved overgang mellem arbejder- og
funktionærstatus opleves det også, at
arbejdsgivere skriver funktionærerne ud
af overenskomsten, jf. kapitel 7.2.
I en nyligt offentliggjort undersøgel-

se38 fremgår det, at funktionærerne i dag
udgør 64 % af alle lønmodtagere, men
at det kun er de 53 %, der er lovfunktionærer. De 11 % er aftalefunktionærer
og har altså aftalt sig til funktionærlignende rettigheder gennem de kollektive
overenskomster.

Funktionærerne på LO-området
I perioden frem mod 2020 vil der i de tre
private hovedbrancher: byggeriet, industrien og privat service blive efterspurgt
110.000 flere ansatte, jf. tabel 7.1. Det er
primært den private service, der skønnes
at vokse, mens der må forventes færre
ansatte i industrien.
Den ændrede sammensætning over
mod den private service vil betyde flere
funktionæransatte, fordi der er færre
arbejdere i servicesektoren.
Samtidigt med skiftet i brancher
forventes der også en ændret sammensætning i medarbejdernes kompetencer.
Der skønnes således et markant fald i
efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. Samlet set forventes der mere end
100.000 færre ufaglærte i de 3 brancher,
mens der skønnes at være behov for
83.000 flere med en lang videregående
uddannelse.
Den ændrede uddannelsessammensætning vil betyde, at der fremover vil
blive flere funktionærer, mens der vil
blive færre arbejdere.

38.

Steen Scheur og Kristian Rune Hansen.
Funktionærloven – en lønmodtagerlov for de fleste? 2011.

66

Tabel 7.1.
Efterspørgselsændring 2010-2020 fordelt på hovederhverv
	Byggeri
   
Ufaglærte
Gymnasiale

-5

Industri
---- 1.000 personer----

Privat service

-49

-57

1

-6

20

13

-24

6

- Pæd., sundhed og sikkerhed

0

1

6

- Handel, kontor og service

1

-9

-14

- Bygge og anlæg

4

-6

-2

- Industri og teknik

2

-9

1

- Øvrige

5

-1

15

Korte videregående

3

6

49

- Pæd., sundhed og sikkerhed

0

0

2

- Handel, kontor og service

1

5

39

- Bygge og anlæg

0

0

1

- Industri og teknik

0

0

4

Faglærte

- Øvrige

2

1

3

Mellemlange videregående

1

1
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- Pæd., sundhed og sikkerhed

0

1

12

- Handel, kontor og service

0

0

5

- Bygge og anlæg

1

0

3

- Industri og teknik

0

-1

4

- Øvrige

0

1

45

Lange videregående

0

11

72

12

-61

159

I alt
Anm.:
Kilde:

Der er tale om en simpel fremskrivning, hvor den historiske trend i de enkelte erhverv og trenden i medarbejdersammensætningen forudsættes
den samme fremadrettet.
AErådet.

Med udgangspunkt i DA’s lønstatistik er der for hver enkelt gruppe i
ovenstående tabel beregnet, hvor stor
en andel af de ansatte, der er ansat som
funktionærer, og hvor stor en andel, der
er ansat som arbejdere.
Blandt ufaglærte vil andelen af arbejdere naturligvis være høj. Eksempelvis var det kun 11 pct. af de ufaglærte i
byggeriet, der var ansat som funktionærer. Det omvendte gælder for personer

med en lang videregående uddannelse.
I industrien var kun 4 pct. af de ansatte
med en lang videregående uddannelse
ansat som arbejdere.
På denne baggrund kan det forsøges
forudsagt, hvordan medarbejderstaben
vil ændre sig fremadrettet.
Beregningerne indikerer, at der vil
blive efterspurgt 131.500 flere funktionærer, mens der vil blive efterspurgt 21.500
færre arbejdere. Disse tal er formentligt
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et underkantsskøn over udviklingen, fordi der også inden for hver enkelt uddannelsesgruppe og branche vil kunne ske et
skift over mod funktionæransættelser.
Den ændrede efterspørgsel vil betyde, at andelen af arbejdere alene frem
mod 2020 vil falde fra 52 pct. af beskæftigelsen til 48 pct. af beskæftigelsen. Det
vil i sig selv give anledning til en lavere
overenskomstdækning på virksomhederne.

7.2.

50 %-reglen og udhuling
af dækningsområde

På DA’s funktionærområde stilles flere
hindringer i vejen for overenskomstdækning. Ud over 50 %-reglen forsøger
arbejdsgiverne i disse år at skrive flere
og flere almindelige LO-medlemmer ud
af overenskomsten.

50 %-reglen
Den såkaldte 50 %-regel gør sig kun
gældende på den del af funktionærområdet under DA, der dækkes af HK. Reglen
indebærer, at DA’s medlemsvirksomheder kun omfattes af overenskomsten
med HK, hvis HK kan dokumentere, at
mindst 50 pct. af de ansatte, der falder
inden for overenskomstens område, også
er medlemmer af HK.
Ingen andre fagforbund på det danske
arbejdsmarked har en tilsvarende regel,
der stiller krav om at en bestemt medlemsandel, skal være organiseret før en
overenskomst træder i kraft.
Dokumentation af andelen af organiserede sker ved, at HK skal fremlægger lister med medlemsoplysninger for arbejdsgiveren. Erfaringen i HK er, at mange
ansatte ikke ser med begejstring på en sådan udlevering af personoplysninger om
deres organisationstilhørsforhold.
Ved de seneste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2010 var det et centralt krav for
HK/Privat at få afskaffet reglen, men
det lykkedes ikke.

Omfanget af 50 %-reglen
Det er forbundet med nogen usikkerhed
at fastslå omfanget af 50 %-reglen.
HK vurderer selv, at ”op mod
100.000” er afskåret fra overenskomstdækning pga. reglen.
Ifølge de officielle DA-statistikker er
90 pct. af medarbejderne på DA’s område overenskomstdækket, men disse
DA-tal inkluderer også de HK’ere, der
ikke er overenskomstdækket på grund af
50 %-reglen.
Ligeledes er DA’s tal opgjort på
fuldtidsansatte, hvilket gør, at fx deltidsansattes arbejdstid lægges sammen.
Antallet af personer, som ikke er dækket, er derved reelt højere.
I 2006 har DA og LO imidlertid anslået, at den reele dækning på DA’s område er 80 pct., hvoraf differencen op til
de 90 pct. udgøres dels af ledere og dels
af HK’ere. Sidstnævte gruppe anslås på
denne vis at udgøre 35.000 personer,
jf. kapitel 3. Denne opgørelse præges
sandsynligvis af samme metodik, som
ovenfor nævnte DA-tal, hvorved antallet
af berørte personer reelt er højere.

Konsekvenser af 50 %-reglen
Der har kun i begrænset omfang i offentligheden været fokus på konsekvenserne
for de HK’ere, der pga. 50 %-reglen er
afskåret fra at være dækket af en overenskomst. Det skyldes fortrinsvis, at det
er svært at få den enkelte HK’er til at
stille sig frem pga. risiko for fyring eller
et efterfølgende dårligt arbejdsmiljø på
arbejdspladsen.
I notatet ”HK og 50 %-reglen”39 peges
der på, at overenskomsterne har en
afsmittende effekt på resten af arbejdsmarkedet, og således også for funktionærerne, hvilket – i det omfang, det finder
sted – begrænser manglerne ved ikke at
være omfattet af en overenskomst.
Denne generelle afsmittende effekt

39.

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen. HK og 50 %-reglen.
FAOS, 8. januar 2010
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hjælper dog ikke den konkrete HK´er,
som ikke opnår en umistelig ret til overenskomstens goder og rettigheder.
50 %-reglen anskueliggør på sin egen
måde, hvad værdien af en overenskomst
som reguleringsform er. Forholder det
sig nemlig sådan, at nogle HK-ansatte
via en afsmitningseffekt skulle være
heldige at få et eller flere af overenskomstens goder og rettigheder, kan arbejdsgiveren til enhver tid med de ansattes
personlige opsigelsesvarsel, varsle disse
goder væk. Dette ville ikke kunne lade
sig gøre, hvis der var tale om overenskomstdækning. Med en overenskomst
ville goder og rettigheder kun kunne
forsvinde eller forhandles til noget andet, hvis det var aftalt mellem overenskomstparterne.
Notatet peger på, at det største
problem formentlig er pensionsområdet,
hvor HK’ere uden overenskomst ikke
har krav på HK-overenskomstens 12 pct.
arbejdsmarkedspension.
Men dertil kan også peges på problemer med en række andre centrale
rettigheder – fx overtidsbetaling, ekstra
fridage, barselsløn, barns første sygedag og fritvalgskonto – som må antages
at være betydningsfulde for alle LO’s
medlemmer.
HK/Privat Bladet har i løbet af 2010
fortalt om en række HK’eres historier i
anonymiseret form og på denne vis søgt
at sandsynliggøre 50 %-reglens betydning.
De har bl.a. fortalt om én, der ikke
får pension, én der ikke får betaling for
overarbejde, én der kun må gå på toilettet i pauserne, og én der kun får halv løn
under barsel.
50 %-reglen har således konkret betydning for dem, der står uden overenskomst – og man må da også antage, at
arbejdsgivernes omkostninger forbundet
med at tegne overenskomst er en væsentlig årsag til deres massive modvilje
mod at afskaffe 50 %-reglen.
Endelig er et væsentligt aspekt, at

de ikke-overenskomstdækkede HK’ere
ikke kan anvendes af LO-fagbevægelsen
i eventuelle arbejdskonflikter. Det gælder både i tilfælde af generelle overenskomstfornyelser, og hvis der skal iværksættes sympatikonflikter.
Med en stigende funktionærandel på
arbejdsmarkedet og fortsatte hindringer
for funktionærernes overenskomstdækning vil det på sigt føre til en faldende
generel overenskomstdækning.

Baggrunden for 50 %-reglen
50 %-reglen i sin nuværende form har
eksisteret siden 1939, hvor HK indgik
en forløber for den senere landsoverenskomst med DA.40 Den senere landsoverenskomst afløste de hundredevis af
overenskomster med virksomheder, som
HK hidtil havde måttet indgå.
Reglen afløste et andet krav til
omfanget af organiserede medarbejdere
som forudsætning for overenskomstindgåelse, nemlig at der kun kunne tegnes overenskomst i virksomheder med
mindst over 5 kontoruddannede ansatte.
Det krav blev indgået med DA i 1935,
da det efter en længerevarende konflikt
med den jernindustrielle virksomhed
Vølund, lykkedes HK at tegne overenskomst.
Konflikten – der blev afgjort af
Højesteret – handlede om, hvorvidt HK
kunne benytte sig af reglerne i Septemberforliget fra 1899 i deres kamp for at
tegne overenskomster. Arbejdsgiverne
havde modsat sig dette med henvisning
til, at Septemberforliget gjorde det klart,
at arbejdsledere ikke kunne være med
i samme organisationer som øvrige ansatte, og arbejdsgiverne betragtede som
helhed funktionærerne som betroede
medarbejdere.
Men HK havde i 1932 meldt sig ind i
LO, og Højesteret afgjorde, at HK – som

40.

En kamp fra hus til hus - om de private HKoverenskomsters historiske opståen og udvikling med
særlig vægt på 50 pct.-reglen. HK/Privat, januar 2010.
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medlem af LO – var omfattet af Septemberforligets rettigheder og pligter og
dermed kunne gøre brug af konflikt for
at tegne overenskomst.

Funktionærer skrives ud af overenskomstens dækningsområde
Arbejdsgiverne skriver i stigende grad
medlemmer af HK og Teknisk Landsforbund (TL) ud af overenskomsterne. Det
gælder også for medlemmer af timelønsforbund, som opnår funktionærstatus.
Det gør, at dækningsområdet, dvs. de
arbejdsfunktioner og uddannelser, som
overenskomsten dækker, udhules ved, at
færre omfattes af overenskomsten.
I stedet for at være dækket af overenskomsten får de ansatte en ansættelseskontrakt. At man skal have en ansættelseskontrakt, og hvilke emner kontrakten
skal tage stilling til, er i øvrigt fastsat ved
lov. De ansatte vil i sådanne tilfælde ikke
kunne kræve at få de overenskomstfastsatte goder og rettigheder. De ansatte vil
heller ikke kunne forudsætte at få bedre
vilkår ved at være dækket af en individuel
kontrakt end ved at være overenskomstdækket. Dertil kommer, at de, jf. det tidligere beskrevne, kan risikere at miste de
goder, de har, hvis arbejdsgiverne varsler
dem væk.
Konsekvenserne af, at overenskomsternes dækningsområde reduceres, er
de samme som nævnt under 50 %-reglen. Færre bliver en del af aftalesystemets måde at fungere på, og de ansattes
tilskyndelse til at være medlem af LOforbundene svækkes.

7.3. 	Ledere og
overenskomster
Udviklingen på arbejdsmarkedet har
betydet, at der ikke længere skelnes
så skarpt mellem de formelle ledere og
medarbejderne. Dermed opstår i stigende
grad en gråzone, hvor det er uklart, hvor
lederne skal organiseres, og hvorvidt de
skal være omfattet af overenskomster.

7.3.1. Omfang af ledere
Lederne på det private arbejdsmarked
Fra Septemberforliget i 1899 og indtil
2007 har skiftende hovedaftaler mellem
LO og DA indeholdt en bestemmelse om,
at arbejdsgiveren kunne forlange, at arbejdsledere blev holdt uden for arbejdernes organisationer. Det har også betydet, at arbejdsledere traditionelt ikke er
omfattet af overenskomsternes dækning
på det private arbejdsmarked.
På grund af foreningsfrihedsloven
kan arbejdsledere dog ikke længere
kræves holdt uden for de almindelige
fagforbund, men som udgangspunkt
falder de stadig uden for de almindelige
overenskomsters anvendelsesområde
(indtil andet måtte blive aftalt mellem
overenskomstparterne).
Som konsekvens af, at arbejdsledere ikke kunne være medlem af arbejdernes fagforeninger, blev der allerede
fra 1899 dannet arbejdslederorganisationer. Fra 1919 har arbejdslederorganisationerne haft en kollektiv aftale
med DA – i dag kaldet ”Lederaftalen”,
som er indgået med Lederne. Lederaftalen er en medlemsoverenskomst
og fastsætter alene en forholdsvis løs
ramme for ledermedlemmernes løn- og
arbejdsforhold.
DA har i 2006 anslået, at 30.000
ledere på deres område ikke er omfattet
af lederaftalen mellem DA og Lederne.
Dertil kommer de ledere, der er omfattet
af aftalen, Det er ikke muligt at anslå
omfanget heraf.

Lederne på det offentlige arbejdsmarked
På det offentlige arbejdsmarked har
der ikke været samme opdeling mellem
almindelige medarbejdere og ledere i
foreningsmæssig og overenskomstmæssig sammenhæng. Både arbejdsledere,
mellemledere og kontorchefer har
traditionelt været organiseret i samme
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organisation som ”de menige”. De
enkelte lederes organisatoriske tilhørsforhold afhænger primært af deres
uddannelse.
Denne tradition betyder, at de
faglige organisationer forhandler for
medarbejdere på alle stillingsniveauer,
og at udgangspunktet er, at overenskomsterne finder anvendelse for såvel
menige medarbejdere som arbejdsledere.
Selv for topledere.
Nogle forbund har dog indgået særlige lederaftaler.

7.3.2 Definition af
	lederbegrebet
En arbejdsgiver kan ikke ensidigt afgøre, om en medarbejder er leder ved at
betegne den pågældendes stilling som
”arbejdsledende”. Stillingens indhold
frem for dens titel er afgørende.
Praksis fra Arbejdsretten og faglige
voldgifter viser, at lederbegrebet udvikler sig med arbejdsmarkedet. Der er
altså ikke tale om en statisk, men om en
dynamisk bedømmelse af, om man har
at gøre med en ”leder”.
Traditionelt er der blevet lagt vægt
på en række momenter, når det skal
afgøres, om en lønmodtager udfører et arbejde af en sådan karakter og omfang, at
overenskomsten ikke finder anvendelse.
Ikke alle momenter skal foreligge samtidig, men det afgørende er en helhedsvurdering af den stilling, som den pågældende rent faktisk indtager.
Det er centralt, at en leder skal stå
i et vist overordnelsesforhold til medarbejderne og udføre ledende funktioner,
fx kontrollere og kritisere arbejdet eller
fastsætte vilkår for det.
I den kollektive arbejdsret anerkendes det, at arbejdslederstatus kan foreligge, selvom kun en mindre del af arbejdsindsatsen er af arbejdsledende karakter.
Det accepteres nemlig, at der skal være
en eller anden på pladsen eller i bedriften til at repræsentere ledelsen - også

selvom denne repræsentant for ledelsen
kun bruger en begrænset del af sin tid til
arbejdsledende funktioner.
Tidligere blev der lagt vægt på, om
den pågældende havde antagelses- og
afskedigelsesbeføjelsen. I dag knytter
der sig imidlertid så store konsekvenser til en beslutning om antagelse eller
afskedigelse, at det normalt er andre
end arbejdslederne på gulvet, der træffer denne beslutning. Den, der kan
ansætte og afskedige, må således med
sandsynlighed anses som arbejdsleder,
mens der ikke kan sluttes modsat ud
fra den omstændighed, at han ikke har
beføjelsen.

7.3.3. Pres på lederbegrebet
”Ledere uden personaleansvar”
Nogle forbund giver udtryk for, at der
opleves et pres på lederbegrebet.
Udviklingen på arbejdsmarkedet
har betydet, at der ikke længere skelnes
så skarpt mellem de formelle ledere og
medarbejderne. Grænsen bliver mere
udflydende og over- og underordnelsesforholdet bliver mere utydeligt. Det er
som nævnt for længst slået fast, at det
ikke er afgørende for lederbegrebet, om
man kan ”hyre og fyre”. Imidlertid får
flere almindelige medarbejdere ansvaret
for ledelsesopgaver, der traditionelt har
været den formelle leders. Og medarbejderen har måske kun i en periode fået
ansvaret for en opgave, der indeholder
ledelse.
Samtidig indføres nye mere ledelsesagtige stillingsbetegnelser – fx. nøglebærer, key acount manager, områdeansvarlig og lign. Eller projektleder, teamleder,
ekspert, funktionschef, visitator der
uden at have personaleansvaret er
ansvarlig for tilrettelæggelsen af andres
arbejde.
I byggeriet har man altid kendt til en
lignende funktion nemlig sjakbajsen, som
deltager i arbejdet på lige fod med sine
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kolleger, men organiserer sjakket, tilrettelægger arbejdet og laver løn- eller akkordaftaler med byggeledelsen. Sjakbajsen er omfattet af overenskomsten. Der
er netop i 2010 udviklet en særlig 3-ugers
efteruddannelse som sjakbajs. Det er sket
i et samarbejde mellem BAT-Kartellet og
Dansk Byggeri.
Særligt i projektorganisationer og
teambaserede organisationer er grænsen
mellem den formelle leder og medarbejdere med ledelsesopgaver udflydende.
Center for Ledelse opgør i en rapport
fra august 2009, at ledere uden personaleansvar findes i 90 pct. af virksomhederne. De findes både i store og små
virksomheder og i alle typer virksomhedsorganisationer. Ca. halvdelen af
virksomhederne forventer en øget andel
af ledere uden personaleansvar. (Kilde:
Indikatorundersøgelse august 2009,
Ledere uden personaleansvar).
Arbejdsgiveren ses at have en interesse i at holde disse ledere uden personaleansvar uden for overenskomsterne,
og det ses da også ofte, at medarbejderne
selv ønsker at løfte sig op over de menige
medarbejdere.
Praksis fra Arbejdsretten er desuden, at man ikke bliver leder i overenskomstens forstand, selv om man i et vist
omfang udfører ledelsesopgaver.

7.3.4 Lederes løn	og arbejdsvilkår
Den individuelle aftale- og ansættelsesret
Ledere er som nævnt ikke omfattet af
de almindelige overenskomster på det
private arbejdsmarked (med mindre det
fremgår udtrykkeligt af overenskomsten). Derfor er den individuelle aftale og
de individuelt ansættelsesretlige regler
afgørende for den enkelte leders ansættelsesvilkår. Bortset fra topledere, som
administrerende direktører og egentlige
virksomhedsejere, er ledere omfattet af
de fleste ansættelsesretlige love.

Navnlig er de fleste ledere omfattet
af funktionærloven, der ifølge § 1, stk.
1c, gælder for ”personer hvis arbejde
udelukkende eller i det væsentlige
består i på arbejdsgiverens vegne at lede
og føre tilsyn med udførelsen af andres
arbejde”.
Når det skal afgøres, om en medarbejder er leder i funktionærlovens forstand, er det de samme arbejdsfunktioner, man ser på som ved vurderingen af,
om en medarbejder falder uden for overenskomsterne. En medarbejder, der ikke
er leder i overenskomstens forstand, er
derfor heller ikke leder i funktionærlovens forstand. Omvendt kan man ikke
med bestemthed sige, at en leder, der
falder uden for overenskomsten, automatisk er omfattet af funktionærloven.
Det skyldes, at funktionærloven i højere
grad forudsætter, at arbejdslederfunktionerne er den overvejende del af arbejdet, og at man derfor kun i begrænset
omfang deltager i det manuelle arbejde.

Lederaftalen på DA området
Ledernes Hovedorganisation har med
DA indgået den såkaldte Lederaftale,
som senest er redigeret i februar 2007.
Lederaftalen gælder kun for medlemmer af Lederne. Dermed adskiller
aftalen sig fra de almindelige LO-overenskomster, som ikke er medlemsoverenskomster, men i stedet gælder for alt
arbejde, der udføres inden for overenskomstens dækningsområder, uanset
hvilken organisation medarbejderen er
medlem af.
Lederaftalen betyder, at DA’s medlemsorganisationer og virksomheder
ikke har mulighed for at indgå lederoverenskomster med andre organisationer end Lederne.
Lederaftalen indeholder en forholdsvis løs regulering af løn- og ansættelsesvilkår og er først og fremmest en
beskyttelse mod afskedigelse. Navnlig
fremhæves det, at ledernes ansættelsesforhold primært fastsættes i en
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individuel aftale. Aftalen giver ret til
årlige lønforhandlinger og fremhæver,
at arbejdsgiveren ikke bør modsætte sig,
hvis lederen ønsker en pensionsordning.
Der er oprettet et særligt Ledernævn
til behandling af sager om urimelig
afskedigelse. Nævnets proces svarer til
Afskedigelsesnævnets ifølge LO/DA Hovedaftalen. Den maksimale godtgørelse
svarer dog kun til funktionærlovens §
2b – dvs. op til 6 måneders løn – og ikke
Hovedaftalens 52 ugers løn.
Lederaftalen fastslår, at ledere ikke
kan deltage i kollektive kampskridt. Ved
lovlige arbejdskonflikter skal ledergruppen forholde sig neutrale og udføre deres
normale arbejde. Ved overenskomststridige arbejdskonflikter skal lederne
endvidere medvirke til at opretholde
virksomhedens drift.

Lederoverenskomster med
LO-forbund – Mellemleder og menig
Usikkerheden om enkelte mellemgruppers overenskomstdækning har fået fx
HK til på butiksområdet at indgå en
særlig mellemlederaftale med Dansk
Erhverv.
Andre forbund er parter i egentlige
lederoverenskomster – navnlig på det
offentlige område.
I ingen tilfælde er der tale om medlemsoverenskomster.

7.4. 	Atypisk ansatte
Ansatte i atypiske ansættelsesformer
(atypisk ansatte) har i de senere år
pådraget sig en del opmærksomhed både
i EU-sammenhænge som i Danmark. I
EU er der vedtaget direktiver, som har
særlig fokus på grupper med atypiske
ansættelsesformer fx direktivet om tidsbegrænset ansatte, deltidsdirektivet og
senest vikardirektivet.
I Danmark har der været særlig
meget fokus på virksomhedernes anvendelse af vikarer, da disse har været anvendt i brancher, hvor de ikke tidligere

har været anvendt, som fx i industrien
og i byggefagene, ligesom der i danske
virksomheder er anvendt udenlandske
vikarer i ganske stort omfang. Yderligere har der været fokus på sæsonarbejdere og de såkaldt selvbeskæftigede, som
lejer deres arbejdskraft ud til danske
virksomheder.
LO-dokumentation nr. 1/2011 om
atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked giver et aktuelt billede af omfanget af de atypisk ansatte og disses vilkår
på arbejdsmarkedet.

73

Tabel 7.2.
Andele ansatte i atypiske og typiske ansættelsesformer 2010
Kategori	Beskrivelse
Selvbeskæftigede

Pct.

Antal

169

Selvstændig uden ansatte som nuværende
eller tidligere beskæftigelse

3,5

Selvbeskæftigelse + deltidsjob

Selvstændig uden ansatte og har ét eller flere bijob

1,2

59

Hovedjob + bijob

Svarer lønmodtager og har ét eller flere bijob

8,7

421

Hovedjob + selvbeskæftigelse (nyt)

Svarer lønmodtager og selvstændig ved siden af hovedjob

2,3

112

Studerende + bijob (nyt)

Klassificeres som studerende og er deltidsbeskæftiget

0,5

26

Vikaransættelse via vikarbureau

Anvist eller udstationeret af vikarbureau

0,6

28

Tidsbegrænset ansættelse

Ansat til bestemt dato

2,3

112

Opgavebestemt ansættelse

Ansat til bestemt opgave er afsluttet

1,4

68

20,5

995

Total atypisk ansættelse
Lærling eller elev (med løn)
Fleks eller skånejobber

Svarer lærling eller elev (med løn) som nuværende
eller tidligere beskæftigelse

0,9

42

Svarer ansat som fleks eller skånejobber

2,1

102

3,0

144

Typisk ansættelse, fuldtid

Svarer fuldtidsansat som nuværende eller tidligere job

68,6

3.335

Typisk ansættelse, deltid

Svarer deltidsansat som nuværende eller tidligere job

8,0

389

76,6

3.724

100

4.863

Total anden type ansættelse

Total typisk ansættelse
I alt alle beskæftigede
Kilde:

LO-undersøgelsen ”Ansættelsesformernes udvikling”, marts til maj 2010.

Det fremgår af tabel 7.2., at godt hver
femte lønmodtager i Danmark er
atypisk ansat; det vil sige i kategorien
af vikar, tidsbegrænset ansat, opgavebestemt ansat, bijobber eller selvbeskæftiget. Hertil kommer hele den
vandrende arbejdskraft, som ikke er
egentlig etableret i Danmark, men er
her for at udføre arbejde af kortere varighed, som fx vikarer fra udenlandske
vikarbureauer eller udstationeret hertil
på anden måde. Denne udenlandske
arbejdskraft er ofte ansat i en atypisk
ansættelsesform.
Undersøgelsen af de atypisk ansattes
vilkår i Danmark viser, at de atypisk ansatte på en række områder har markant
ringere vilkår end de typiske fastansatte
lønmodtagere.

Tabel 7.3. viser, at kun når det gælder
2 af de 11 indikatorer, er der ingen forskel
på typiske og atypiskes vilkår, og det drejer sig om retten til at arbejde hjemme og
medlemskab af fagforening. På de 9 øvrige
områder er de atypiske signifikant ringere
stillet end de typiske, og det vil sige:
• at færre har et skriftligt ansættelsesbevis
• at færre har indbetaling til arbejdsmarkedspension
• at færre har ret til de overenskomstaftalte feriefridage
• at flere har stærkt svingende arbejdstider
• at færre får tilbudt kurser og efteruddannelse
• at færre har deltaget i en medarbejderudviklingssamtale
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Tabel 7.3.
Signifikante forskelle mellem atypisk og typisk ansatte i en række multivariate analyser
2010
(I procent)

Atypiske	Typiske

Signifikansniveau

Andel med skriftligt ansættelsesbevis

71

98

***

Andel med arbejdsmarkedspension

41

93

***

Andel, der har feriefridagene

44

91

***

Andel med svingende arbejdstider

60

28

***

Andel, der får tilbudt kurser og efteruddannelse

42

90

***

Andel, der har deltaget i medarbejdersamtale (MUS)

17

73

***

Andel, der kan arbejde hjemmefra

53

51

NS

Andel med overenskomstdækning

68

75

***

Andel med en valgt tillidsrepræsentant (TR)

38

63

***

Andel forsikret imod ledighed

76

91

*

Andel medlem af fagforening

70

84

NS

Anm.:
Kilde:

Pct.erne i krydstabeller og multivariate tabeller er ikke helt identiske. Dette skyldes, at de multivariate analyser kræver flere oplysninger per
respondent end nødvendigt i en simpel krydstabel.
LO-dokumentation 1/2011.

at færre er dækket af en kollektiv
overenskomst
• at færre har en valgt tillidsrepræsentant
• at færre er forsikret imod ledighed.
Det er nyt i forhold til den eksisterende forskning, at der er en så betragtelig forskel mellem medarbejdere i
typiske og i atypiske ansættelsesforhold,
som tilfældet faktisk er. Der er tale om
en akkumulering af ringere vilkår både
juridisk, økonomisk, udviklingsmæssigt
og med hensyn til mulighederne for kollektiv repræsentation.
Videre fremgår det af undersøgelsen,
at vilkårene for de atypiske faktisk er
blevet ringere på flere områder i løbet af
de sidste ti år, jf. tabel 7.4.
Da de atypisk ansatte kun i mindre
grad end de typisk ansatte er omfattet af
kollektiv overenskomst, synes deres ringere vilkår snarere at skulle findes i, at
disse grupper ikke opnår samme rettigheder efter lovgivning og overenskomst.
•

LO-dokumentation nr. 1/2011 indeholder en undersøgelse af de atypisk
ansattes retstilling efter lovgivning og
overenskomst og det fremgår bl.a., at
grupper af atypisk ansatte ikke dækkes
af eksisterende lovgivning. Som eksempel kan nævnes, at vikarbureauvikarer,
der udfører funktionærarbejde, ikke
omfattes af funktionærloven og ikke
omfattes af jobklausulloven.
Ligeledes er der grupper af atypisk
ansatte, som – uanset de omfattes af en
given lovgivning – reelt ikke gives den
retstilling, som loven tilsigter. Her kan
nævnes goder efter lovgivning, som er
knyttet til virksomhedsbestemt anciennitet, som fx godtgørelser efter diskriminationslovene. Endelig er der lovgivning,
som fx lov om tidsbegrænset ansættelse,
som opererer med så diffuse begreber, at
beskyttelsen ikke synes reel.
For så vidt angår overenskomsterne,
er det kendetegnende, at det for visse
grupper af atypisk ansatte er ganske
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Tabel 7.4.
De atypisk ansattes forhold fra 2000 til 2010

2000

Pct.	Difference
2010		

Antal
2000
2010

Andel med skriftligt ansættelsesbevis

84

71

-13

942

758

Andel med arbejdsmarkedspension

70

41

-29

909

758

Andel med svingende arbejdstider

31

60

29

942

979

Andel, der får tilbudt kurser og efteruddannelse

25

42

17

698

758

Andel, der kan arbejde hjemmefra

19

53

34

910

758

Overenskomstdækning

52

68

16

1.392

705

Andel med en valgt tillidsrepræsentant (TR)

66

38

-28

906

596

Andel forsikret imod ledighed

75

76

1

1.085

984

Andel medlem af fagforening

60

70

10

954

995

Kilde:

LO-dokumentation 1/2011.

uklart, om de overhovedet omfatter disse. Fx er der betydelig retsusikkerhed,
for så vidt angår vikarer og selvbeskæftigede. Yderligere er der i overenskomsterne ofte et stort antal vilkår, som er
knyttet op på den ansattes anciennitet
i virksomheden, hvilket kan ramme de
tidsbegrænset ansatte særlig hårdt.
Dette er ofte tilfældet, for så vidt angår:
• ret til et ansættelsesbevis
• ret til feriefridage
• ret til fuld løn under sygdom og tilskadekomst
• ret til fuld løn ved børns sygdom
• ret til forsørgertabsydelse
• ret til pension (er dog i dag oftest
ikke afhængig af virksomhedsanciennitet)
• ret til løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov
• ret til kursus i opsigelsesperioden
• ret til relevant uddannelse eller efter- eller videreuddannelse i øvrigt

•
•
•
•

ret til fratrædelsesgodtgørelse
ret til et opsigelsesvarsel, prøvelse af
saglighed mv.
ret til at lade sig vælge som tillidsrepræsentant
rettigheder i henhold til indgåede
lokalaftaler.

Med undersøgelsen er det dokumenteret, at der er behov for væsentlig
større fokus på de atypisk ansattes
rettigheder efter lovgivningen og efter
overenskomsterne, hvis disses vilkår
skal løftes op på niveau med andre lønmodtageres rettigheder.
Det skyldes især, at goder og vilkår
indeholdt i overenskomster og lovgivning i en del tilfælde forudsætter en vis
anciennitet, som atypisk ansatte har
svært ved at opnå. Hvis vilkårene for de
atypisk ansatte skal forbedres, er der
derfor både brug for en indsats i forhold
til overenskomstreguleringen (aftalemodellen) og i forhold til lovgivningen.
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8. Internationale udfordringer

8.1. 	Det europæiske og
globale arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked og den særlige måde, vi har indrettet det på, er unikt
og bygger på særlige danske traditioner
for at regulere løn- og arbejdsvilkår mellem arbejdsmarkedets parter, men det
fungerer ikke isoleret. Den danske model har gennem tiden både være præget
af den politiske og økonomiske udvikling
i Danmark såvel som udviklingen i både
Europa og globalt.

Det europæiske arbejdsmarked
Medlemskabet af det daværende EF
påvirkede det danske arbejdsmarked,
da Danmark for første gang indgik i et
overnationalt fællesskab. I slutningen af
1970’erne blev en række arbejdsretlige
direktiver implementeret i dansk ret og i
1987 indførtes det ”indre marked”.
Kernen i det indre marked er de
4 friheder: for varer, tjenesteydelser,
kapital og arbejdskraft, som frit skal
kunne flytte sig over landegrænserne i
det europæiske fællesskab. Dette blev
yderligere forstærket i den traktat,
Maastrichttraktaten, der trådte i kraft
i 1993, og som tilførte yderligere beføjelser til den Europæiske Union, EU,
som fællesskabet nu hedder. De særlige
danske undtagelser fra traktaten gælder
ikke det indre marked, som fortsat
udgør den største europæiske udfordring
for det danske arbejdsmarked herunder
den danske model.
I kølvandet på det indre marked
fulgte også en særlig traktatfæstnet
rolle til de europæiske sociale partnere,
Europæisk Faglig Sammenslutning,
EFS, og de europæiske arbejdsgivere,
Business Europe. De europæiske parter
har nu (siden 1993) en særlig ret til at

overtage dele af EU-lovgivningen ved
gennem forhandlinger at foreslå reguleringer af områder som arbejdstid,
forældreorlov og andre emner, der er
tæt på forholdet mellem lønmodtagere
og arbejdsgivere. Lykkes det parterne
at blive enige, sendes resultatet tilbage
i lovgivningsmøllen, hvor EU’s dobbelte
beslutningsorganer, Rådet og EuropaParlamentet, omsætter det til lovgivning
i form af direktiver. Parterne har også
mulighed for at indgå aftaler, der ikke
behøver at gå gennem EU-institutionerne, men som kan blive direkte omsat på
arbejdspladserne.
Selvom dette ligger i tæt forlængelse
af den danske tankegang, hvor parterne
selv regulerer forholdene på arbejdsmarkedet, er der ikke mange eksempler på,
at det er lykkedes på europæisk plan.
Det skyldes formentlig, at det ikke ligger
i mange andre landes traditioner, og dér
ligger en af udfordringerne for den danske model! De fleste af vores europæiske
kolleger og de europæiske arbejdsgivere
kommer fra en tradition, hvor arbejdsmarkedets parter ikke selv ’knækker
nødderne’, men hvor lovgiverne regulerer forhold som løn- og arbejdsvilkår.
Gennemførelsen af det indre marked
i de tidligere 1990’ere omfattede også en
regulering for vandrende arbejdskraft
som fx arbejdstid og udstationering,
og derfor blev mange af de direktiver,
der fortsat i dag gælder for de europæiske arbejdsmarkeder, skabt på det
tidspunkt. Den gang var der 15 lande i
EU, og selvom det skabte megen debat
blandt fagbevægelserne i Europa, fordi
der fandtes flere arbejdsmarkedsmodeller, som skulle omsætte direktiverne
til nationale forhold, så udgjorde implementeringen af direktiverne fra

77

EU håndterbare udfordringer for den
danske model.
En mindre del af de direktiver, der
relaterede sig til arbejdsmarkedsforhold, blev omsat til dansk lovgivning,
da de vedrørte forhold som arbejdsmiljø,
der allerede var reguleret ved dansk
lovgivning, men selv den del fungerer
som en understøttelse af parternes
autonomi. De fleste af direktiverne
vedrørte dog forhold, der var reguleret i
det danske aftalesystem, og derfor blev
der udviklet en særlig dansk implementeringsmodel, hvor direktiverne
blev gennemført via overenskomsterne,
mens den gruppe af lønmodtagere, der
ikke var dækket af disse, blev omfattet
af direktiverne gennem en supplerende
lovgivning. Dermed blev direktiverne
alment gyldige og Danmark levede således op til sin forpligtelse i EU, samtidig
med at arbejdsmarkedets parters særlige indflydelse på det danske arbejdsmarked blev fastholdt. Dette system
fungerer fortsat i dag, og det er fortsat
ikke selve gennemførelsen af EU-direktiverne, der giver alvorlige udfordringer
for det danske aftalesystem, selvom
balancen mellem lov og aftale er blevet
lidt mere uklar.41
Den største udfordring kommer med
baggrund i den store udvidelse af EU
den 1. maj 2004, hvor EU i et snuptag
optog 10 nye medlemslande, de fleste
fra de tidligere østeuropæiske, kommunistisk styrede lande med et helt
andet velfærdsniveau og hvor arbejdsmarkedets parter først lige skulle til
at fungere efter de facto at have været
ikke-eksisterende i over 50 år.
Der er ingen tvivl om, at EU’s østudvidelse også har bragt store økonomiske gevinster for danske virksomheder,
som kunne flytte dele af deres produktion til disse lande, hvor lønnen var billigere, og øst-udvidelsen har også medvir-
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Søren Kaj Andersen. Danmark - vejen mod en erga
omnes-model. FAOS, 2004

ket til vækst i Danmark og dermed også
til at skabe danske arbejdspladser.

Det globale arbejdsmarked
Der findes flere europæiske arbejdsmarkeder, der fungerer inden for rammen
af EU’s indre marked, men der findes
ikke ét globalt arbejdsmarked eller blot
noget, der ligner. Der findes en række
ILO-konventioner, der forsøger at lægge
et fælles ”gulv” for lønmodtagernes rettigheder, men da ILO er et mellemstatsligt samarbejde kræver det, at landenes
parlamenter ratificerer ILO-konventionerne, og at de håndhæver dem.
Globaliseringen har betydet en
udflytning af produktionen til lande,
hvor løn- og ansættelsesvilkår er betydelig ringere, og derved også tab af
arbejdspladser fra Danmark og resten
af Europa til især Asien. Globaliseringen betyder ligeledes, at multinationale
virksomheder også etablerer afdelinger
i Danmark, og derved skaber arbejdspladser i Danmark. Danmark og EU er
derfor klart afhængige af, hvad der sker
i den globale økonomi, og den nuværende krise har også oprindeligt rødder i de
finansielle markeder i USA. Netop fordi
økonomien er så global, påvirker den
også det danske arbejdsmarked - omend
indirekte i form af en svækkelse af den
danske og europæiske konkurrenceevne
over for resten af verden.
Det er netop ønsket om at styrke
den samlede konkurrenceevne i EU over
for resten af verden, der har fået EU
til at tage en række initiativer på det
handelspolitiske område. Derfor har EU
indledt en række bilaterale forhandlinger med lande især i Asien, hvor der
fortsat er høj vækst og derfor interessante eksportmarkeder for europæiske
varer. I disse bilaterale handelsforhandlinger er der et udtalt ønsket om, at
EU lader asiatiske landes arbejdskraft
komme ind på deres arbejdsmarkeder i
form af særlige kvoter, så man derved
kommer uden om mange EU-landes
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- som Danmarks - ret restriktive indrejseregler for tredjelandsstatsborgere.
Disse kvoter kommer til at vedrøre
højt uddannet arbejdskraft, men det er
klart, at det bliver en fremtidig udfordring for den danske model at sikre, at
disse kvoter ikke underminerer de danske løn- og arbejdsvilkår. Der er endnu
ikke afsluttet handelsaftaler med kvoter
af arbejdskraft, men det kan forventes
at blive et tilbagevendende krav fra de
asiatiske lande, så derfor vil det blive et
emne i fremtiden.
Trods den store arbejdsløshed både
i EU og i Danmark er der på grund af
den demografiske sammensætning en
klar forventning om, at vi kommer til at
mangle arbejdskraft i fremtiden. Dette
er også grunden til, at EU for øjeblikket
arbejder med en række direktivforslag,
der alle skal sikre et kontrolleret men
øget indtag af arbejdskraft fra tredjelande – altså lande uden for EU. På grund
af det danske forbehold for traktaten på
de retlige og indre anliggender, så kommer disse regler ikke umiddelbart til at
gælde for Danmark, medmindre Folketinget beslutter at tilslutte sig reglerne.
Det betyder dog, at der i nær fremtid
også vil komme en udfordring for den
danske model fra den kant, idet der er
en reel risiko for, at der kan komme en
underklasse af ufaglært arbejdskraft,
som vil arbejde for en løn under det
niveau, som østeuropæiske EU-lønmodtagere arbejder for i Danmark. Dette
øger risikoen for social dumping, og det
vil kunne udgøre en stigende udfordring
for den danske model.

8.2.

Udenlandske arbejds-		
givere og lønmodtagere
i Danmark

I dette afsnit behandles de problemer,
som følger af EU’s regler om det frie
marked.
Et af EU’s grundlæggende formål
er at skabe et frit indre marked for

arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og
virksomheder. Målsætningen er understøttet af et veludviklet retligt værn for
den frie bevægelighed af varer, serviceydelser, virksomheder og arbejdskraft.
Det følger således direkte af selve
traktatgrundlaget, at der er ret til fri
bevægelighed, og at medlemslandene
skal afvikle restriktioner og ikke må
forskelsbehandle på grund af nationalitetsmæssig baggrund.
EU-reglerne om fri bevægelighed
stiller ikke krav til indretningen af de
nationale retssystemer. Deres formål
er at afvikle restriktioner for den frie
bevægelighed for at sikre både lønmodtagere og virksomheders fri adgang til
de nationale markeder. Påvirkningen
af de nationale arbejdsretlige systemer
ligger dermed i, at det ikke er muligt at
beskytte sit eget nationale arbejdsmarked mod udenlandsk konkurrence fra
andre EU-borgere/-virksomheder.
Den fremadskridende realisering
af ét fælles europæisk marked har
givet anledning til en frygt for ”social
dumping” og ”social turisme”. En fri
bevægelighed hen over landegrænser
gør det nemlig nemmere at konkurrere
på ringere løn- og arbejdsvilkår med
deraf følgende pres på beskæftigelsen
og arbejdsvilkårene i lande med mere
veludviklede løn- og arbejdsforhold. Det
har især været fremhævet, at et indre
marked uden grænser giver mulighed
for at flytte arbejdspladser til lavtlønslande og til at anvende billig udenlandsk arbejdskraft i Danmark.
Først skal omtales de 3 traktatbestemmelser om fri bevægelighed.
Bestemmelserne betyder: 1) at
arbejdskraften frit kan vandre på tværs
af medlemsstatsernes grænser, 2) at
selvstændige erhvervsdrivende fra
EU-lande frit kan etablere selskaber og
filialer i andre medlemslande, og 3) at
det særligt er ved tjenesteydelser, at der
er begrænsninger i mulighederne for at
sikre sig mod social dumping.
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Disse bestemmelser er umiddelbart
anvendelige. Man kan altså støtte ret
på disse uden en dansk gennemførelseslovgivning.
Det er af EU-Domstolen foreslået,
at reglerne skal følges ikke blot af alle
offentlige myndigheder, men også af
private, herunder af faglige sammenslutninger. Det er i tilknytning hertil
fastslået af EU-Domstolen (i Viking- og
Laval-sagerne), at fagforeninger ved
kollektive kampskridt (blokade og
strejke) kan overtræde disse fundamentale traktatmæssige rettigheder/
forpligtelser. Det er også fastslået, at
disse forpligtelser gælder for kollektive
overenskomster og altså ikke blot for
lovregler.
Traktatens regler er overordnet
direktiverne, ligesom den danske grundlov står over al lovgivning. Det er derfor
et stort problem, når EU-Domstolen
fortolker traktatbestemmelser imod
arbejdstagerrettigheder. Det kan nemlig vanskeligt repareres ved ændring i
direktiverne.

8.3. 	Social dumping
Social dumping kan defineres på følgende måde:
• drejer sig om unfair konkurrence på
løn- og ansættelsesvilkår
• både vandrende arbejdstagere og
tjenesteydelser
• der skal være et grænseoverskridende moment
• også udflytning af virksomheder.
Lissabontraktatens bestemmelser
om arbejdskraftens fri bevægelighed og
den frie etableringsret giver ikke anledning til problemer i Danmark. Man
skal nemlig overholde de samme regler,
som gælder for alle andre i Danmark.
Problemerne knytter sig til bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser og udstationeringsdirektivet fra
1996. Hertil kommer problemer med

udlændinge, der beskæftiges igennem
vikarbureauer. Disse problemer er af
nyere dato.
Den 1. maj 2004 blev EU udvidet
med 10 nye lande. Især optagelsen af
Polen og de baltiske lande betød nye
muligheder for rekruttering af arbejdskraft og leverance af tjenesteydelser
fra disse lande til Danmark og nabolandene. På grund af de økonomiske
forskelle mellem de nye og gamle lande
i f.eks. leveomkostninger og lønniveau,
frembød og -byder udvidelsen særlige
udfordringer på arbejdsmarkederne i de
berørte lande. Danmark benyttede sig
i de første 5 år af perioden af adgangen
til at fastsætte overgangsforanstaltninger med henblik på at afbøde negative
konsekvenser for arbejdsmarkedet.
Overgangsforanstaltningerne gjaldt
imidlertid kun arbejdskraftens fri bevægelighed. Der var således fuldt gennemslag, for så vidt angår reglerne om
den fri bevægelighed for tjenesteydelser
fra udvidelsens første dag. Dette havde
navnlig stor betydning inden for byggeog anlægsbranchen, hvor man hurtigt
kunne notere sig anvendelse af underentreprenører, der var etableret i de nye
lande. Disse var mere end almindeligt
konkurrencedygtige på prisen bl.a. med
baggrund i de – set med danske briller meget lave lønniveauer i de pågældende
lande, hvilket netop udgør kernen i social dumping. Mange af virksomhederne
var etableret af entreprenante typer fra
Danmark, der så en mulighed i udnyttelsen af de omtalte forskelle.
I de sidste 10 år er der sideløbende
sket en kraftig liberalisering af reglerne
for arbejdskraft fra lande uden for EU.
Positivlisten, beløbs-, koncern- og green
card-ordningerne er eksempler på nogle
af disse nye regelsæt. Flere sager viser,
at disse regler forvaltes lemfældigt og
ikke følger de forhold, som gælder på det
danske arbejdsmarked. En hovedårsag
er, at arbejdsmarkedets parter ikke mere
er høringsberettigede, når det gælder til-
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deling af arbejdstilladelser. Og parterne
kan derved ikke mere være garant for, at
der ikke sker social dumping.
EU’s indre marked indebar selvsagt
en ny udfordring på arbejdsmarkedet
i Danmark, og parterne på det private
arbejdsmarked indgik aftaler, der tog
sigte på at møde disse. DI og CO-industri indgik således den 19. juni 1992 en
aftale indeholdende regler for organisationernes håndtering af spørgsmål om
løn- og arbejdsforhold for udenlandske
arbejder ved arbejde i Danmark. Den
20. november 1992 indgik DA og LO en
aftale om udenlandske arbejdsgiveres
udstationering af arbejdstagere i Danmark. På byggeområdet blev der også
indgået en aftale om udstationering.
Udvidelsen gav forbundene en høj
grad af praktisk erfaring i arbejdet med
udenlandske virksomheder og arbejdstagere. Dette betød en række justeringer af overenskomsterne på byggeområdet ved overenskomstfornyelsen i 2007.
Her blev man enige om en regel om delt
bevisbyrde under den fagretlige behandling af sager om overenskomstbrud, en
ændring af anciennitetskravet i forbindelse med arbejdsmarkedspension,
således at udenlandske arbejdere som
hovedregel var pensionsberettigede fra
dag 1 og endelig et akkordafsavnstillæg
til timelønnen, der gav en betydeligt
højere mindsteløn på murerområdet.
Ved overenskomstforhandlingerne i
2010 blev social dumping et mere tværgående tema. På transport- og serviceområdet blev der bl.a. indgået aftaler
om indsyn med lønnen og håndtering af
underentreprisesituationer. På byggeområdet blev der bl.a. indgået aftaler
om en meget hurtig fagretlig behandling
af sager, der vedrørte udenlandsk arbejdskraft. Fælles for regelsættene var
endvidere oprettelse af stående udvalg
vedr. social dumping, der skulle overvåge og drøfte anvendelsen af udenlandsk
arbejdskraft på overenskomstområdet. I mæglingsforslaget fra 2010 var

der både medtaget opsamlingsregler,
inspireret af industriens regler fra 1992,
og en bestemmelse om social dumping,
hvorefter LO og DA bl.a. skulle nedsætte et koordinationsudvalg, der skulle
understøtte de rammer, overenskomstparterne havde skabt for indsatsen mod
social dumping.
Der er nu udarbejdet en DA/LOaftale om, hvorledes arbejdet skal
forløbe. Der skal udarbejdes konkrete
handlings- og aktivitetsplaner. LO har
bl.a. nedsat et kontaktudvalg med alle
berørte forbund. Der er også gennemført
lovgivning med det sigte at modvirke
social dumping. Ved arbejdsudleje skal
der således indeholdes 30 pct. i skat og
fra 1. januar 2011 tillige 8 pct.i arbejdsmarkedsbidrag. Fra og med indkomståret 2010 er rejsefradraget begrænset
til maksimalt 50.000 kr. Der er endvidere indført ”omvendt momspligt”. Det
indebærer, at danske momsregistrerede
virksomheder, der køber ydelser af
udenlandske virksomheder, er forpligtede til at forestå indbetalingen af moms.

8.3.1. Håndhævelse af EU’s
	minimumsrettigheder
I dette afsnit behandles spørgsmålet
om håndhævelse af EU’s minimumsrettigheder fx om arbejdstid, arbejdsmiljø
og udstationerede arbejdstagere. Det er
uden videre klart, at rettigheder, der
ikke håndhæves, ikke sikrer imod social
dumping. Det er derfor altafgørende, at
man har sikkerhed for en effektiv gennemførelse af EU-reglerne. EU-reglerne
siger sjældent noget om, hvorledes
denne gennemførelse skal sikres.
Det har traditionelt været en dansk
opfattelse, at EU ikke skulle blande sig
i, hvorledes vi i Danmark gennemførte
reglerne. Navnlig har der været modstand over for, at der i EU-regler blev
krævet straffebestemmelser. Ligeledes
har vi i Danmark ønsket, at bestemmelser vedrørende arbejdsmarkedet i videst
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muligt omfang kunne gennemføres ved
kollektive overenskomster.
De fleste EU-direktiver lader sig gennemføre via de kollektive overenskomster. Det typiske er, at den danske lov,
der gennemfører et EU-direktiv, foreskriver: ”Loven finder ikke anvendelse, i det
omfang en tilsvarende beskyttelse følger
af en kollektiv overenskomst.”
Herved opnås, at håndhævelsen
skal ske i det fagretlige system. Her er
fagbevægelsen selv herre over, om sagerne opdages, efterforskes og forfølges.
Arbejdsretten skal nok sørge for en passende bod i de sager, retten får forelagt.
Kan håndhævelsen ikke ske i det
fagretlige system, har vi problemer med
håndhævelsen. Nævnes kan fx udstationeringsdirektivet, der er gennemført
ved udstationeringsloven. Her er der
bl.a. en straffesanktion for arbejdsgivere, der ikke overholder reglerne. Men
politiet prioriterer ikke sagerne. Der
bliver ikke efterforsket, sagerne bliver
ikke indbragt ved udarbejdelse af anklageskrift eller i hvert fald kun med stor
forsinkelse. Eventuelt slipper arbejdsgiveren med en advarsel. Kommer sagen
endeligt for domstolene (de almindelige)
bliver der efter lang sagsbehandlingstid
idømt en beskeden bøde på 5.000 kr.,
der ikke virker afskrækkende på nogen
suspekt arbejdsgiver.
Det er bl.a. denne erfaring, der har
gjort, at ingen i den danske fagbevægelse nogensinde har været den store
tilhænger af håndhævelse via straffebestemmelser. Vi ser altså særlige
vanskeligheder med at få håndhævet
arbejdsvilkår, der fremgår af lovgivning, herunder lovgivning der gennemfører EU-direktiver.

8.3.2. Overenskomst eller lov
Sikring af ordentlige løn- og arbejdsvilkår sker i Danmark ved hjælp af
overenskomstdækning og ikke ved lovgivning. Dette giver imidlertid særlige

udfordringer i forhold til udenlandske
virksomheder og udenlandske arbejdstagere. Virksomhederne har ikke noget
kontor i Danmark, de flytter ofte fra job
til job, fx fra byggeri til byggeri, det kan
være i korte perioder, hvor det er svært
at nå at etablere en effektiv konflikt,
der kan være sprogproblemer, og ofte
ser de udenlandske arbejdstagere en
konflikt som vendt imod dem.
I en del lande, fx Norge, ser man
almengøring af de eksisterende overenskomster som en genvej. Herved gør
man ved lov fx en byggeoverenskomst
til gældende for alle virksomheder, der
udfører byggearbejde i Danmark, for
gældende fra dag 1. LO’s hovedbestyrelse behandlede sagen i februar 2011. Det
var opfattelsen, at ordningen strider
imod den danske model.
En anden mulighed er ved lovgivning at sikre et vist minimum af
arbejdsvilkår, fx løn, som man så via
kollektive overenskomster kan bygge
oven på. Minimumsløn foreslås ikke af
udvalget om social dumping. Også her
var det Hovedbestyrelsens opfattelse,
at minimumsløn vil stride imod den
danske model.

8.3.3. Kædeansvar
Ved et byggeri anvendes der ofte ikke
kun én virksomhed. I stedet har bygherren lavet en aftale med en hovedentreprenør, der så selv laver aftaler med
en række underentreprenører, der igen
kan anvende underentreprenører. Vi
har altså en hel kæde af leverandører,
der alle har ansatte. Det er derfor ikke
nok, at bygherren har lavet en aftale
med en entreprenør, der er overenskomstdækket. Det skal alle led i kæden
være. Tilsvarende er det ikke nok, at
hovedentreprenøren afregner skat,
moms og sociale bidrag. Det skal alle
led i kæden gøre. Ved kædeansvar gør
man bygherren eller flere arbejdsgivere
ansvarlig for, at der sker rette betaling/
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indbetaling. Hovedbestyrelsen har været positiv over for kædeansvar i forhold
til lovbaserede krav som fx skat, moms
og arbejdsmarkedsbidrag.

8.3.4. ILO-konvention 94 om
		arbejdsklausuler i
	offentlige udbud
Når det drejer sig om offentlige udbud, er
Danmark tilsluttet en ILO-konvention,
hvorefter man i udbudsmaterialet fra den
statslige, regionale eller kommunale myndighed kan indsætte en arbejdsklausul,
der sikrer løn og arbejdsvilkår for alle arbejdstagere på det niveau, der er gældende på stedet. Denne enestående mulighed
udnyttes kun i beskedent omfang.

8.3.5. Udstationeret
	arbejdskraft
Den udstationerede arbejdskraft giver
særlige problemer. Disse problemer er af
helt forskellig art. Det grundlæggende
problem er som nævnt tidligere, at de
udenlandske arbejdstagere, der beskæftiges hos en udstationeret virksomhed,
der udfører arbejde i Danmark, ikke har
krav på danske løn- og arbejdsvilkår. Ja,
ifølge flere af EU-Domstolens afgørelser
kan man end ikke stille krav herom i en
arbejdskonflikt mod den udenlandske
virksomhed, jf. især Laval-dommen.
Dommen omfortolker nemlig udstationeringsdirektivet til et maksimumsdirektiv
og sætter hensynet til det frie marked
over de fundamentale rettigheder såsom
forhandlingsret og konfliktret. Det er
derfor, at LO har deltaget i arbejdet i
EFS med at revidere udstationeringsdirektivet, så det bringes tilbage til retstilstanden før de uheldige EU-domme. Det
er endvidere derfor, at LO støtter den såkaldte sociale klausul, som EFS ønsker
som en del af Lissabontraktaten. Efter
den sociale klausul skal de fundamentale
rettigheder vægtes højere end hensynet
til det fri marked.

Den konkurrencefordel, som udstationerede virksomheder har, har ført til
megen kreativitet. Mange af disse virksomheder eksisterer nemlig slet ikke i
hjemlandet. De er postkasseselskaber
og omgår dermed reglerne. Endvidere
indbetaler de ofte ikke skat, feriepenge
og sociale bidrag i hjemlandet for den
beskæftigede arbejdskraft. Disse omgåelser må forhindres ved et forbedret
grænseoverskridende myndighedssamarbejde. Det må være muligt i virksomhedens hjemland af en offentlig myndighed dér at få de relevante og pålidelige
oplysninger om virksomheden.

8.3.6. Vikarer
Udlejning af vikarer fra vikarbureauer
giver også problemer med social dumping. Det er nødvendigt, at vikarerne
sikres de samme rettigheder som sammenlignelige grupper i brugervirksomheden. Dette kan sikres ved at udnytte
muligheden i udstationeringsdirektivets
art 3, stk. 9, der vil indebære, at ligestillingen også omfatter vikarer udstationeret fra udlandet.

8.4. 	Påvirkning fra EUarbejdsretten og
international ret
I dette afsnit behandles betydningen
af 3 forskellige typer af internationale forpligtelser. Påvirkningen fra
de internationale aftaler afhænger af,
hvilken grundlæggende tankegang disse
er baseret på: den kontinentale med et
individorienteret udgangspunkt eller
den mere organisationsorienterede/kollektive nordiske arbejdsret.

8.4.1. EU-arbejdsretten
ILO-samarbejdet og Europarådssamarbejdet bygger på et helt traditionelt folkeretligt - også benævnt mellemstatsligt
- samarbejde. Helt i modsætning hertil
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bygger EU på et overstatsligt samarbejde med et meget veludviklet juridisk
fundament.
I EU kan medlemsstaterne blive
forpligtet mod deres vilje. Der kan
således vedtages direktiver med kvalificeret flertal. Disse skal gennemføres i
medlemsstaterne og kræver altså ikke
forudgående ratifikation. EU-retten
kræver også forrang for national ret.
Endvidere kræver EU-retten, at den
skal gælde for alle nationalstaternes
borgere og virksomheder. Dette fordrer
lovgivning, idet de kollektive overenskomster ikke er 100 pct. dækkende.
EU-retten har endelig et meget effektivt
kontrolapparat med Kommissionen, der
efter traktaten skal påse, at EU-reglerne overholdes og EU-Domstolen, der
kan afsige bindende domme og endog
via præjudicielle forelæggelser kan få
afgørende indflydelse på verserende
sager i nationalstaterne.
Jens Kristiansen beskriver forholdene således i Grundlæggende arbejdsret (2. udg., 2008) side 96 f: ”Man kan til
en vis grad opfatte EU-rettens voksende
rolle som et ”paradigmeskifte” i dansk
arbejdsret, der bl.a. ytrer sig ved, at
individuelle rettigheder og lovgivning
har fået en mere fremtrædende position
på bekostning af kollektive rettigheder
og aftaler.”

Arbejdsretlige direktiver
Det er vigtigt for forståelsen af den nuværende retstilstand at være opmærksom på, at Romtraktaten fra 1957 ikke
indeholdt regler om det arbejdsretlige
område (bortset fra ligelønsbestemmelsen). Da man i midten af 1970’erne
begyndte med vedtagelsen af arbejdsretlige direktiver, skete dette med hjemmel
i de tvivlsomme ”gummiparagraffer” i
art. 100 og art. 235.
EU-Domstolen har i praksis fortolket traktatens 4 friheder som overordnede i forhold til fundamentale rettigheder som forhandlings- og konfliktret.

Ligeløns- og ligebehandlingsdirektiverne er fra 1975 og 1976. Senere i
årtiet fulgte direktiverne om kollektive
afskedigelser, virksomhedsoverdragelse
og insolvens.
I 1987 blev der indsat en udtrykkelig hjemmel for Rådet til at vedtage
direktiver med kvalificeret flertal på
arbejdsmiljøområdet.
Først med Unionstraktaten i 1993
blev der indsat en klar hjemmel til, at
Rådet med kvalificeret flertal kunne
vedtage arbejdsretlige direktiver.
Der er siden 1975 vedtaget et meget
stort antal direktiver på det arbejdsretlige område.
Den arbejdsretlige EU-regulering
ved EU-direktiver havde i begyndelsen
et stærkt individualistisk grundlag
alene af den årsag, at den altovervejende del af de daværende medlemslande tilhørte den kontinentale model.
Det betød regulering ved direktiver og
dermed lovgivning frem for kollektive
overenskomster.

Aftaler efter traktatens art. 15542
Arbejdsmarkedets parter var fra starten tiltænkt en rolle i forbindelse med
vedtagelsen af EU-regler gennem deltagelse i EU’s ”Økonomiske og Sociale
Udvalg”. Ved Fællesakten fra 1986
blev rollen styrket, idet Kommissionen
skulle udvikle dialogen med arbejdsmarkedets parter. Maastrichttraktaten
pålagde Kommissionen at høre organisationerne om påtænkte fællesskabsinitiativer. Parterne fik også her muligheden for at indgå aftaler på europæisk
plan og dermed standse for et direktiv.
Disse regler blev udtrykkeligt indskrevet i Amsterdamtraktaten og genfindes
uændret i Lissabontraktaten.
I Lissabontraktatens art. 151 til art.
155 findes således de vigtige bestemmelser, der giver arbejdsmarkedets parter

42.

Se Ruth Nielsen. EU-arbejdsret. 2006. - Jens
Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret. 2008.
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på EU-plan mulighederne for at spille en
central rolle. Hvis Kommissionen overvejer at fremsætte forslag på det sociale- og
arbejdsmarkedspolitiske område, skal
Kommissionen forinden konsultere
arbejdsmarkedets parter. Hvis arbejdsmarkedets parter er af den opfattelse, at
man kan indgå en kollektiv overenskomst
på europæisk plan, har parterne herefter
9 måneder til det. Hvis der indgås en
aftale, gælder denne, og Kommissionens
forslag falder derfor bort. Der er mulighed
for, at parternes overenskomster bliver
gennemført ved et direktiv efter reglerne
i art. 155, stk. 2. Disse direktiver skal så
gennemføres i dansk ret.
Denne mulighed for at indgå kollektive aftaler på europæisk plan er
foreløbig resulteret i 5 ikke-sektor-specifikke aftaler: en om forældreorlov, en
om deltid, en om tidsbegrænset ansættelse, en telearbejdsaftale fra 2002 og
en stressaftale fra 2004. Der er desuden
indgået sektoraftaler om søfarendes
arbejdstid, om mobile arbejdstagere i
civil luftfart og om betingelserne for
anvendelse af mobile arbejdstagere, der
udfører interoperable, grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren.
Vedrørende forældreorlov, deltid,
tidsbegrænset ansættelse, søfarendes
arbejdstid og om mobile arbejdstagere i
civil luftfart og jernbanesektoren er aftalerne gennemført ved et direktiv, mens
aftalen om telearbejde og stressaftalen
er såkaldte autonome eller selvstændige frivillige aftaler, som parterne som
udgangspunkt selv sørger for at gennemføre. Det betyder dog ikke, at Kommissionens initiativret i lovgivningsprocessen
i EU er bortfaldet, eller at Kommissionen ikke har til opgave at overvåge, om
EU’s målsætninger bliver realiseret på
områder, hvor der er indgået aftaler.
Der er problemer med at gennemføre de europæiske aftaler, der ikke er
blevet ophøjet til et direktiv. Her må
man på nationalt plan søge at gennemføre aftalerne som en del af de kol-

lektive fagoverenskomster eller indgå
kollektive aftaler på hovedorganisationsniveau. Herved opnås, at aftalerne
kan håndhæves i det fagretlige system
som enhver anden kollektiv overenskomst. Kan en sådan aftale ikke indgås,
må man overveje at rette henvendelse
til Kommissionen med anmodning om
fremsættelse af en retsakt i stedet for
den europæiske aftale, som der åbenbart ikke er villighed til at sikre gennemførelsen af.

EU-Domstolens domme
EU-Domstolen er ikke en domstol, der
kan sammenlignes med de danske domstole. Den er i stedet politisk og retsskabende i sin virksomhed. Den kan derfor
sammenlignes med den amerikanske
højesteret. Domstolens retsskabende
virksomhed udøves gennem en særdeles
opfindsom anvendelse af retskilderne.
Domstolen benytter ofte en formålsfortolkning som det primære fortolkningsprincip, hvilket bl.a. betyder, at
de traktatsikrede rettigheder om fri
bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser fortolkes udvidende, mens
de traktatmæssige undtagelsesbestemmelser altid fortolkes snævert.
Domstolen har afsagt afgørelser, der
i vidt omfang er politisk kontroversielle.
Det er navnlig 5 domme afsagt af EUDomstolen i perioden fra den 11.12 2007
til den 15.7 2010, der har givet anledning
til stor diskussion og vrede i brede kredse.
De benævnes ofte Laval-kvintetten opkaldt efter den ene af de 5 sager.
I sagen Viking Line (C-438/05) var
forholdet det, at et færgeselskab under
finsk flag drev en rute mellem Finland
og Estland. Selskabet besluttede at
skifte til estisk flag. Formålet hermed
var at udskifte besætningen til estiske søfolk til en lavere løn. Det finske
sømandsforbund og ITF iværksatte kollektive kampskridt med det formål at
bevare arbejdspladserne. EU-Domstolen
konstaterede, at en kollektiv arbejds-
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konflikt med det formål at modvirke
udflagning af et skib til et andet land
kan udgøre en restriktion for den frie
etableringsret i medfør af (nu) Lissabontraktatens art. 49. Domstolen tog ikke
stilling i den konkrete sag, men overlod
det til den nationale domstol.
I sagen Laval (C-341/05) havde et
lettisk selskab udstationeret 35 arbejdstagere med henblik på at opføre en skole
i Vaxholm i Sverige. Selskabet havde
indgået overenskomster i Letland efter
påbegyndelsen af arbejdet i Sverige og
efter, at det svenske bygningsarbejderforbund havde kontaktet selskabet med
henblik på at tiltræde den kollektive
overenskomst på området. Da enighed
ikke kunne opnås, blev der iværksat en
gradvis mere intensiv kollektiv konflikt
mod selskabet, der endte med at blive
erklæret for konkurs.
Centralt i sagen er udstationeringsdirektivet. Dette var hidtil blevet
opfattet som et minimumsdirektiv.
EU-Domstolen omfortolkede imidlertid
direktivets art. 3, stk 1, til et maksimumsdirektiv, hvorefter der ved bestemmelsen var foretaget en bindende
fastlæggelse af de løn- og arbejdsvilkår,
som en værtsstat kan kræve, at en
udenlandsk virksomhed skal leve op til.
Betydningen heraf er, at der ikke kan
konfliktes mod en udenlandsks tjenesteyder til støtte for helt sædvanlige krav
i henhold til en brancheoverenskomst,
der jo stort set altid vil indeholde
andre vilkår end dem, der er opregnet
i udstationeringslovens art. 3, stk 1. I
konsekvens af dommen blev den danske
udstationeringslov ændret.
Sagen Rüffert mod delstaten Niedersachsen (C-346/06) drejede sig om
lovmæssige krav til en tilbudsgiver i relation til offentlige bygge- og anlægskontrakter. Delstatslovgivningen fastslog,
at kontrakter om byggearbejder kun
måtte gives til virksomheder, der ved
tilbudsgivningen skriftligt forpligtede sig
til mindst at betale sine ansatte den på

leveringsstedet overenskomstmæssigt
fastsatte løn. EU-Domstolen fandt reglen
i strid med udstationeringsdirektivet og
(nu) Lissabontraktatens art. 56. Domstolen afviste tillige, at ordningen kunne
betragtes som berettiget af formålet om
arbejdstagernes beskyttelse, formålet om
beskyttelse af fagforeningers uafhængige
organisering af arbejdslivet samt formålet om de sociale sikringsordningers
økonomiske stabilitet.
Det er vigtig at være opmærksom
på, at dommen efter Beskæftigelseministeriets opfattelse ikke berører
Danmark, bl.a. fordi Danmark – i
modsætning til Tyskland – har ratificeret ILO-konvention nr. 94 om offentlige
udbud og dermed muligheden for heri at
indsætte arbejdsklausuler.
Sagen Kommissionen mod Luxembourg (C-319/06) drejer sig om udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 10, der
efter sit indhold giver en medlemsstat
ret til at pålægge udenlandske virksomheder eksta arbejdsvilkår ud over
kernevilkårene i stk. 1 i art. 3, ”for
så vidt der er tale om grundlæggende
retsprincipper (ordre public)”. Det
havde Luxembourg gjort, men disse blev
tilsidesat, idet EU-Domstolen fortolkede
reglen i art. 3, stk 10, meget snævert.
Seneste sag er Europa-Kommissionen mod Tyskland (C-271/08). Denne
sag drejede sig om nogle offentlige
overenskomster om pension. Overenskomsterne fastsatte, hvilke pensions- og
forsikringsselskaber, der skulle administrere ordningerne. Spørgsmålet var,
om administrationsaftalerne skulle
have været i offentlig udbud.
Sagen drejer sig altså om parternes
adgang til frit i kollektive overenskomster at aftale løn- og arbejdsvilkår. Sagen er særlig interessant, idet dommen
afsiges efter ikrafttræden af Chartret
om grundlæggende rettigheder. Dette
indeholder i art. 28 en regel, der fastslår
forhandlingsretten og retten til kollektive kampskridt.
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EU-Domstolen tilsidesætter imidlertid betydningen af art. 28. Det udtales,
at ”udøvelsen af en kollektiv rettighed,
såsom retten til kollektiv forhandling,
kan desuden undergives visse begrænsninger”. Man henviser herved til, at rettighederne ”i henhold til chartrets art.
28 skal udøves i overensstemmelse med
EU-retten”. Herefter fastslog domstolen,
at administrationsaftalerne skulle have
være i udbud.
Et dansk udvalgsarbejde har fastslået, at dommen ikke direkte får
betydning for Danmark. Men det er
naturligvis betydningsfuldt, at domstolen – uanset chartret – fortsat vægter
hensynet til de frie marked højere end
de fundamentale arbejdsmarkedsrettigheder. Behovet for en social protokol,
som foreslået af EFS, er derfor større
end nogensinde.
Skal man opsummerende fremhæve
problemerne med domstolens praksis,
må man fremhæve følgende:
1. Domstolen vægter hensynet til det
indre marked med de 4 friheder højere end hensynet til fundamentale
rettigheder som forhandlingsret og
retten til kollektive kampskridt.
Dette gælder uanset, at chartret om
de grundlæggende rettigheder med
Lissabontraktatens ikrafttræden
den 1.12 2009 fik samme retlige status som traktaten. Chartret fastslår
ellers i art. 28 forhandlingsretten
og retten til kollektive kampskridt.
Man kan her henvise til senest
domstolsdom om arbejdsmarkedspensioner på det tyske offentlige
område.43 Svaret på dette problem
er den sociale protokol, som EFS har
foreslået, og som er nævnt ovenfor.
2. Domstolen mangler forståelse for
betydningen af en arbejdsmarkedsmodel, hvor løn- og arbejdsvilkår
reguleres ved kollektive overenskomster.

Her kan igen henvises til den tyske
pensionssag. I sagen gik domstolen
ind i en diskussion af, hvilke bestemmelser i en kollektiv overenskomst, der er vigtigere end andre.
Man kan også her nævne kravet
om 100 pct. gennemførelse af et
EU-direktiv. Dette krav umuliggør,
at man implementerer direktiver
udelukkende ved kollektive overenskomster. Der må således en følgelovgivning til for de lønmodtagere,
der ikke er omfattet af en kollektiv
overenskomst.
3. Domstolen tager udgangspunkt i en
kontinental europæisk tankegang
med udgangspunkt i de individuelle
rettigheder på bekostning af de kollektive rettigheder.
Som eksempel herpå kan nævnes
en dansk sag om virksomhedsoverdragelsesdirektivet.44 I dommen
begrænsede domstolen rettighederne i henhold til direktivet til
udelukkende at omfatte individuelle
rettigheder, men ikke de kollektive
rettigheder. Det er bl.a. på grund af
denne manglede forståelse, at LO
har foreslået et nyt arbejdsretligt
EU-domstolssystem med partsrepræsentation, som man kender det
i Danmark med Arbejdsretten og de
faglige voldgiftsretter.

43.

44.

Se domstolens dom i sag C-271/08.

Et supplerende EU-arbejdsretligt
system
Udviklingen af den fri bevægelighed i
EU og den stadig tiltagende globalisering gør, at varetagelsen af lønmodtagernes interesser ikke kun kan anskues
som et nationalt anliggende. Der indgås
således også mange aftaler af forskellig art på europæisk niveau. Der findes
imidlertid ikke nogen europæisk ramme
for disse aftaler, bortset fra bestemmelserne om social dialog.
Se domstolens dom i sag 287/86.
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På denne baggrund vedtog LO’s kongres
således i 2003 Fremtidens EU-arbejdsret. Det er her beskrevet, hvorledes der
bør indgås en slags hovedaftale på europæisk niveau. Den skal indeholde regler
om gensidig anerkendelse af organisationerne, om indgåelse, retsvirkning og
opsigelse af tværnationale aftaler, og om
hvordan europæiske organisationsaftaler
gennemføres på de nationale arbejdsmarkeder. Fremtidens EU-arbejdsret
indeholder endvidere en anbefaling af
etableringen af et europæisk tvisteløsningssystem. Dette organ skal kunne
levere en fortolkning af europæiske
aftaler, mens den egentlige håndhævelse
forudsættes at ske nationalt. Det kan
endvidere være værd at overveje, om
fortolkningen af arbejdsretlige direktiver
tillige skal underlægges organets kompetence.Etableringen af dette supplerende
system er endnu ikke virkeliggjort, men
har været dagsordensat af såvel NFS
som EFS og søges fortsat fremmet af LO.

8.4.2. ILO
ILO er FN’s internationale arbejdsorganisation. Organisationen er 3-parts
sammensat. Der er vedtaget 188 konventioner om arbejdsmarkedsforhold.
Danmark har (kun) tilsluttet sig (ratificeret) 71 af disse konventioner. I
1998 vedtog ILO’s arbejdskonference en
deklaration om fundamentale rettigheder i arbejdslivet. Her udpegede man
8 konventioner som særligt grundlæggende. Det drejer sig om:
• ILO-konvention nr. 87 fra om
organisationsfrihed og retten til at
organisere sig og konvention nr. 98
om retten til at organisere sig og
føre kollektive forhandlinger
• Konvention nr. 100 om ligeløn til
mænd og kvinder og konvention nr.
111 om forskelsbehandling mht.
beskæftigelse og erhverv
• Konventionerne nr. 29 og 105 om
tvangsarbejde

•

Konventionerne nr. 5 og 138 om
børnearbejde

Alle disse konventioner har Danmark tilsluttet sig.
Arbejdsmarkedets parter kan klage
til forskellige overvågningsorganer i
ILO, såfremt et land ikke overholder de
ratificerede konventioner.
ILO-reglerne bygger i vidt omfang
på et meget kollektivistisk udgangspunkt. ILO kræver ikke, at en konvention opfyldes vha. lovgivning. Det er
tilstrækkeligt, at konventionen gennemføres via de kollektive overenskomster,
hvis disse dækker hovedparten af de
lønmodtagere, der er omfattet af konventionen. Hertil kommer, at det jo er
frivilligt for et medlemsland at tilslutte
sig en konvention, og Danmark har
i vidt omfang undladt at tilslutte sig
konventioner, hvis indhold overvejende
har været anset for et organisationsanliggende. ILO’s konventioner har derfor
ikke givet anledning til negative påvirkninger af den danske model.
ILO’s konventioner er ikke gjort
til en del af dansk ret (ikke implementeret). Det betyder, at man ikke ved
en dansk domstol kan få håndhævet
konventionernes bestemmelser. Dette
er vigtigt ved bedømmelsen af mulighederne i en klage til ILO.
LO har 3 gange klaget over en
dansk regering i anledning af lovgivningsmæssige indgreb i de kollektive
overenskomster. Første klage vedrørte
indgreb i dyrtidsreguleringen (1982-85).
Anden klage vedrørte fjernelsen af overenskomstdækningen, for så vidt angår
danske overenskomster i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) (1989).
Endelig klagede LO i 2002 over indgreb
i overenskomsterne, der fastsatte, at
alle kunne aftale sig til eller rettere
blive påtvunget deltidsbeskæftigelse
helt ned til 15 timer pr. uge uanset
overenskomstens bestemmelser herom.
I alle disse sager fik LO fuldt med-
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hold ved klageorganerne i ILO. Imidlertid har dette ikke i nogle af tilfældene
ført til de ændringer i lovgivningen,
som ILO ellers har pålagt regeringen at
foretage. ILO kan altså hænge regeringer ud, men ikke tvinge dem til noget,
de ikke selv vil.
Vigtigt er det imidlertid at være
opmærksom på, at Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol lægger stor
vægt på ILO’s konventioner og klageorganernes udlægninger heraf. ILO’s
klageorganer har givet udtryk for, at
EU-Domstolens afgørelser i Vikingog Laval-sagerne er i strid med de 2
mest fundamentale ILO-konventioner;
nemlig nr. 87 og 98 om retten til at
organisere sig og føre kollektive forhandlinger. Dette kan få stor betydning,
idet EU som sådan er under optagelse i
Europarådet og dermed bliver underlagt
Menneskerettighedsdomstolen. Det vil
i givet fald betyde, at en ny Laval-dom
vil kunne indbringes for Menneskerettighedsdomstolen, der meget muligt vil
anse en sådan dom for stridende imod
Menneskerettighedskonventionens art.
11 om forenings- og forsamlingsfrihed
– i lyset af ILO’s konventioner nr. 87 og
98. LO deltager i EFS i et udvalg, der
overvejer bl.a. denne mulighed.

8.4.3. Den Europæiske Menneske		rettighedskonvention
Danmark har ikke blot ratificeret Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950. Den er tillige i 1992
blevet gjort til en del af dansk ret. Man
kan altså få konventionsbestemmelserne håndhævet ved danske domstole, og
Danmark skal efterleve Menneskerettighedsdomstolens afgørelser.
Den vigtigste bestemmelse i konventionen for fagbevægelsen er art. 11 om
forsamlings- og foreningsfrihed. I 2006
fastslog domstolen i en dansk sag, at
eksklusivbestemmelser er i strid med
denne bestemmelse (såkaldt negativ

foreningsfrihed). Den danske lov om foreningsfrihed blev umiddelbart herefter
ændret. På den anden side har domstolen siden 2008 afsagt flere domme, der
indfortolker både strejke- og forhandlingsret i art. 11.45 Som nævnt ovenfor
kan dette få stor betydning, når der
formentlig om få år kan klages over
EU-Domstolen til Menneskerettighedsdomstolen.
Menneskerettighedskonventionen
tager i udpræget grad sigte på en klassisk individbeskyttelse. Dette forhold,
sammenholdt med at konventionen er
implementeret i dansk ret, og at der er
oprettet en egentlig domstol til at håndhæve konventionen, giver potentielt
udfordringer for den danske model. Den
danske sag om eksklusivbestemmelser
viser til fulde dette. På den anden side
har domstolen som nævnt siden 2008
vist sig villig til at indfortolke væsentlige kollektive rettigheder – inspireret
af ILO’s konventioner – i art. 11 om
organisationsfrihed.
Den europæiske Menneskerettighedskonvention er vedtaget under
Europarådet. Det bør nævnes, at der
også under Europarådet i 1961 er
vedtaget en europæisk socialpagt, der i
langt højere grad end Menneskerettighedskonventionen vedrører arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål. Imidlertid er
kontrolsystemet i relation til socialpagten ikke særligt veludviklet og kontrolorganernes udtalelser er ikke juridisk
bindende. Hertil kommer, at Danmark
ikke har ratificeret den tillægsprotokol,
der giver en særlig klageadgang. Selv
efter en ratifikation heraf vil det kræve
2/3 stemmer i Ministerkomitéen at
udtale kritik af et medlemsland. Sammenfattende er socialpagten ikke af stor
betydning.

45.
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9. 	Lønmodtagernes holdning
til den danske model

Selv om den danske model og forhandlingen af overenskomster primært
er present hos de organisationer, der
indgår som en aktiv del i reguleringen af
arbejdsmarkedet, er det vigtigt at vide,
hvordan lønmodtagerne stiller sig hertil.
Dels er det vigtigt for fagbevægelsen
at kunne afstemme prioriteter mv. med
medlemmerne, dels er det vigtigt, at der
i samfundet er bred opbakning til den
danske model.
Gallup har derfor for LO gennemført
en undersøgelse blandt 2.325 repræsentativt udvalgte lønmodtagere om deres
holdning til den danske model og fagbevægelsen, hvor de centrale resultater
præsenteres i det følgende.

9.1.	Grundlæggende viden
om den danske model
89 pct. er i stand til at svare rigtigt på et
spørgsmål om, hvad en overenskomst er.
Dog er der i gruppen af 18-34-årige 18
pct., der ikke kan svare på spørgsmålet.
Derimod tror 72 pct. af lønmodtagerne, at Danmark har en mindsteløn fastsat ved lov, mens 20 pct. svarer nej, og 8
pct. er i tvivl.
Når det gælder om at definere den
danske model, så peger 37 pct. af lønmodtagerne på, at det er ”en betegnelse for,
at løn- og arbejdsvilkår udvikles af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer
i fællesskab”, mens 13 pct. mener, det
er ”en betegnelse for, at fagforeninger,
arbejdsgivere og staten samarbejder om
udviklingen af arbejdsmarkedet” og 30
pct. peger på, at det er ”en betegnelse for
det danske velfærdssamfund, der er kendetegnet ved gratis offentlige ydelser og

højt skattetryk”. 24 pct. svarer ved ikke.
Elementet med trepartsforhandlinger står således ikke særlig stærkt i lønmodtagernes bevidsthed, i hvert fald når
det gælder om at sammenkoble det med
betydningen ”den danske model”.
Alligevel mener 56 pct., at det er vigtigt eller meget vigtigt, at fagforeninger
og arbejdsgiverorganisationer sammen
med staten regulerer arbejdsmarkedet,
fx gennem trepartsforhandlinger, mens
kun 10 pct. ikke finder det vigtigt.
Over 60 pct. mener, at fagforeningerne har stået bag rettigheder som løn
under barsel, 37-timers arbejdsuge og
5 ugers ferie, mens 49 pct. også nævner
fagforeningen, når det gælder pension.
Selv om der i alle tilfælde er flest, der
peger på fagforeningen, er der altså også
et ikke uvæsentligt mindretal, der enten
tror, det er politikernes skyld eller ikke
ved det.

9.2.	Oplevelser og holdninger
til reguleringen af lønog arbejdsvilkår
LO har forsøgt at afdække, hvordan
lønmodtagerne vurderer de forskellige
former, hvorved arbejdsvilkårene reguleres, som defineret i kapitel 2.
Målet har 1) været at afdække, hvordan lønmodtagerne opfatter, at deres
arbejdsvilkår reguleres nu, 2) i hvilken
grad de er tilfredse med dette, 3) hvordan de mener, reguleringen bør udvikle
sig, og endeligt 4) hvordan de tror, reguleringen vil udvikle sig.
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Figur 9.1.
Lønmodtagernes oplevelser, holdninger og forventninger til reguleringen af løn- og
arbejdsvilkår (andel i høj eller nogen grad)

Lovgivning og beslutninger i EU har indflydelse på mine arbejdsvilkår og arbejdsforhold
Det er primært den danske lovgivning som f.eks. funktionærloven,
der regulerer mine arbejdsvilkår og arbejdsforhold

                         22%
      4%
                                29%
40%
                     18%
     23%
                 55%

Jeg er omfattet af en kollektiv overenskomst, der i høj grad regulerer
mine løn- og arbejdsvilkår
Der er en høj grad af samarbejde med ledelsen, hvor medarbejderne bl.a. repræsenteres af en tillidsrepræsentant

           50%
            51%
                  36%
61%
                   37%
40%

Den enkelte lønmodtager forhandler selv sine løn- og arbejdsvilkår
med ledelsen gennem bl.a. individuelle ansættelsesaftaler
Ledelsen beslutter løn- og arbejdsvilkår, uden at jeg har indflydelse
på det.

         48%
                55%
           50%
19%
         48%

Sådan er det
Sådan bør det være
Sådan bliver det
Kilde:
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Generelt kan det konstateres, at flest
(61 pct.) ønsker sig en højere grad af
samarbejde med ledelsen, mens færrest
(4 pct.) ønsker sig en udvikling, hvor EU
får større indflydelse på arbejdsvilkårene, jf. figur 9.1.
Den største overensstemmelse mellem oplevelsen af de nuværende forhold
samt ønsker og forventninger til fremtiden findes på aftalemodellen, hvor 55
pct. angiver, at deres arbejdsvilkår er
kendetegnet herved.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 48 pct. tror, at ledelsen får mere
magt, mens markant færre – 19 pct. –
ønsker sig dette. De største misforhold
mellem den forventede udvikling og den
ønskede udvikling gælder således ledelsesmodellen og internationaliseringsmodellen, der begge forventes styrket af
klart flere end de ønskes.
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9.2.1. Ledelsesmodellen
50 pct. af alle lønmodtagere mener i
nogen eller høj grad, at deres arbejdsvilkår reguleres på en måde, der passer
til beskrivelsen ledelsen beslutter løn- og
arbejdsvilkår, uden at jeg har indflydelse på det, jf. figur 9.2.
Kun 19 pct. erklærer sig imidlertid
enige eller helt enige i, at ledelsen bør
have større indflydelse på medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår, men 48 pct.
tror, at det alligevel er sandsynligt eller
meget sandsynligt, at ledelsen får det.

Lønmodtagerne oplever altså, at
ledelsen bestemmer meget, og hver
anden tror, de i fremtiden kommer til
at bestemme endnu mere – selv om
få lønmodtagere faktisk ønsker denne
situation.
Når det gælder ledelsesmodellen, er
der flest i gruppen af ’Andre fagforeninger’ (ikke hovedorganisationer og ikke
gule), der ønsker sig denne udvikling
og færrest hos 3F og Metal. Det ses
også, at HK’erne i størst omfang er den
gruppe, der oplever denne situation nu.

Figur 9.2.
Lønmodtagernes tilslutning til ledelsesmodellen
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                   48%
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Andre

         27%

        53%
                       59%
                     58%

Ledelsen beslutter løn- og arbejdsvilkår, uden at jeg har indflydelse på det
Ledelsen bør have større indflydelse på medarbejdernes løn- og arbejdsvilkår
Ledelsen får større indflydelse på medarbejderens løn- og arbejdsvilkår
Kilde:
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9.2.2. Individmodellen
Figur 9.3. illustrerer lønmodtagernes
oplevelse af selv at forhandle løn- og
arbejdsvilkår med ledelsen. 40 pct.
erklærer sig enige i, at det forholder sig
sådan nu.
48 pct. ønsker at styrke denne udvikling, mens endnu flere – nemlig 55
pct. – tror, at der vil blive mere af denne
regulering.
Der er altså på samme tid en oplevelse af, at det på nuværende tidspunkt
ikke forekommer i det ønskede omfang,

men også at det i fremtiden vil komme
til at ske i et ”for stort” omfang.
Det er især de gule, gruppen af ”andre” og ikke-medlemmer, der ønsker sig
større indflydelse til den enkelte, mens
3F og Metal blandt fagforbundene samt
FTF og LO blandt hovedorganisationerne er mere tilbageholdende. Det er også
ikke-medlemmerne, der i videst omfang
oplever denne situation allerede i dag,
mens AC’erne er dem, der i højest grad
forventer denne udvikling.

Figur 9.3.
Lønmodtagernes tilslutning til individmodellen
40%
                      48%
                 55%

Alle
    32%
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FTF

22%
                     39%
          52%
         43%
                46%

AC	

             71%
                  73%
                    65%
                 64%

Andre

Den enkelte lønmodtager forhandler selv sine løn- og arbejdsvilkår med ledelsen gennem bl.a. individuelle ansættelsaftaler
Den enkelte medarbejder bør i højere grad selv forhandle sine løn- og arbejdsvilkår med ledelsen gennem f.eks. individuelle
ansættelsesaftaler.
Den enkelte medarbejder kommer i højere grad til selv at skulle forhandle sine løn- og arbejdsvilkår med ledelsen gennem
f.eks. individuelle ansættelsesaftaler
Kilde:
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9.2.3. Samarbejdsmodellen
Blandt de enkelte reguleringer er der
størst opbakning til samarbejdsmodellen, der kendetegnes ved en høj grad af
samarbejde med ledelsen, hvor medarbejderne bl.a. repræsenteres af en
tillidsrepræsentant.
61 pct. af lønmodtagerne mener, der
bør være et større og bedre samarbejde,
hvor medarbejderne inddrages mere
i beslutningsprocesserne. Kun 36 pct.

tror dog, at det er sådan det vil udvikle
sig i fremtiden, jf. figur 9.4.
Det er samme andel, som erklærer
sig enig i, at der allerede er en ”høj
grad” af samarbejde.
Medlemmer af FOA er dem, der
mest (76 pct.) ønsker sig en større grad
af samarbejde med ledelsen efterfulgt af
Metal’ere. For ikke-medlemmer er det
ikke helt så vigtigt; her ønskes udviklingen af 47 pct.

Figur 9.4.
Lønmodtagernes tilslutning til samarbejdsmodellen
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Der er en høj grad af samarbejde med ledelsen, hvor medarbejderne bl.a. repræsenteres af en tillidsrepræsentant
Der bør være et større og bedre samarbejde med ledelsen, hvor medarbejderne inddrages mere i beslutningsprocesserne
Der kommer til at være et større samarbejde med ledelsen, hvor medarbejderne inddrages mere i beslutningsprocesserne
Kilde:
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9.2.4. Aftalemodellen

ledes på 50 pct. – der tror, at det rent
faktisk vil blive sådan fremover.
Lønmodtagere organiseret i hovedorganisationerne FTF og AC er
dem, der i størst omfang ønsker sig, at
overenskomsterne fortsat skal udgøre
det primære grundlag. Det samme gør
medlemmer af FOA. Kun 25 pct. af
ikke-medlemmerne og 33 pct. blandt de
gule erklærer sig enig, og blandt Metal
og HK er det under hver anden, der er
enig.

Aftalemodellen med overenskomster
er den form for regulering, som i størst
omfang angives at forekomme i dag. 55
pct. erklærer sig enige i, at de er omfattet af en kollektiv overenskomst, der i
høj grad regulerer løn- og arbejdsvilkår,
jf. figur 9.5.
Der er dog både en lavere andel
– nemlig 50 pct. – der mener, at overenskomsterne også i fremtiden skal
udgøre det primære grundlag for løn- og
arbejdsvilkår, og en lavere andel – lige-

Figur 9.5.
Lønmodtagernes tilslutning til aftalemodellen
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Jeg er omfattet af en kollektiv overenskomst, der i høj grad regulerer mine løn- og arbejdsvilkår
De kollektive overenskomster skal udgøre det primære grundlag for lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår
De kollektive overenskomster bevares og vil udgøre det primære grundlag for lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår
Kilde:
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9.2.5. Lovgivningsmodellen

Dermed er lovgivningsmodellen den
form for regulering, som færrest forestiller sig, der vil blive mere af i fremtiden.
Det er særligt FOA-medlemmer, der
gerne vil have lovgivning (30 pct.), mens
det gælder hver femte HK’er og 3F’er.

40 pct. af lønmodtagerne mener, at det
primært er den danske lovgivning, som
fx funktionærloven, der regulerer arbejdsvilkår og arbejdsforhold. Markant
færre (18 pct.), mener, at det i højere
grad bør være tilfældet fremover, mens
lidt flere (23 pct.) tror, det bliver det, jf.
figur 9.6.

Figur 9.6.
Lønmodtagernes tilslutning til lovgivningsmodellen
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Det er primært den danske lovgivning som f.eks. funktionærloven, der regulerer mine arbejdsvilkår og arbejdsforhold
Løn- og arbejdsvilkår bør i højere grad reguleres gennem lovgivning, så alle sikres i samme omfang
Løn- og arbejdsvilkår vil i højere grad blive reguleret gennem lovgivning, så alle sikres i samme omfang
Kilde:
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9.2.6. Internationaliserings	modellen

den største forskel mellem, hvor få der
ønsker sig mere af den, og hvor mange
der tror, de får mere af den.
Da så få ønsker sig mere international lovgivning, der regulerer løn- og
arbejdsvilkår, giver det på dette punkt
ikke mening at skelne mellem forskelle
på forbundsniveau. I stedet kan det
bemærkes, at AC’erne som helhed er
dem, der i størst grad forventer, at EUbeslutninger vil få større betydning,
mens 3F’erne er dem, der allerede i
dag angiver, at EU har indflydelse på
arbejdsvilkår og arbejdsforhold. Det kan
skyldes, at det særligt er 3F’erne, der
oplever social dumping.

Figur 9.7. viser, at den regulering, der
kendetegnes ved, at lovgivning og beslutninger fra EU har haft betydning, ikke
i særlig høj grad opleves at forekomme.
Kun 21 pct. mener, det forholder sig
sådan i dag, hvilket er den laveste andel
blandt de seks reguleringsformer.
Og næsten ingen, kun 4 pct., mener,
det bør udvikle sig sådan i fremtiden.
Dog er der markant flere (28 pct.)
der tror, at lovgivning og beslutninger fra EU vil få større indflydelse i
fremtiden. Dermed er internationaliseringsmodellen kendetegnet ved at have

Figur 9.7.
Lønmodtagernes tilslutning til internationaliseringsmodellen
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Lovgivning og beslutninger i EU har indflydelse på mine arbejdsvilkår og arbejdsforhold
EU-lovgivning og -beslutninger bør have større betydning for danske løn- og arbejdsvilkår
EU-lovgivning og beslutninger fra EU vil have større betydning for danske løn- og arbejdsvilkår
Kilde:
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9.3.	Holdninger til
overenskomster
I undersøgelsen svarer 63 pct., at de er
omfattet af en kollektiv aftale, heriblandt 44 pct. på det private arbejdsmarked og 89 pct. på det offentlige. Tallene er dog ikke sammenlignelige med
de tilgængelige data i øvrigt for overenskomstdækningen, da respondenternes svar i undersøgelsen ikke er blevet
korrigeret for, om de faktisk er omfattet
af en overenskomst uden at vide det.
Mellem 58 og 60 pct. af lønmodtagerne angiver 3 elementer som en fordel

ved at have overenskomster: At lønmodtagerne forhandler i fællesskab gennem fagforeningerne (58 pct.), at den
enkelte lønmodtager står stærkere over
for arbejdsgiveren (60 pct.), og at alle er
omfattet af de samme regler og vilkår
(59 pct.). Kollektivet opleves altså som
en styrke af langt de fleste.
Omvendt er der kun 32 pct., der
angiver det som en fordel, at de ikke
selv skal forhandle løn- og arbejdsvilkår, hvilket omvendt fremhæves som en
ulempe af 33 pct.

Figur 9.8.
Lønmodtagernes foretrukne reguleringsform
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Selv at forhandle løn- og arbejdsvilkår
At være omfattet af en overenskomst
At være omfattet af en overenskomst, men derudover også at kunne forhandle selv i et vist omfang
Kilde:
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Af figur 9.8. fremgår, at der blandt
ikke-medlemmer (51 pct.) og de gule
(46 pct.) er det største ønske om selv
at forhandle sine løn- og arbejdsvilkår.
Blandt alle forbund er det de færreste,
der kun vil være omfattet af en overenskomst, mens det for langt de fleste
gælder, at de helst både vil have en
overenskomst og i et vist omfang selv
forhandle.
Det harmonerer med, at 65 pct. i
undersøgelsen giver udtryk for, at det
er godt eller meget godt, at der i overenskomsterne er mulighed for selv at
bestemme, om en del af lønnen skal
veksles til andre ting.
50 pct. peger desuden på, at disse
valgmuligheder bør øges, mens kun 4
pct. mener, det bør begrænses. 28 pct.
svarer, at de skal forblive, som de er nu.
Og øjensynligt er der et større potentiale for at fortælle om overenskomsternes valgmuligheder. I hvert fald er det
kun 18 pct. der svarer, at de er omfattet
af en overenskomst, hvor de selv kan
bestemme, om de vil veksle en del af lønnen til fx ferie. 69 pct. svarer nej.
Der findes ikke noget eksakt overblik over, præcis hvor mange overenskomster, der har disse valgmuligheder,
men det vurderes at være langt de fleste, hvorfor der bør være markant færre
end 69 pct., der ikke har de muligheder.

9.3.1. Påvirke
	overenskomsterne
Ca. hver anden (47 pct.) siger, at det
er vigtigt for dem at påvirke de krav,
deres fagforening vil fremføre ved næste
overenskomstforhandling. Og endnu
flere (63 pct.) ved også, hvem de skal
henvende sig til for at gøre det.
Alligevel er der færre, nemlig 29
pct., der ved de sidste overenskomstforhandlinger rent faktisk oplevede, at
de blev inddraget i udformningen af de
krav, som fagforeningen havde til overenskomsterne.

55 pct. mener dog, at fagforeningen
er god til at orientere om forløbet op til
og under forhandlingerne.
Når det gælder medlemmer af de
gule, er der 30 pct., der siger, at det er
vigtigt for dem at påvirke de krav, som
fagforeningen vil fremføre under overenskomstforhandlingerne, mens 4 pct.
sidst oplevede at blive inddraget. Det
tyder på, at der blandt en væsentlig del
af medlemmerne hos de gule hersker
den misforståelse, at deres fagforening
har nogen nævneværdig rolle at spille i
forhold til overenskomsterne.

9.3.2. Særrettigheder
For LO som helhed erklærer 65 pct. sig
enige i, at der i overenskomsterne bør
være særlige rettigheder eller goder kun
for dem, der er medlemmer af de fagforeninger, der har forhandlet overenskomsterne, jf. figur 9.9.
Det er i særlig grad medlemmer
af 3F, Metal og øvrige LO, der står for
dette synspunkt, men også i FOA og HK
og hos FTF er et flertal af denne holdning.
Ikke overraskende er opbakningen
mindst hos de gule og ikke-medlemmerne, men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at hver femte i disse grupper
erklærer sig enig.
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Figur 9.9.
Andel lønmodtagere, der er enige eller helt enige i, at der i overenskomsterne bør være
særlige rettigheder eller goder kun for dem, der er medlemmer af de fagforeninger, som
har forhandlet overenskomsterne
Alle
LO i alt
3F
HK	
FOA
Metal	
Øvrig LO
Gule
Ikke
FTF
AC	
Andre
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Andel, der svarer enig og helt enig i, at der i overenskomsterne bør være særlige rettigheder eller goder kun for dem, der er
medlemmer af de fagforeninger, som har forhandlet overenskomsterne?
Kilde:
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10.	Sammenfatning

Den danske model udfordres fra flere
sider.
Ofte fokuseres der både i offentligheden og i fagbevægelsen internt på én
ting ad gangen, eksempelvis enten på
medlemsfaldet, social dumping eller
ændringerne i erhvervsstrukturerne.
Virkeligheden er mere kompleks – og
der er mange sammenfald og sammenhænge mellem de forandringer – politiske, strukturelle og institutionelle – der
udfordrer den danske model pt. Og
løsningerne skal formentlig også findes
i sammenfaldene og sammenhængene.
Derfor foretages der her et modeleftersyn i bredden.
I denne rapport ”Udfordringerne for
den danske model” gennemgås de forskellige udfordringer, som fagbevægelsen, arbejdsgiverne og det politiske liv
kommer til at tage stilling til og forandre
i de kommende år. Det er intentionen,
at rapporten kan danne baggrund for de
diskussioner, der kan føre til de løbende
nødvendige tilpasninger af den danske
model og hjælpe til at bringe Danmark
videre.

Kapitel 1.
Rammerne for den danske model
I kapitel 1 introduceres rammerne for
den danske models mangeårige bidrag
til og udvikling af samfundet: de kollektive overenskomster, det kontinuerlige
samarbejde mellem parterne og bestræbelserne på gennem trepartsforhandlinger og ved løbende deltagelse i politikudformningen at udvikle det danske
samfund, sådan at LO-lønmodtagernes
interesser tilgodeses bedst muligt under
hensyn til den samfundsmæssige helhed.

Kapitel 2.
Definition af den danske model, som
begrebet forstås i denne rapport
I denne rapport arbejder vi med en
definition på den danske model, der har
to dele:
a. Arbejdsmarkedets parter spiller en
positiv og vigtig rolle i udviklingen
og administrationen af arbejdsmarkedspolitiske emner, herunder retsforholdet mellem arbejdsgivere og
lønmodtagere og i retshåndhævelsen
af denne regulering.
b. Retsforholdet mellem lønmodtagere
og arbejdsgivere og deres organisationer fastsættes primært ved
kollektive overenskomster, der kun
undtagelsesvist almengøres ved
lovgivning.
I afsnittet introduceres seks forskellige modeller for arbejdsretlig regulering.
Der beskrives karakteristika for ledelsesmodellen, individmodellen, samarbejdsmodellen, aftalemodellen, lovgivningsmodellen og internationaliseringsmodellen.
Der refereres til de seks modeller
gennem hele rapporten: Faktiske forhold
og tendenser i overenskomstsystemet
og på arbejdsmarkedet holdes op mod
de seks modeller for at afgøre, i hvilken
retning udviklingen går. Fagbevægelsen
foretrækker samarbejdsmodellen og aftalemodellen, som er kernen i den måde,
den danske model fungerer på, mens de
øvrige modeller på hver sin facon repræsenterer et pres på den danske model.
Afsnittet indeholder en kort historisk
introduktion til, hvilke andre systemer
man har udviklet i de øvrige europæiske lande, og som med den nuværende
globalisering og europæiske integration
påvirker det danske arbejdsmarked.
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Kapitel 3.
Overenskomstdækningen
Det er fagbevægelsens mål at skabe så
omfattende en overenskomstdækning som
muligt. Både fordi det skaber ordnede
løn- og ansættelsesforhold for de ansatte
på virksomheden, men også fordi selve
overenskomstindgåelsen er en demokratisk proces, hvor involvering og selvregulering er med til at sikre aftalernes
implementering og give stabilitet og ro
på arbejdsmarkedet.
Det er svært at opgøre den nøjagtige
overenskomstdækning i Danmark. De væsentligste afdækninger og undersøgelser,
der er foretaget inden for de seneste 30 år,
beskrives for at give nogle pejlemærker
for udviklingen. Der indgår både lønmodtagerundersøgelser, virksomhedsundersøgelser og DA’s registeroptællinger. Det
fastslås, at der – ud over på det offentlige
område – er større sandsynlighed for, at
der er overenskomst i bygge og anlæg,
handel og primære erhverv end i transport, penge og finans. Det konkluderes
videre, at det ikke overenskomstdækkede
område primært findes blandt private
firmaer, der ikke er organiseret i en
arbejdsgiverforening. I de pågældende
virksomheder er der endvidere en overrepræsentation af lønmodtagere, der ikke er
medlem af en fagforening.
På baggrund af undersøgelserne konkluderes det, at overenskomstdækningen
er faldende, og at DA’s opgørelse af en
dækning på 71 % i den private sektor
synes at være nærmere et maksimum
end et minimum.
Da en bred overenskomstdækning er
en grundpille i den danske model, er den
faldende tendens i overenskomstdækningen en klar udfordring for fagbevægelsen.

Kapitel 4.
Organisationsgraden
Kapitlet beskriver organisationsgraden,
der sammen med overenskomstdækningen udgør de to primære parametre til

at beskrive parternes styrke, legitimitet,
gennemslags- og implementeringskraft.
En høj organiseringsgrad er nødvendig
for fagbevægelsen, den udgør styrken i
overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne. Og organisationsgraden er
et væsentligt kriterium for den danske
models stabilitet.
Den faldende organisationsgrad har
samtidig betydning for fagbevægelsens
økonomi og dermed for mulighederne for
at varetage lønmodtagernes interesser
og varetage retshåndhævelsen af overenskomsterne.
Det konkluderes, at organisationsgraden har været faldende i en årrække
og at den nu udgør 61 % for hele arbejdsmarkedet, hvilket er et fald fra 73
% i 1995. Udviklingen er accelereret de
seneste år, og det er især inden for LOområdet, at organisationsgraden falder.
Det betyder at LO-organisationerne
nu organiserer 53 % af de organiserede
lønmodtagere, eller hvad der svarer til
916.000 medlemmer. Det er et fald fra
1995, hvor LO organiserede 65 %.
Kapitlet beskriver en række årsager
til den faldende organisationsgrad, og
beskriver specifikt de strukturelle forhold, institutionelle forhold samt politiske og kulturelle forhold, der har forandret arbejdsmarkedet og vilkårene for
faglig organisering gennem de seneste
20 år. Hvad angår medlemsorganisering
og –fastholdelse er LO-fagbevægelsen
nu og fremover udfordret af adskillige
forhold, herunder svækkelse af sammenhængen mellem fagforening og a-kasse
(Gent-effekten) og et liberaliseret organisationsmarked, der giver de gule konkurrenter stort spillerum.

Kapitel 5.
Overenskomstindgåelsen på det
private og offentlige område
Det private område dækker mere end
600.000 lønmodtagere, der dækkes af
ca. 500 overenskomster. Overenskom-
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sterne er decentrale og varetages af
forbund og brancheorganisationer. LO
og DA’s rolle er at sikre rammerne for
overenskomstforhandlingerne, deltage
i Forligsinstitutionen og at sikre retshåndhævelsen. Derudover er det LO’s
rolle at være koordinerende forum under
overenskomstforhandlingerne, så det er
muligt at holde alle parter orienteret om
udviklingen i forhandlingsforløbene på
de forskellige områder.
På det offentlige område forhandles
der inden for 3 hovedområder: staten,
kommunerne og regionerne, der tilsammen dækker ca. 800.000 ansatte. Modsat
det private område forhandles LO-medlemmernes vilkår sammen med FTF- og
AC-medlemmernes, hvilke giver særlige
udfordringer for lavtlønsgrupperne i
forhold til at positionere sig i forhandlingerne.
I kapitlet lægges der vægt på de forskellige udgangspositioner, der er, når
der forhandles på det private og offentlige område. Hvor det private område
især er afhængig af eksporterhvervene
og væksten i samfundet, er det offentlige
område i højere grad påvirket af at være
politisk reguleret og underlagt en given
økonomisk ramme. Det giver forskellige
udfordringer i forhandlingerne.
Kapitlet delvist opsummerer og
delvist antyder, hvilke udfordringer der
løbende har skullet og fremover skal
håndteres LO-forbundene imellem, i
relation til de øvrige hovedorganisationer
og i forhold til arbejdsgiverne.

Kapitel 6.
Udfordringerne i de kollektive overenskomster
Gennem de seneste 20 år er der sket en
decentralisering af overenskomstsystemet, og der er kommet nye elementer ind
i overenskomsterne, som fx kompetenceudviklingsfonde, syge- og sundhedsforsikringer og fritvalgsordninger. Det
giver nye udfordringer for dem, der skal

indgå overenskomsterne, men også for
de tillidsrepræsentanter, der skal bidrage til at omsætte overenskomster og
indgå lokalaftaler på arbejdspladserne.
Der lægges særlig vægt på, at udviklingen fra aftalemodellens centralt
fastlagte overenskomster til samarbejdsmodellens lokale aftaler kan gøre det
sværere at håndhæve overenskomsterne
og derved resultere i øget krav om lovgivning. En problemstilling fagbevægelsen
bør følge med opmærksomhed de kommende år.
Derudover beskrives forandringerne
i tillidsrepræsentanternes rolle, og
hvilke nye overenskomstmæssige tiltag
der bl.a. forventes prioriteret i de kommende overenskomstforhandlinger. Det
drejer sig bl.a. om ligestilling, fritvalgsordninger, fordele for medlemmer af
overenskomstbærende organisationer,
50 %-reglen, kompetenceudviklingsfonde
og social dumping. Kapitlet afsluttes
med en oversigt over, hvilke arbejdsretlige reguleringsformer der kan forventes
benyttet og dermed fremmet i relation til
de nævnte overenskomsttiltag.

Kapitel 7.
Forhold og udviklingstendenser på
arbejdsmarkedet, der udgør en særlig udfordring
Det drejer sig særligt om forandringer
på arbejdsmarkedet, der giver ændrede
rammevilkår for organiseringen og overenskomstdækningen.
Først beskrives en udvikling af
arbejdsmarkedet, hvor der forventes en
betydelig vækst i servicefagene frem til
2020. Det vil resultere i flere funktionærer og et fald i andelen af arbejdere.
Dette forstærkes af, at der også inden
for andre brancher forventes en større
efterspørgsel på medarbejdere med højere uddannelsesmæssige kompetencer.
Ændringerne er relevante, fordi funktionærerne ikke er lige så godt overenskomstdækkede, som arbejderne er, og
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det derfor forventes, at forandringen vil
resultere i et fald i overenskomstdækningen på 4 %. Funktionærerne udgør i
dag 64 % af alle lønmodtagere. En andel,
der forventes at stige.
Dernæst beskrives den særlige udfordring, som 50 %-reglen udgør. Reglen
indebærer, at DA’s medlemsvirksomheder kun er omfattet af overenskomsten
med HK, hvis HK kan dokumentere, at
mindst 50 % er medlemmer af HK. Ingen andre fagforbund er omfattet af en
tilsvarende regel. Det har konsekvenser
for de HK-ansatte, der dermed ikke får
en overenskomst. I forhold til den danske model bidrager 50 %-reglen til en
generel lavere overenskomstdækning.
Den tredje, særlige udfordring
består i, at udviklingen på arbejdsmarkedet betyder, at stadigt flere menige
medarbejdere får ledelsesfunktioner, og
at der ikke længere skelnes så skarpt
mellem de formelle ledere og medarbejderne. Dermed opstår der i stigende
omfang gråzoner, hvor det er uklart,
hvor lederne skal organiseres, og hvorvidt de skal være omfattet af overenskomster.
Den sidste særlige udfordring, der
tages op, er de atypisk ansatte. De har
opnået særlig opmærksomhed i EU-regi,
hvor der er vedtaget direktiver med
henblik på at regulere forholdene for
grupper med særlige ansættelsesformer,
fx direktivet om tidsbegrænset ansatte.
I Danmark har fokus været på den voksende vikargruppe, og på spredningen af
vikarer til nye brancher som industrien
og byggebranchen. Kapitlet konkluderer,
at de atypisk ansattes vilkår i Danmark på en række områder er markant
ringere end de fastansatte lønmodtageres, og at udviklingen går den forkerte
vej. Vilkårene for de atypisk ansatte er
blevet ringere de seneste 10 år.

Kapitel 8.
Internationale udfordringer
Den danske model står over for flere
internationale udfordringer.
Først beskrives de forandringer, det
europæiske og globale arbejdsmarked
har været udsat for, og de ændringer det
har ført med sig. Det gælder udflytning
af arbejdspladser og pres på vores konkurrenceevne. Der er desuden kommet
et stadigt større antal EU-direktiver på
arbejdsmarkedsområdet, der er blevet
implementeret i dansk arbejdsret.
Øst-udvidelsen i 2004 sætter særlige
udfordringer for den danske model. Det
blev nemmere at flytte danske virksomheder til det tidligere Østeuropa. EU’s
regler om det frie marked har medført
særlige problemer, der vedrører de
udenlandske arbejdsgivere og lønmodtagere i Danmark. Den fremadskridende
realisering af ét fælles europæisk marked har givet anledning til en frygt for
social dumping og social turisme. Den fri
bevægelighed hen over landegrænser gør
det nemlig nemmere at konkurrere på
ringere løn- og ansættelsesforhold med
deraf følgende pres på beskæftigelsen
og arbejdsvilkårene i lande med mere
veludviklede løn- og arbejdsforhold. De
detaljerede udfordringer, som den sociale
dumping har medført, beskrives, og det
konkluderes bl.a., at den manglende
håndhævelse af EU’s minimumsrettigheder udgør et væsentligt og selvstændigt
problem. Forskellige forslag til regulering, der kan imødegå udfordringerne,
diskuteres, – herunder overenskomsternes omfang og kædeansvar.
Det internationale afsnit afsluttes
med en gennemgang af forandringerne
i EU-arbejdsretten og international ret,
hvor særligt EU-Domstolens domme,
og den store politiske og retsskabende
virkning disse har, drøftes. I den forbindelse nævnes muligheden for opbyggelsen af et supplerende EU-arbejdsretligt
system.
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Kapitel 9.
Lønmodtageres viden og holdninger
til den danske model
I kapitlet præsenteres en undersøgelse
blandt 2.325 repræsentativt udvalgte
lønmodtagere, der er foretaget af Gallup
for LO i 2011. Undersøgelsen har spurgt
ind til den grundlæggende viden om og
kendskab til den danske model, lønmodtagernes oplevelser og holdninger til reguleringen af løn- og arbejdsvilkår samt
deres holdninger til overenskomster.
Særligt skiller det sig ud, at 72 %
tror, at der i Danmark er en lovfastsat
minimumsløn. Konklusionen er, at mange lønmodtagere har arbejdsmarkedskendskab, men at det langt fra gælder
alle. Det er derfor fortsat en udfordring
for LO-fagbevægelsen at oplyse om overenskomsternes betydning og om fordelene
ved den danske model.
Undersøgelsen viser, at lønmodtagerne ønsker fleksibilitet i overenskomsterne, hvilket heldigvis modsvarer den
faktiske tendens i udviklingen i overenskomsterne, som beskrevet i kapitel
6. Det er desuden værd at bemærke, at
der blandt LO-medlemmerne er hele 65
%, der mener, at der i overenskomsterne
skal være særlige rettigheder eller goder
for dem, der er medlemmer af de overenskomstbærende fagforeninger.
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