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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 samfun-
det. Et arbejde giver velstand for den 
enkelte og for samfundet.

Men det skal være arbejde til en an-
stændig løn og under ordentlige vilkår. 

Fagbevægelsen blev skabt i erken-
delse af, at forudsætningen for netop 
dette – anstændig løn og ordentlige 
vilkår – er, at lønmodtagerne står sam-
men. 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 fordelag-
tige regulering af løn- og arbejdsvilkår.

Det er samtidig en demokratisk 
regulering, hvor lønmodtagerne selv 
gennem deres faglige organisationer for-
mulerer 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 overenskom-
sterne er aftalt mellem arbejdsmarke-
dets parter selv, der sammen med staten 
har opbygget et fagretligt system til at 
håndtere uenighederne.

Denne måde at aftale løn- og ar-
bejdsvilkår 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 fæl-
lesskab har et endog meget stort ansvar 
for ikke kun udviklingen af det danske 
arbejdsmarked, men også for den gene-
relle samfundsudvikling.

Det er en central del af den danske 
model, at den ikke kun vedrører regule-
ringen af arbejdsmarkedet, men også er 
en model for et bredere samarbejde om 
udviklingen af samfundet mellem fag-
bevægelse, 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 arbejds-
givere. 

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 cen-
tral del af det danske samfund, og 
derfor kan udviklingen på arbejds-
markedet 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 samfundsudvik-
ling, bl.a. med vigtige aftaler med 
politikerne og arbejdsgiverne, hvor 
fagbevægelsen har udvist samfunds-
ansvar, skabt arbejdsmarkedspensio-
nerne og styrket voksen- og efterud-
dannelsen.
I de senere år har der været en 
tendens til, at samfundsudviklingen 
– og også rammerne for arbejdsmar-
kedet – er blevet tilrettelagt uden 
om lønmodtagerne. Beskæftigelses-
indsatsen er blevet vendt op og ned, 

1. forord
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uden at parterne har været med, og 
en af de væsentligste styrker ved 
et konkurrencedygtigt arbejdsmar-
ked – 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 virk-
somhederne 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 efterud-
dannelsesområdet, 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 sikker-
hed 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 ar-
bejdsløshed, eroderes. Det vil ingen 
nyde godt af – hverken lønmodta-
gere, 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 jobska-
belse. Derfor hilser vi det velkom-
ment, at danske lønmodtagere 
gennem EU har fået bedre mulighe-
der 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 an-
stændig 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 overenskomst-
dække de udenlandske virksomhe-
der og arbejdstagere, der opererer i 
Danmark.
Inden for rammerne af overens-
komstsystemet er der allerede taget 
en række initiativer med henblik på 
at imødegå social dumping, men der 
kan gøres mere, bl.a. kan hoveden-
treprenørerne i endnu højere grad 
gøres ansvarlige for, at deres under-
leverandører overholder gældende 
overenskomster.
Men de udfordringer, der hidrører 
fra det internationale samarbejde, 
skal selvsagt også løses gennem in-
ternationale 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 



 8

gælder forholdet mellem hensy-
net til det indre marked og på den 
anden side lønmodtagernes forhand-
lingsret og mulighed for at tage 
kollektive kampskridt.
EU-Domstolen har med sin mere 
aktivistiske tilgang i en række sager 
stadfæstet, at EU-landes virksom-
heders 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 ordent-
lige løn- og arbejdsvilkår.
Den eneste måde, hvorved funda-
mentale rettigheder som fx for-
handlings- 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 overenskom-
sterne, 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 an-
dre rettigheder – løn under sygdom, 
løn under barsel, feriefridage, søn-
dags- 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 medan-
svar 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 ar-
bejdspladser og i fagbevægelse og en 
bred overenskomstdækning, der sik-
rer, at langt de fleste lønmodtagere 
omfattes af de kollektive aftaler.
Det er netop derfor, at lønmodtagere 
organiserer sig: for gennem fælles-
skabets kraft at styrke den enkeltes 
muligheder og vilkår og for at vi kan 
hjælpe kolleger i problemer. 
Derfor har vi i de faglige organisati-
oner også en særdeles stor forpligtel-
se til at synliggøre de resultater, vi 
skaber, både når det sker i forhand-
lingslokalet under overenskomstfor-
nyelser, og når det sker med faglig 
bistand til medlemmer i nød. 
Med fremkomsten af de gule for-
retninger, 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 over-
enskomsterne har sikret ordentlige 
løn- og arbejdsvilkår. 
Derfor må vi i LO-fagbevægelsen til 
stadighed blive endnu mere skarpe 
på, at ordentlige løn- og arbejdsvil-
kår 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 



9

medlemstilbagegang. Det er en ud-
vikling, der ikke kan vendes fra dag 
til dag – vi må imødese, at vi også i 
de kommende år vil miste medlem-
mer – 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 arbejds-
plads. 
En del af tilbagegangen i medlem-
mer er naturlig og skyldes fx, at 
de store, ældre årgange forlader 
arbejdsmarkedet, og at medlem-
merne 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 videreuddannelsesmu-
ligheder og dermed også udvider og 
tilpasser vores naturlige organisati-
onsgrundlag.
En anden del af tilbagegangen i 
medlemmer er påvirket af politiske 
tiltag, fx at fagforeningsfradraget er 
blevet forringet, og at a-kassemed-
lemskabet er blevet mindre attrak-
tivt. Det skal vi arbejde på at ændre, 
og det er bl.a. derfor, jeg har rede-
gjort for, at fagbevægelsen igen skal 
spille en større rolle i samfundsud-
viklingen.
Og endelig har vi også selv en del af 
ansvaret for tilbagegangen i med-
lemmer. Vi kommer ikke udenom, at 
den væsentligste del af medlemstil-
bagegangen i disse år skyldes, at vi 
ikke er lykkedes med at gøre fagfor-
eningsmedlemskabet tilstrækkeligt 

vedkommende for den enkelte. Men 
det betyder ligeledes, at det i høj 
grad også er op til os at vende udvik-
lingen. 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 fag-
foreningen, 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 engage-
ment – i LO-fagbevægelsen.
For det andet oplever atypisk an-
satte og lønmodtagere med særlige 
opgaver og ansvar, herunder ledelse, 
at overenskomstens rammer og 
fagforeningen ikke er tilstrækkeligt 
vedkommende for dem. Men sam-
tidig 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 service-
brancherne, som fx hotel, restaura-
tion, rengøring og butik. Her ved vi, 
at der med jobbet sjældent følger et 
medlemskab af en fagforening, og 
det skyldes måske, at også overens-
komstdækningen i disse brancher 
er tilsvarende lav. Derfor skal vi ar-
bejde 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 medlems-
udviklingen mange og forskelligarte-
de. 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 konkurrence-
situation med de gule forretninger. 

LO’s bidrag til den danske model i de 
kommende år bør altså være:
• At arbejde for, at de politiske ram-

mevilkår styrkes, så lønmodtagerne 
er bedre rustet i tilfælde af arbejds-
løshed og har bedre muligheder for 
at opkvalificere og videreuddanne 
sig.

• At arbejde for, at den internationale 
påvirkning understøtter den regule-
ring og de principper, som er aftalt 
mellem dansk fagbevægelse og ar-
bejdsgivere, og at konkurrence med 
udenlandsk arbejdskraft sker på fair 
vilkår og med forhandlingsretten 
intakt.

• At arbejde for, at det kollektive vi-
densniveau om den danske model og 
især LO-fagbevægelsen som hoved-
aktør 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 overens-
komster af de årsager, jeg også har 
nævnt ovenfor: det styrker den enkeltes 
løn- og arbejdsvilkår, det er en demo-
kratisk regulering, og endelig fordi over-
enskomsterne håndhæves effektivt. 

Endelig er det – når det gælder over-
enskomstdækningen – meget centralt, 
at også funktionærerne omfattes af de 
kollektive aftaler. Som det redegøres for 
i rapporten, så udgør funktionærområ-
det en stadig større del af det danske 
arbejdsmarked og af LO’s medlems-
kreds, 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 vurde-

ring, 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 nyt-
teværdien 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 mu-
ligheder for at aftale os frem afhænger 
selvsagt af, at politikerne har respekt 
for, at vi selv tager ansvaret for forhol-
dene på arbejdsmarkedet, og at de ser 
os som attraktive aftalepartnere, når 
der gennem trepartsforhandlinger skal 
tages ansvar for samfundets udvikling. 

Så længe fagbevægelse, arbejdsgi-
vere 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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1.1.  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 udfor-
dres modellen af organisationspolitiske 
forandringer, der også flytter magt mel-
lem hovedorganisation og de tilknyttede 
medlemsorganisationer. På det offent-
lige 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 natio-
nal regulering af arbejdsmarkedet er 
presset af globaliseringen. Det er selve 
fundamentet for modellen, der er un-
der 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 September-
forliget og Hovedaftalen fra 1899 været 
de kollektive overenskomster. rapporten 
har derfor et særligt blik for de udfor-
dringer, der ligger på fagbevægelsens 
hjemmebane, og som vil kunne være 
med til at identificere de fælles indsats-
områder for fagbevægelsen i de kom-
mende 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 lovgiv-
ning om arbejdsmarkedet, men at mulig-
heden for politisk interessevaretagelse 
også har skiftet karakter.

Arbejdsmarkedet rammes på samme 
tid af træk, der følger af internationa-
liseringen og decentraliseringen. På 
den måde bliver udfordringerne for den 
enkelte splittet op i flere arenaer, hvor 
man som medarbejder eller tillidsre-
præsentant 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 gennem-
lyse 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 fagbe-
vægelsens interessevaretagelse beslut-
tet og beskrevet. I LO’s værdigrundlag 
beskrives de mål, fagbevægelsen ar-
bejder for at indfri, for den enkelte og 
for samfundet som et hele. Den danske 
model – i dens brede arbejdsmarkeds-

1. indledning
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politiske betydning1 – er det værktøj, 
fagbevægelsen siden 1899 har udviklet, 
forfinet og benyttet til at skabe ram-
merne 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 lønmod-
tagere og arbejdsgivere, og som har 
hjulpet samfundsmæssige omstillinger 
og reguleringer på vej.

Den danske model er nemlig knyt-
tet an til det politiske og administrative 
niveau gennem en (som regel) udstrakt 
korporatisme og konkrete treparts-
samarbejder mellem Christianborg og 
arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmar-
kedets parter har traditionelt haft en 
privilegeret stilling i det danske politi-
ske system, fordi parterne har bidraget 
til at kvalificere beslutninger, give dem 
beslutningskraft og ikke mindst at 
skabe mulighed for, at de implemente-
res. 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 gen-
nem mere end hundrede år og skabte sit 
eget ”lukkede system” af faste procedu-
rer 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 internationa-
liseringen og af decentralisering (både 
arbejdsmarkedspolitisk og i overens-
komsterne).

De kollektive aftaler står som 
omdrejningspunkt for udviklingen af et 
velfærdssamfund, hvor arbejdsmarke-
dets parter og deres brede forankring i 
det danske samfund tager medansvar 
for at drive og udvikle samfundet. Det 
er ikke mindst sket gennem en kontinu-
erlig udvikling af samfundsinstitutio-
ner, 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 sik-
kerhed for den enkelte og giver mu-
lighed for, at individet kan udfolde og 
realisere sit potentiale. Den danske mo-
del 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, organise-
ringen af arbejdet og den indtægt, det 
genererer til samfundet, er forudsæt-
ningen 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 må-
lene om øget demokratisk udfoldelse, 
i samfundet og på arbejdspladserne, 
tryghed gennem udvikling af et økono-
misk og socialt sikkerhedsnet samt lige 
muligheder gennem etableringen af en 
rimelig økonomisk udligning, er udvik-
let og forfinet over årene. 

For fagbevægelsen har arbejdslivet 
og værdiskabelsen altid været forudsæt-
ningen for velfærdssamfundets etablering 
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og udvikling. Den proces vender også den 
anden vej, eksempelvis har demokratise-
ringen af samfundslivet også påvirket for-
ventningerne til en øget demokratisering 
af arbejdspladsen og indflydelse på egen 
jobsituation. Den enkeltes personlige og 
uddannelsesmæssige udvikling skal mod-
svares af en tilsvarende udvikling af sam-
fundet 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 udfor-
dringer – af økonomisk, social, demogra-
fisk og demokratisk karaktér – at skabe 
de rammer for samfundet og arbejdsmar-
kedet, som det har i dag. 

Forudsætningen for, at den dan-
ske 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 el-
ler 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 ar-
bejdsmarkeds- og samfundsmodel, der 
hviler på resultaterne fra den danske 
model, er ikke altid politisk opportun. 
De ønskede økonomiske vilkår ikke nød-
vendigvis 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 arbejdsmar-
kedet, nationalt og internationalt og 
samfundet bredere set.

1.3. lønmodtagerne og 
 arbejdsgivernes 
 relationer
Forudsætningen for udviklingen af den 
danske model er dels Hovedaftalen mel-
lem DA og LO, der regulerer samarbej-
det mellem arbejdstagerorganisationer 
og arbejdsgiverorganisationer, og dels 
en bred politisk accept af denne arbejds-
deling mellem arbejdsmarkedets parter 
og det politiske system. 

Udgangspunktet for Hovedaftalen 
var oprindeligt Septemberforliget fra 
1899, der markerede afslutningen på 
en lang ureguleret strejke- og lockout-
periode, der lammede store dele af det 
danske arbejdsmarked. Septemberfor-
liget fastlagde arbejdsgivernes ret til at 
lede og fordele arbejdet og ansætte den 
efter eget skøn nødvendige arbejdskraft. 
Septemberforliget gav også lønmodta-
gerne ret til at organisere sig, danne 
fagforeninger og strejke og indførte 
fredspligt. 

Udgangspunktet for institutionalise-
ringen af samarbejdet mellem arbejds-
giverne 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 interessemod-
sætninger. Det følger arbejdet den dag 
i dag og er med til at gøre den danske 
model unik, i sammenligning med for-
holdene 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 arbejdsmar-
kedet gennem den danske model. Kort 
efter – i 1908 – fulgte Augustudvalgets 
arbejde med etableringen af et statsligt 
understøttet fagretligt system og For-
ligsinstitutionen. I samme periode etab-
leredes 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 centra-
liserer aftalesystemet og placerer LO og 
DA i centrale roller i overenskomstfor-
handlingerne frem til 1980’erne, og der 
etableres en fast praksis for politiske 
indgreb i fastlåste overenskomstsitua-
tioner. 

Aftalesystemet reguleres jævnligt. 
Både de aftaler, der alene angår løn-
modtagere og arbejdsgivere i henholds-
vis 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 forhand-
ling mellem arbejdsmarkedets parter, 
reguleret i de kollektive overenskom-
ster, der i dagligdagen fastsætter 
rammerne for regulering af lønmodta-
gernes ansættelsesforhold og regulerer 
aftaleparternes relationer. De kollektive 
overenskomster er derfor hjørnestenene 
i fagbevægelsens arbejde for udvik-
lingen af lønmodtagerrettigheder, og 
forholdet mellem, hvornår de kolletive 
overenskomster eller lovgivning ønskes 
brugt som redskab til at løse de udfor-
dringer, 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 fag-
bevægelsens fremmeste middel til at 
skabe rammerne for udviklingen af for-
holdene for de enkelte lønmodtagere på 
arbejdspladserne og regulerer samarbej-
det mellem lønmodtagere og arbejdsgi-
vere eksempelvis på den enkelte ar-
bejdsplads, for enkelte faggrupper eller 
– undtagelsesvis – for en branche. 

Traditionelt har det fagretlige 
system været domineret af henholds-
vis 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 ar-
bejdsgivere er forpligtet af en kollektiv 
overenskomst gennem tiltrædelsesover-
enskomster. 

Særligt stærkt medvirkende til 
udbredelsen af de kollektive overens-
komster har været, at de kollektive 
overenskomster har vundet indpas i 
det offentlige. Først som supplement til 
ansættelse på tjenestemands- og tjene-
stemandslignende vilkår, men efterhån-
den mere som reglen end undtagelsen. 
En stor stigning i antallet af ansatte og 
jobfunktioner i den offentlige sektor fra 
1960’erne har naturligvis hjulpet pro-
cessen på vej. På det offentlige område 
er det hhv. Finansministeriet, regio-
nerne og Kommunernes Landsforening, 
der er hovedorganisationer på arbejds-
giversiden.

Den almindeligt anvendte defini-
tion for kollektive overenskomster er: 
”Ved en kollektiv arbejdsoverenskomst 
forstås en aftale indgået mellem på den 
ene side en organisation af lønmodtage-
re og på den anden side en organisation 
af arbejdsgivere eller en enkelt arbejds-
giver (virksomhed) om de løn- og ansæt-
telsesvilkår, der skal finde anvendelse 
i forholdet mellem den enkelte lønmod-
tager og arbejdsgivere herunder disses 
organisationer.”

Det er kendetegnende for kollektive 
overenskomster, at de beskæftiger sig 
med fremtidige forhold. Hensigten med 
kollektive overenskomster er, at parter-
ne aftaler, hvad der skal være gældende 
praksis for en fast periode ud i fremti-
den. Begrebet kollektive overenskom-
ster dækker over en række forskellige 
aftaletyper, eksempelvis hovedaftaler, 
tiltrædelsesoverenskomster og de 
almindelige overenskomster. Overens-
komsterne 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 fag-
retlige system kan gøre krav gæl-
dende over for arbejdsgiveren

• giver pligter og rettigheder for såvel 
overenskomstens parter som med-
lemmerne 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 virksomhe-
der, er nu konkret omsat til en række 
følgeudfordringer, der alle har rod i det 
faktum, at det ikke er muligt at be-
skytte 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 dum-
ping” og ”social turisme”. Kapitalen er 
blevet mobil, og den fri bevægelighed 
hen over landegrænser gør det nemlig 
nemmere at konkurrere på ringere løn- 
og arbejdsvilkår med deraf følgende 
pres på beskæftigelsen og arbejdsvil-
kårene 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. rets-
tilstanden er ikke tilfredsstillende, og 
der er ikke tilstrækkeligt effektive rets-
midler. Hertil kommer, at der ikke er 
noget overblik over problemets omfang. 
EU foretager nemlig ikke nogen til-
strækkelig overvågning af EU-reglernes 
overholdelse i medlemslandene.

En særlig udfordring på det interna-
tionale 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 kon-
fliktretten.
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2.1.  definitioner
Den danske model har flere forskellige 
definitioner afhængig af, hvilken orga-
nisation 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 ud-
viklingen af samfundet, hvor de politiske 
rammevilkår udgør en væsentlig del af 
den danske model.

I denne rapport arbejder vi imidler-
tid med et mere konkret og direkte sigte. 
rapporten arbejder derfor med følgende 
definitioner af den danske model:
a. Lønmodtager- og arbejdsgiverorga-

nisationer spiller en positiv og vigtig 
rolle i udviklingen og administratio-
nen af arbejdsmarkedspolitiske em-
ner, herunder retsforholdet mellem 
arbejdsgivere og lønmodtagere og 
retshåndhævelsen af denne regule-
ring. 

b. retsforholdet mellem lønmodtagere 
og arbejdsgivere og deres organi-
sationer fastsættes primært ved 
kollektive overenskomster, der kun 
helt undtagelsesvist almengøres ved 
lovgivning.
I det følgende afsnit definerer vi de 

forskellige arbejdsretlige regulerings-
former, der alle påvirker lønmodtager-
nes forhold i Danmark. Definitionerne 

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

2.2.  arbejdsretlige 
 regUleringsformer
Arbejdsgiverne og lønmodtagernes for-
hold og deres organisationers indbyrdes 
forhold på arbejdsmarkedet reguleres 
af flere forskellige regler, aftaler og 
overenskomster inden for det arbejdsret-
lige retsområde. For at skærpe blikket 
på de forskellige politiske og juridiske 
udviklingsmuligheder, der er inden for 
området arbejder rapporten med seks 
forskellige reguleringsformer, der be-
skrives 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 arbejds-
givere og arbejdstagere. Når magtbalan-
cen skifter over mod arbejdsgiverne, vil 
ledelses- og individmodellerne ofte søges 
fremmet, mens en stærkere position for 
lønmodtagerne sætter aftale- og samar-
bejdsmodellerne i centrum.

Når det arbejdsretlige område for-
andres, 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 

2.  den danske model
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grad er forpligtende for både arbejds-
givere og arbejdstagere og dermed med 
til at sikre stabiliteten på arbejdsmar-
kedet. Der kan også være modstand 
blandt lovgiverne om at lovgive inden 
for et område, da kollektive overens-
komster og de forudgående forhand-
linger mellem parterne fremmer et 
samarbejdsklima mellem arbejdsgivere 
og lønmodtagere, der kan afværge kon-
frontationer. 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 an-
ses for positiv. Der er fx mange positive 
aspekter ved individuelle aftaler, der 
bl.a. kan være med til at udvikle flek-
sible løsninger til gavn for lønmodta-
gerne. 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 forholds-
vis stor vægt på de ansættelsesretlige 
forhold/aspekter, der skabes gennem de 
kollektive overenskomster. Det skyldes 
ikke mindst, at retshåndhævelsen ved 
kollektive overenskomster er meget bed-
re, 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 kollek-
tive overenskomster skaber stærkere og 
professionelle arbejdsmarkedsorganisa-
tioner, der har det som opgave at skabe 
legitimitet, respekt og tillid om overens-
komstsystemet, hvilket også kræver, at 
systemet effektivt kan håndhæves.

De kollektive overenskomster skær-
mer mod den vilkårlighed og uretfær-
dighed, der ofte følger i de lande, hvor 
lovgivning på arbejdsmarkedet vejer 
tungt. Systemet bliver afhængigt af 
tilfældige politiske flertal, og det ar-
bejdsretlige system kan tabe sin funk-

tion som medskaber af en kontinuerlig 
udvikling af arbejdsmarkedet.

Dermed også sagt, at der kan ske 
ændringer i arbejdsmarkedets struk-
turer, 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 regulati-
ver (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 ansættel-
sestidspunkt, hvor der mundtligt el-
ler 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 rap-
port 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 afskedi-
gelsestidspunkter. Mange områder 
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der også kunne være omfattet af en 
kollektiv overenskomst.

3. Samarbejdsmodellen
Samarbejdsmodellen er kendeteg-
net ved at være kollektive aftaler 
mellem arbejdsgiver og lønmod-
tagere (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 aftalemodel-
len, men pga. decentralisering og 
fleksibilitetsbestemmelser er flyttet 
til udmøntning gennem forbunds- 
eller lokalaftaler på de enkelte 
virksomheder. Centralt for forvalt-
ningen af samarbejdsmodellen er, 
at der ikke er knyttet konfliktret til 
håndhævelsen af modellens overens-
komstområder.
Samarbejdsmodellen omfatter: De 
lønmodtagere, der berøres af regler-
ne i samarbejdsmodellen, er de, der 
er omfattet af en kollektiv overens-
komst, hvori reglerne indgår.
Eksempler: Procedurer for opgave-
løsning på virksomhederne og ind-
dragelse af tillidsrepræsentanterne.

4. Aftalemodellen
Aftalemodellen er kendetegnet ved 
at være kollektive aftaler mellem 
arbejdsgiver og lønmodtagere (og 
deres organisationer), der hand-
ler om de materielle rettigheder 
og pligter i ansættelsesforholdet. 
Aftalemodellen omfatter de lands-
dækkende kollektive overenskom-
ster og fastsætter eksempelvis løn, 
tillæg, arbejdstid, opsigelsesvarsler 
mv. Kendetegnende for de områder i 
overenskomsten, der er reguleret af 
aftalemodellen, er, at der er tilknyt-
tet konfliktret. 
Aftalemodellen omfatter: De løn-
modtagere, 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 samarbejdsmodel-
len. De to modeller udvikler sig i 
forhold til hinanden inden for de 
forskellige overenskomstområder. 
Eksempler: regulerer eksempelvis 
løn, tillæg, arbejdstid, opsigelses-
varsler mv.

5. Lovgivningsmodellen
Lovgivningsmodellen er kendetegnet 
ved at være den lovgivning, der be-
skriver de offentligt fastsatte regler 
for arbejdsmarkedet. I praksis dæk-
ker 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 (præ-
ciptive 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 regu-
lering, ikke mindst ILO, Den Euro-
pæiske Menneskerettighedsdomstol, 
EU-retten, EU-direktiverne og 
domstolsafgørelser. Internationali-
seringsmodellen rummer den mest 
aktivistiske (udfordrende) tilgang til 
regulering af arbejdsretten i forhold 
til traditionerne for fortløbende og 
kontinuerlig udvikling af de arbejds-
retlige instrumenter, der traditio-
nelt knyttes til den danske model. 
Internationaliseringsmodellen 
omfatter: Alle lønmodtagere berøres 
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af reglerne i internationaliserings-
modellen.
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, Menneskerettig-
hedsdomstolens 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 sam-
arbejdsmodellen været vores primære 
fokusområder, da det er de modeller, der 
repræsenterer de kollektive overenskom-
ster, men arbejdsmarkedet er præget af 
træk fra alle seks modeller. Det interes-
sante 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 interna-
tionaliseringsmodellen skaber? Hvordan 
styrker vi bevidstheden om sammen-
hængen mellem grundlæggende rettig-
heder på arbejdsmarkedet og fagforenin-
gernes 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 samar-
bejdsmodellen 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 fagbevæ-
gelsen 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 erhvervs-
uddannelsesloven, 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, ATP-
loven, lov om ligestilling mellem mænd 
og kvinder, lov om lønmodtageres 
retsstilling ved virksomhedsoverdra-
gelse m.fl. Meget af lovgivningen på 
enkeltsagsområder har sin oprindelse 
i internationale institutioner. Det kan 
fx være Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention, direktiver fra Den 
Europæiske Union, EU-Domstolen, 
ILO-konventioner mv.

2.4.  Udviklingen af 
 den danske model 
Lovgivningen om forholdene på arbejds-
markedet, 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 udviklin-
gen 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 Arbejdsgiverfor-
ening i centrale roller i skabelsen af den 
ny lovgivning, der skulle ruste samfun-
det til at kunne håndtere de konflikter 
på arbejdsmarkedet. I praksis var det 
lykkedes at skabe ”industriel parlamen-
tarisme”, før den politiske parlamenta-
risme blev fastslået i 1901.2

Det førte i første omgang (1910) til 
etableringen af henholdsvis Den Faste 
Voldgiftsret, til håndtering af retskon-
flikter (eksempelvis brud på overens-
komsterne) og Forligsinstitutionen, til 
håndtering af interessekonflikter (ek-
sempelvis strejker) og Norm for regler 
for behandling af faglig strid. Lovgiv-
ningens rammer fik imidlertid ikke for 
alvor stabiliseret forholdene på arbejds-
markedet, og større konflikter dukkede 
frem med jævne mellemrum.

Efter at der i perioden 1921-25 blev 
opgjort et tab på henved 8 mio. arbejds-
dage3, fremsatte Det radikale Ven-
stre et forslag til midlertidig tvungen 
voldgift i arbejdsstridigheder. Forslaget 
kunne ikke finde politisk opbakning, 
da man frygtede, at parterne herefter 
kunne forhale overenskomstafslutnin-
gen og skyde ansvaret fra sig.

Så mens lovgivning om en perma-
nent voldgiftsordning ikke kunne finde 
politisk opbakning, var der til gengæld 
større forståelse for at finde en form 
for statslig intervention i arbejdskon-
flikterne, der havde et lovgrundlag at 
stå på. Det blev tydeligt ved arbejds-
konflikten i 1925, der dog blev bilagt i 
Forligsinstitutionen til sidst. Men det 
afgørende slag kom ved overenskomst-
forhandlingerne i 1933, der var gået i 

2. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.
3. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

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 anled-
ning 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 op-
hør og automatisk forlængelse af over-
enskomsterne (uden ændringer), som 
et led i Kanslergadeforliget. Lovindgre-
bet 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 fag-
grupper 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 almin-
delige domstoles område, så var der 
alligevel både retlig og politisk  opmærk-
somhed på reguleringen af arbejds-
markedets 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. – konflik-
ter, der som regel var bundet i det 
foreningsretlige eller erstatningsretlige 
område. I disse sager afgjorde domstole 
en lang række sager og fik skabt ram-
mer 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 over-
enskomst, og den samtidige politiske 
debat fik konsekvenser for organisatio-
nerne. I 1929 vedtog et flertal af partier-
ne i rigsdagen lov om værn for erhverv- 
og arbejdsfriheden4, der indskrænkede 
de kollektive aftalers muligheder for at 
håndhæve eksklusiv- og fortrinsklau-
suler 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 gen-
nemslagskraft 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 for-
handling, 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 funktio-
nærloven, der i slutningen af 30’erne 

4. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

blev en konservativ mærkesag. De 
konservatives oprindelige idé med at 
lovgive på funktionærområdet var at 
give funktionærerne nogle af de rettig-
heder, arbejderne havde opnået gennem 
de kollektive overenskomster, men sikre 
at funktionærerne vedblev at få regu-
leret deres forhold gennem individuelle 
kontrakter. 

Således kunne man fjerne et helt po-
tentielt organiseringsområde fra fagbe-
vægelsen og samtidig sikre roen blandt 
funktionærgrupperne. Disse havde dog 
også organiseret sig bl.a. i HK, der fra 
starten af 1920’erne, i lange forhand-
lingsforløb, formåede at få forpurret 
lovgivning på området. 

Funktionærerne var langt fra så 
godt organiseret som andre grupper i 
LO-forbundene, men havde også sær-
status i nogle af de politiske diskus-
sioner ved at være underlagt en ”sær-
lig 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 – ef-
ter radikal mellemkomst og store finger-
aftryk 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 rekrut-
teringsøjemed, da forbundet startede en 
hvervekampagne og fortsatte bestræ-
belserne på at få overenskomstdækket 
funktionærområdet. Det gav også pote 
og medførte en stor medlemsfremgang, 
især inden for det private område. Over-
enskomsterne var dog en anelse løsere 

5. Gustav Pedersen, daværende HK-formand. På HK’s 
repræsentantskabsmøde 1937.
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i formuleringerne, end de traditionelle 
overenskomster var. 

Ferieloven bliver vedtaget umiddel-
bart efter – i 1938 – og er på alle måder 
karakteriseret ved at være et eksempel 
på den omvendte proces. Allerede da 
ferieloven vedtages som minimums-
lovgivning, er der opnået ferie med løn 
gennem flertallet af kollektive overens-
komster, og statens tjenestemænd har 
haft ret til ferie. Lovgivningen påvirker 
altså ikke resultaterne af de indgåede 
overenskomster.

2.4.4.  SAMARBEjDSAFTALERNE 
 OG EN Ny HOVEDAFTALE
Mens overenskomstdækningen øgedes 
efter anden verdenskrig, fandt arbejds-
markedet også ind i en normal gænge 
igen, efter at den almindelige kon-
fliktret havde været sat ud af spil under 
besættelsen til fordel for et arbejds- og 
forligsnævn. Inden for det offentlige 
område fandt særligt kommunerne in-
teresse i at indgå overenskomster efter 
privat forbillede, for at give arbejdsgi-
verne en større fleksibilitet end tjene-
stemandsansættelserne kunne opbyde. 
Der blev altså flere organiserede i DsF-
forbundene og dermed potentielt flere 
deltagere i arbejdskonflikterne.

På den politiske scene var det dog 
gammelkendte redskaber, der blev truk-
ket frem. Det radikale Venstre frem-
lagde 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 sam-
arbejdsformer på den enkelte arbejds-
plads, så ”bedrifternes ledelse og deres 
medarbejdere knyttes nærmere sam-
men i fælles interesse”. 

Med erfaringerne fra krigstiden i 
klar erindring valgte DsF igen at gå 
imod forslaget om tvungen voldgift, 

6. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

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 enkel-
te virksomhed at styrke virksomhedens 
produktivitet og sikre medarbejdernes 
trivsel. Parterne var altså også parate 
til at indarbejde hensigter fra det politi-
ske 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 opret-
tet 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 aftalesy-
stemets 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 der-
fra, havde gjort den danske lovgivning 
på arbejdsmarkedsområdet langt mere 
fragmenteret end i de øvrige nordiske 
lande, hvor der var lavet en bredere lov-
givning om de kollektive aftaleforhold, 
end tilfældet var i Danmark. Kommis-
sionen afværgede dog muligheden for 
en samlet lovgivning på området ved at 
henvise til den nyligt indgåede Hovedaf-
tale (1960), der reformerede September-
forliget, og Kommissionen fandt derfor 
ikke behov for ”ad lovgivningens vej at 
søge tilvejebragt et ensartet arbejdsret-
ligt grundlag for samtlige arbejdsmar-
kedets parter”.7 Den Faste Voldgiftsret 
skiftede dog navn til Arbejdsretten for 
at understrege dens karakter af domstol 
på linje med landets øvrige domstole.

7.  Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.
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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 cemente-
rede parternes hensigt om at fastholde 
den hidtidige retstilstand, og hvor ene-
ste nye ansættelsesretlige instrument 
var nedsættelsen af Afskedigelsesnæv-
net. (Fragmenteringen kunne fortsætte 
uhindret.)

At parternes kronjuvel, Hovedaf-
talen, også kunne være et skrøbeligt 
fundament at bygge arbejdsmarkedets 
fundament på, blev tydeligt i slutningen 
af 1960’erne, hvor tonen mellem parter-
ne udviklede sig meget hårdt, og hvor 
det endte med, at LO opsagde Hovedaf-
talen 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 for-
søgt 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 pres-
sede parterne væk fra de fælles inte-
resser 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 overens-
komstfornyelserne i ’75, ’77 eller 1979. 

8. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

Hver gang var Folketinget inde med et 
lovindgreb på DA/LO-området.

De mange lovindgreb forekom beret-
tigede fra politisk side, hvor det ”sam-
fundsøkonomiske ansvar” blev lagt til 
grund for indgrebene. Indgrebene var 
dog med til at svække forhandlings- og 
konfliktretten og gav større ustabili-
tet på arbejdsmarkedet med mange 
overenskomststridige arbejdsnedlæg-
gelser til følge. De indkomstpolitiske 
redskaber og det frie faglige forhand-
lingssystem forblev en udfordring for 
hinanden. 

Til trods for et par rolige år i star-
ten 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 over-
enskomstforhandlingerne måtte foregå 
inden for ”samfundsøkonomisk forsvar-
lige” rammer, hvor det ”tillægges afgø-
rende vægt, at omkostningsudviklingen 
her i landet ikke overstiger udlandets.” 
I praksis en partstilkendegivelse af, at 
man ikke kun handler inden for ”par-
ternes eget område” når man indgår 
overenskomster, men at der er større 
samfundshensyn på spil. 

Erklæringen skaber Statistikudval-
get, hvor centraladministrationen og 
parterne følger konkurrenceudviklin-
gen, og den kædes også sammen med 
forarbejdet til arbejdsmarkedspensions-
reformen, der starter i 1988. Det ender 
op med, at hele det overenskomstdæk-
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kede arbejdsmarked har arbejdsmar-
kedspensioner i 1993. Parterne er – på 
godt og ondt – de store bidragydere – 
også til udviklingen af de samfundsøko-
nomiske 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 aftale-
forhandlinger. 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 kol-
lektive 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. Ændrin-
gerne 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 forhand-
linger mellem parterne og mellem 
parterne og det politiske system, ligger 
meget af lovgivningen i forlængelse af 
afgørelser fra retsinstanser: Menne-
skerettighedsdomstolen og Højesteret. 
Vilkårene for forhandlingen af lovgiv-
ningsspørgsmål har derfor også forryk-
ket 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 Menneskeret-
tighedsdomstolen.

Større indflydelse på det fagretlige 
system og arbejdsmarkedslovgivningen 
har imidlertid udviklingen af EU haft 
siden Danmarks indmeldelse i 1972. Si-
den 1993 har EU haft ret til at vedtage 
regler om kollektiv interessevaretagelse 
dog ikke om organisations- og kon-
fliktret. Implementeringen af EU-direk-
tiverne har været igennem en følsom 
proces, hvor implementering af direk-
tiverne gennem de kollektive overens-
komster og tiltrædelsesoverenskomster 
i sidste ende blev kendt utilstrækkelige 
til – i sig selv – at kunne gøre det ud for 
implementering på hele arbejdsmarke-
det. Siden 2002 er supplerende lovgiv-
ning derfor blevet indarbejdet som en 
del af den danske model.

I den danske model gælder derfor nu, 
at der er nedsat et trepartsudvalg, ”Im-
plementeringsudvalget”, der vurderer, 
hvordan et EU-direktiv bedst implemen-
teres. I praksis har det udmøntet sig i, at 
ansættelsesretlige- og arbejdsmiljødirek-
tiver først implementeres i de gældende 
overenskomster og derefter via lovgiv-
ning 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 afskedigel-
ser. 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 beskæf-
tigelse og barselsorlov mv. Loven 
forbyder direkte og indirekte for-
skelsbehandling på grund af køn ved 
ansættelse, afskedigelse og øvrige 
arbejdsvilkår.

• Lov om lønmodtagernes retsstil-
ling 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 ansættelses-
bevis og ansættelsesbevisets indhold 
for lønmodtagere ansat mere end 8 
timer om ugen.

• Lov om europæiske samarbejdsud-
valg.

• 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 overenskom-
ster og kampskridt ikke længere er rent 
nationale anliggender, når der er tale 
om grænseoverskridende aktiviteter”.11 

De kan altså potentielt gøre fagbevægel-
sens 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 velfærds-
systemer 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 overens-
komstdækning, et veludviklet fagretligt 
system og stærke arbejdsmarkedsorga-
nisationer. 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 europæi-
ske retninger viser bl.a., at de forskel-
lige arbejdsmarkedsmodeller i EU er en 
udfordring for håndhævelsen.

Den danske arbejdsmarkedsmodel 
er den i EU, hvor der findes mindst lov-
givning, der direkte regulerer arbejds-
markedet. I Danmark er lovgivningen 
på området et supplement, der under-
støtter parternes regulering. 

Selv i de to andre nordiske EU-lan-
de, 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 lig-
ger 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 kendeteg-
net af en stærk korporativ forbindelse 
mellem arbejdsmarkedets parter. Et 
særligt kendetegn for Norge er, at man i 
den norske model arbejder med ”almen-
gøring” af overenskomsterne (se endvi-
dere 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 overenskomstdæk-
ning i enkelte sektorer som industri-
produktionen, mens overenskomst-
dækning stort set ikke eksisterer i 
servicesektoren. Mange af lønmodta-
gernes rettigheder er direkte bundet 
op på beskæftigelse og anciennitet. 

 Der er også et helt andet velfærd-
system end det danske, skatteba-
serede, system i Tyskland, hvor 
systemet i høj grad er forsikrings-
baseret, hvor arbejdsgiverne betaler 
dele af ydelserne for deres ansatte. 
Dette giver et andet arbejdsmarked, 
hvor det er vanskeligere for lønmod-
tagerne at skifte job uden at miste 
rettigheder som fx pension, og hvor 
det er afgørende at have et arbejde 
for at opnå væsentlige velfærdsydel-
ser. Den individuelle tilgang, som et 
forsikringsbaseret system udgør, vil 
i vores tilgang særligt være inspire-
ret af Individmodellen (model 2).

2. Den sydeuropæiske model, som 
bl.a. er repræsenteret ved Frankrig, 
minder om den centraleuropæiske 
model. Dog adskiller den sydeuropæ-
iske model sig ved at have en endnu 
højere grad af statslig indblanding i 
økonomien og i en lav grad af sam-
arbejde mellem arbejdsmarkedets 
parter og et endnu mere ufleksi-
belt arbejdsmarked. Inden for den 
offentlige sektor er fagbevægelsen 
rimeligt repræsenteret, mens orga-
nisationspct.en er lav i den private 

sektor. Den sydeuropæiske model er 
kendetegnet ved at være inspireret af 
Individmodellen (model 2) og Lovgiv-
ningsmodellen (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 arbejds-
markedet, 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 kollek-
tive aftaler i England slet ikke kan 
være retligt forpligtende, og lovgiv-
ning 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 par-
terne 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 centraleuro-
pæiske modeller både er præget af 
Lovgivningsmodellen (model 5) og i 
varierende omfang af Ledelsesmo-
dellen (model 1) og Individmodellen 
(model 2). 

 På sigt vil de tidligere østeuropæi-
ske lande formentlig dele sig mel-
lem 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 euro-
pæiske 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 storleveran-
dør 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 afgø-
rende rolle ikke alene for arbejdsmar-
kedets rammer i EU uden for Danmark, 
men lovgivningen har også afgørende 
indflydelse på selve løn- og ansættel-
sesvilkårene i alle andre EU-lande end 
Danmark. 

Et klart eksempel på dette er fast-
sættelsen af mindstelønnen. Ikke min-
dre end 20 EU-lande har en lovfastsat 
mindsteløn, og andre lande har det i for-
skellige sektorer. Tysk LO har de sidste 
par år skiftet holdning til dette spørgs-
mål 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 lovfast-
sat mindsteløn, men er klart i mindretal 
også i Europæisk Faglig Sammenslut-
ning, EFS.

Fafo i Norge har i 2010 udgivet rap-
porten ”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 myndigheds-
ansvar at opretholde direktiverne på 
arbejdsmarkedet, mens fagbevægelsen 
i Danmark spiller den afgørende rolle 
i håndhævelsen af direktiverne, da de 
er implementeret gennem overenskom-
sterne. 

Det er en væsentlig opgave for over-
enskomstparterne at sikre, at overens-
komsten 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 under-
mineres 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 

Belgien	 x	 Højt	 96	%	 54	%	 x	

Bulgarien	 x	 Ikke	brugt	 25	%	 21	%	 x	

Danmark	 	 	 82	%	 68	%	 	

Estland	 x	 Lavt	 22	%	 13	%	 x	

Finland	 x	 Højt	 90	%	 71	%	 	 x

Frankrig	 x	 Højt	 95	%	 8	%	 x	

Grækenland	 x	 Højt	 85	%	 23	%	 x	

Irland	 x	 Lavt	 44	%	 35	%	 x	

Italien	 	 	 80	%	 33	%	 	 x

Cypern	 	 	 75	%	 62	%	 x	

Letland	 x	 Ikke	brugt	 20	%	 16	%	 x	

Litauen	 x	 Ikke	brugt	 12	%	 14	%	 x	

Luxembourg	 x	 Lavt	 60	%	 40	%	 x	

Malta	 	 	 57	%	 57	%	 x	

Holland	 x	 Højt	 82	%	 21	%	 x	

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	 x

Spanien	 x	 Højt	 80	%	 15	%	 x	

Storbritannien	 	 	 35	%	 29	%	 x	

Sverige	 	 	 92	%	 74	%	 	

Tjekkiet	 x	 Lavt	 44	%	 21	%	 x	

Tyskland	 x	 Lavt	 63	%	 20	%	 	

Ungarn	 x	 Lavt	 35	%	 18	%	 x	

Østrig	 x	 Lavt	 99	%	 32	%	 	 x

KildE:  Rapport	fra	udvalget	om	social	dumping.	LO.	Februar	2011.
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På grund af princippet om områdeover-
enskomster kan man som lønmodtager 
kun være omfattet af en overenskomst, 
hvis man arbejder på en virksomhed, der 
1) er medlem af en arbejdsgiverorganisa-
tion, 2) har indgået en tiltrædelsesover-
enskomst med fagforeningen eller 3) har 
en virksomhedsbaseret overenskomst.

Fagbevægelsens mål vil derfor altid 
være en så omfattende overenskomst-
dækning 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 fælles-
skab står stærkere over for arbejdsgi-
verne, end den enkelte kan gøre det. 

Dertil kommer, at de organiserede 
lønmodtagere gennem overenskomster 
har stor indflydelse på egne løn- og ar-
bejdsvilkår, fordi overenskomstforhand-
lingerne er en udpræget demokratisk 
proces, hvor der diskuteres og udtages 
krav, og hvor medlemmerne efterfølgende 
kan stemme om forhandlingsresultatet.

Denne selvregulerende og inddra-
gende proces er med til at skabe sikker-
hed for, at de indgåede overenskomster 
overholdes, hvilket skaber ro på arbejds-
markedet. 

Endelig vil en høj overenskomstdæk-
ning gøre det sværere at undergrave løn- 
og arbejdsvilkårene.

Sammenholdt med fagforeningernes 
repræsentativitet, beskrevet i kapitel 4, 
er en høj overenskomstdækning end-
videre 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 arbejds-
markedet 

3.1.  omfanget af over-
 enskomstdækningen
Det er forbundet med stor usikkerhed 
at opgøre overenskomstdækningen i 
Danmark.

Niveauet for dækningen afhænger af 
den metode, der anvendes. Traditionelt 
giver meningsmålinger blandt lønmodta-
gere den laveste dækning, mens målin-
ger blandt virksomheder giver en højere 
dækning, og registeroptællinger sam-
menholdt med skøn giver den højeste 
dækning.

Sidstnævnte metode er anvendt kon-
tinuerligt 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 arbejds-
markedsforskere gennemført tre løn-
modtagermålinger.

Lønmodtagermålinger er også gen-
nemført af LO i 2000 og igen i 2010, 
hvorved der også her kan spores en 
udvikling. Dog har metoderne været for-
skellige, 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 Arbejds-
markedsforskning ved Aalborg Universi-
tet (CArMA).

3. overenskomstdækningen
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Endelig er rundspørger blandt virk-
somheder 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

LønMOdtAgerunderSøgeLSe      	 	 	

Scheuer	(1983)	 74	 57	 95	 755

Kristiansen	(1993)	 74	 59	 95	 559

Scheuer	(1994)	 69*	 52	 100*	 1.716

LO	(Ansættelses-	og	organisationsforhold	2000)	 	 	

	-	tilstedeværende	 70	 59	 90	 4.750

	-	formel	 83*	 71*	 100*	 4.239

WIBAR-analyse	(2004/05)	 87	 80	 98	

CARMA	(2010)	 75	 62	 100	 3.140

	 	 	 	

VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE	 	 	 	

Danmarks	Statistik	(1995/97)	 	 83	 	

Ibsen	(1998)	 75-80*	 67-69*	 100*	 889

Danmarks	Statistik	(2002)	 	 79	 	

Danmarks	Statistik	(2006)	 	 74	 	

LO	(TR-undersøgelsen	2010)	 75	 65	 	

	 	 	 	

REGISTEROPTæLLING	 	 	 	

DA	(1998)	 85*	 76*	 100*	

DA	(1999)	 85*	 77*	 100*	

DA	(2000)	 85*	 77*	 100*	

DA	(2001)	 85*	 77*	 100*	

DA	(2002)	 	 	 	

DA	(2003)	 85*	 77*	 100*	

DA	(2004)	 	 	 	

DA	(2005)	 	 	 	

DA	(2006)	 	 	 	

DA	(2007)	 83*	 73*	 100*	

DA	(2008)	 83*	 73*	 100*	

*	 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.

----	Pct.	----
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3.1.2.  DA’S REGISTEROPTæLLINGER 
DA opgør årligt overenskomstdækningen 
i forbindelse med deres ”Arbejdsmar-
kedsrapport”. 

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 arbejdsgiverorga-
nisation, er der tale om en næsten total 
opgørelse af antallet af fuldtidsbeskæfti-
gede på det private arbejdsmarked. 

Undtaget er dog medarbejdere, for 
hvem der (ulovligt) ikke betales ATP-
bidrag. Det er umuligt at anslå omfanget 
heraf, men det kan konstateres, at der 
er en gråzone af lønmodtagere, der træk-
ker overenskomstdækningen ned. 

Danmarks Statistik er dog gået bort 
fra at opgøre ATP-beskæftigelsen (de se-
neste data vedrører tredje kvartal 2009) 
og vil i maj 2011 offentliggøre beskæfti-
gelsen for kvartalerne i 2010 baseret på 
eIndkomst, hvilket vurderes at være en 
endnu mere præcis opgørelse. Det kan 
dermed også få betydning for udregnin-
gen af overenskomstdækningen.

De seneste tilgængelige tal er offent-
liggjort i Arbejdsmarkedsrapport 2010 
og vedrører 2008, hvor ATP-beskæftigel-
sen udgør 2.322.000 fuldtidsbeskæftige-
de, 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 overenskomstdæk-
ning. 

Den indirekte udtrykker, hvor stor 
en del af virksomhederne, der er omfat-
tet af overenskomster, mens den direkte 
udtrykker, hvor stor en del af lønmodta-
gerne, 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 virksomhe-
derne.

DA’s opgørelse skelner mellem tre 
grupper af lønmodtagere:
1.	 877.000 ansatte i virksomheder orga-

niseret i en af arbejdsgiverorganisa-
tionerne DA, FA eller SALA

2.	 597.000 ansatte i virksomheder der 
ikke er organiseret eller er organise-
ret uden for DA, FA eller SALA

3.	 848.000 ansatte i det offentlige

Det er især de to førstnævnte grup-
per, der er interessant i DA’s opgørelse, 
da DA konsekvent fastlægger overens-
komstdækningen 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 arbejdsgiver-
organisation pr. definition er omfattet af 
overenskomster, fastlægges den indi-
rekte 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 virksomhe-
der er altså ikke omfattet af en over-
enskomst. Ifølge Due og Madsen består 
denne gruppe ”i overvejende grad af aka-
demisk arbejdskraft, idet AC ikke har 
kollektive overenskomster med arbejds-
giverorganisationer 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. LO-Dokumentation 1/2010.
14. Tr-undersøgelsen 2010. Tillidsrepræsentanten og ar-

bejdspladsen.
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Centralorganisation (AC) og Ingeniør-
foreningen i Danmark (IDA), at hhv. 11 
pct. og 4 pct. af deres medlemmer på det 
private arbejdsmarked er omfattet af en 
overenskomst. Undersøgelsen underbyg-
ger desuden, at der kun i meget begræn-
set omfang er tegnet overenskomst for 
akademikerne.

Mens det således er sandsynlig-
gjort, at de fleste akademikere på DA’s 
område ikke er overenskomstdækket, 
så inkluderer skønnet for overenskomst-
dækningen 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 om-
råde fra 89 pct. til ca. 84-85 pct., medfø-
rende at dækningen for hele arbejdsmar-
kedet falder fra 73 pct. til ca. 71 pct.

Og dels er der tale om de HK’ere, der 
pga. 50 %-reglen ikke er overenskomst-
dækket. 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 forudsæt-
ninger 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.  OVERENSKOMST-
DæKNINGEN 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 til-
fældet 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 omfat-
tet af en overenskomst.18 

DA antager, at 51-100 pct. af med-
arbejderne 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 medar-
bejderne 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 virk-
somheder, der har færre end 10 ansatte.

17. DA Arbejdsmarkedsrapport 2010.
18. LO-dokumentation 1/2010.
19. Det officielle tal fra DA Arbejdsmarkedsrapport 2007 

er 50 pct., men dette er korrigeret til 45 pct. i LO-
Dokumentation 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 virksomhe-
der 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 overenskomst-
dækket, og hvor mange der ikke er 
organiseret.

Men tallene tyder alt andet lige på, at 
overenskomstdækningen ikke er afdæk-
ket på et væsentligt område på det ikke-
organiserede arbejdsmarked. I Tr-un-
dersøgelsen 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 overenskomst-
dækning på 45 pct. i de ikke-organise-
rede virksomheder må betragtes som et 
absolut maksimum.

3.1.5.  LØNMODTAGEROPGØRELSER
I 2000 gennemførte LO en større lønmod-
tagerundersøgelse, hvori der blev skelnet 
mellem den tilstedeværende overens-
komstdækning, 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, træk-
kes således ud af datagrundlaget, inden 
overenskomstdækningen udregnes. 

Den tilstedeværende overenskomst-
dækning blev opgjort til 59 pct. i den 
private sektor, mens den formelle blev 
opgjort til 71 pct. 

20. Tr-undersøgelsen 2010. Tillidsrepræsentanten og ar-
bejdspladsen.

I 2010 har Center for Arbejdsmar-
kedsforskning 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 overenskomstdæknin-
gen.

Den viser bl.a., at der på branche-
plan 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 underbyg-
ger, at overenskomstdækningen i privat 
service er lavere end i fremstilling og 
bygge- og anlæg, jf. tabel 3.2. 

 

21. Flemming Ibsen. Lønmodtagerorganisering på det dan-
ske arbejdsmarked. Surveyanalyse. 2010. (Offentliggøres 
i 2011)
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3.2.  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 ud-
viklingen.

Det kan således konstateres, at mens 
overenskomstdækningen blandt lønmod-
tagerne 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 fuldtidsbe-
skæftigede på det private arbejdsmarked 

22. LO-dokumentationen 1/2010.
23. Udregnet pba. LO-dokumentation 1/2010. S. 81. 

Differencen mellem samlede antal lønmodtagere i  den 
private sektor 2007 (1.464.000) og antallet af lønmodta-
gere 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 arbejds-
marked”.

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 la-
vere, 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 medarbej-
dere, heller ikke er omfattet. 

Dette har dog været tilfældet hele 
tiden, og ændrer derfor ikke ved udvik-
lingen 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 overens-
komstdækningen synes at være falden-
de, og at DA’s opgørelse af en dækning 
på 71 pct. i den private sektor synes 
at være nærmere et maksimum end et 
minimum. 

Tabel 3.2. 
Overenskomstdækning for lønmodtagere i fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægssek-
toren og den private servicesektor, 2010, pct. 
	

 I hvILken brAnche er du AnSAt? 

 Fremstilling bygge- og  Privat
  anlæg    service**

Er	du	dækket	af	en	overenskomst?	 Ja*	 70	 74	 59	 63

	 Nej	 30	 26	 41	 37

Total	 	 100	 100	 100	 100

n=	1675
*	 Dækker	både	kollektive	og	lokale	aftaler.	
**	 Dækker	brancherne:	El-,gas-,	varme-	og	vandforsyning,	handels-	og	reparationsvirksomhed,	restaurations-	og	hotelvirksomhed,	transportvirk-

somhed,	Fastejendom,	udlejnings,	forretningsserivce	mv.,	Bank-,	finans	og	forsikringsvirksomhed,	information	og	kommunikation,	Anden	privat	
virksomhed,	Liberale,	videnskabelige	og	tekniske	tjenesteydelser.

KildE:	 Flemming	Ibsen.	Lønmodtagerorganisering	på	det	danske	arbejdsmarked.	Surveyanalyse.	2010.	(Offentliggøres	i	2011)

tOtAL
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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 overenskomstdæknin-
gen 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 for-
pligtet til at overtage overenskomsten 
hos den overtagne virksomhed i tilfælde 
af fusion, opkøb, ejerskifte etc., er det 
sådan i dag, at arbejdsgiveren kan und-
lade at overtage overenskomsten, hvis 
det er blevet meddelt inden for en given 
tidsfrist.

Endelig kan en forklaring være, at 
arbejdet med at tegne nye overenskom-
ster ikke prioriteres i tilstrækkelig grad 
af de faglige organisationer. Arbejdet 
med at sikre en høj overenskomst-
dækning forudsætter en opsøgende og 
kontinuerlig indsats i alle dele af fagbe-
vægelsen. 
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Forudsætningen for at opretholde og ud-
vikle samarbejdsmodellen og aftalemo-
dellen er tilstedeværelsen af repræsen-
tative 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 trepartsfor-
handlinger med staten samt den po-
litiske accept af, at væsentlige dele af 
arbejdsmarkedets regulering er overladt 
til parterne selv. 

Omvendt kan en ringere repræsenta-
tivitet risikere at medføre en udvikling 
i retning af lovgivningsmodellen og/eller 
internationaliseringsmodellen. regule-
ringen af arbejdsmarkedet vil dermed 
foregå på et mere overordnet og min-
dre detaljeret niveau, og det vil måske 
betyde, at der dermed samtidig i højere 
grad åbnes op for individmodellen.

Et anerkendt mål for repræsentati-
viteten udtrykkes gennem organisati-
onsgraden, der på lønmodtagersiden er 
andelen af arbejdsstyrken, der er med-
lemmer af en fagforening, og på arbejds-
giversiden er andelen af arbejdsgivere, 
der er medlemmer af en arbejdsgiveror-
ganisation. 

En høj organisationsgrad blandt løn-
modtagerne giver fagbevægelsen styrke 
til at forhandle overenskomster mv. 
over for arbejdsgiverne. Kun de orga-
niserede lønmodtagere24 kan indgå i en 

24. Forstået som lønmodtagere der er organiseret i de over-
enskomstbærende organisationer.

lovlig strejke under en eventuel konflikt, 
og det er afgørende for fagbevægelsens 
indflydelse, at arbejdsgiverne oplever 
konfliktscenariet som en væsentlig trus-
sel. 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-fagbe-
vægelsens økonomi, der i altovervejende 
grad er medlemsfinansieret. Alt andet 
lige vil færre indtægter forringe LO-fag-
bevægelsens muligheder for at varetage 
lønmodtagernes interesser, ligesom der 
bliver færre ressourcer til retshåndhæ-
velsen. Den danske model indebærer, at 
konflikter og uoverensstemmelser løses 
gennem faglige instanser som fx Arbejds-
retten, hvor det selvsagt er afgørende, at 
fagbevægelsen er i stand til at føre sager-
ne kompetent fra start til slut. Da opga-
ven har højeste prioritet, har de faldende 
kontingentindtægter indtil videre ikke 
resulteret i hverken ringere interessevare-
tagelse på medlemmernes vegne eller i, at 
man har måttet opgive at retshåndhæve 
brud på overenskomster mv. 

En høj organisationsgrad blandt ar-
bejdsgiverne udtrykker ikke på samme 
vis som på lønmodtagersiden arbejds-
givernes forhandlingsstyrke, men det 
sikrer derimod, at de overenskomster, 
som arbejdsgiverne indgår, også har en 
bred dækning.

Det skyldes princippet om område-
overenskomster, hvorved det er arbejds-
giverens organisering, der er afgørende 
for, om medarbejderne er dækket af en 

4. organisationsgraden 
 på arbejdsgiver- og 
 lønmodtagerside og dens 
 betydning for 
 den danske model
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overenskomst – uanset om medarbej-
derne selv er organiseret i en fagfor-
ening.25 

Udviklingen i overenskomstdæknin-
gen er behandlet nærmere i kapitel 3.

I dette kapitel redegøres for ud-
viklingen 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 for-
klaringer og uddybninger tager afsæt i 
LO-fagbevægelsen. 

4.1. lønmodtagernes 
 organisationsgrad
Organisationsgraden blandt lønmodta-
gerne er faldet de senere år, og udgør 
nu 67 pct. for hele arbejdsmarkedet, et 

25. En undtagelse fra dette princip er den såkaldte 50 
%-regel, der fordrer, at mindst halvdelen af medarbej-
derne 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 arbejds-
giverorganisation. 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 mini-
malt omfang indgår overenskomster.

Udviklingen betyder, at 39 pct. af 
alle lønmodtagere, altså cirka 4 ud af 
10, står uden for de overenskomstbæ-
rende 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 fagfor-
ening, der har tegnet overenskomsten.  

LO anslår fx, at 600.000 lønmodta-
gere blev omfattet af de overenskomster, 
der blev indgået på det private arbejds-
marked i 2010, men cirka 20 pct. af dis-

        1995    2000 2005 2009 2010

Lønmodtagere	og	ledige	i	

arbejdsstyrken

	2.547 	2.614 	2.640 	2.677 	2.676

Fagforeningsmedlemmer 	1.862

	73,1%

	1.870

	71,5%

	1.893

	71,7%

	1.818

	67,9%

	1.804

	67,4%

Ikke-medlemmer 			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%

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

KildE: 	 LO-dokumentation	1/2010.
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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 medlem-
mer, og intet tyder på, at denne udvik-
ling 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 or-
ganiserede 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 med-
lemmer repræsentanter FTF nu 20 pct. 
af det samlede antal organiserede, mens 
AC med 187.000 medlemmer repræ-
senterer 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) medlems-
fremgang, og omend det langtfra er den 
primære forklaring på LO’s medlemstil-
bagegang, så er det dog en pointe, at 
grænsefladen mellem at være medarbej-
der og leder er blevet mere flydende og ud-
fordrer 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. LO-dokumentation 1/2010.
27. 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 	1995-2010

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%

I	alt 	1.862

	100%

	1.870

	100%

	1.893

	100%

	1.818

		99%

	1.804

	101%

-58

KildE: 	 LO-dokumentation	1/2010.
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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 beskre-
vet 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-fagbevæ-
gelsens 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 arbejdsmarke-
det. De erstattes af mindre årgange, 
hvilket reducerer rekrutterings-
grundlaget. 
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 ar-
bejdspladser i industrien, som tradi-
tionelt har været bedre organiseret. 
Sammensætningen af arbejdsstyr-
ken 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 LO-
fagbevægelsen at organisere.

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

Sammenhængen i medlemskab af 
a-kasser og fagforeninger, kaldet 
Gent-effekten, er blevet svækket 
de senere år. Dertil kommer, at a-
kassernes ydelser generelt gennem 
forskellige indgreb er blevet for-
ringet, bl.a. ved at arbejdsløsheds-
perioden 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 samarbejdsmo-
dellen er det et stort problem, at et 
stigende antal lønmodtagere melder 
sig ind i ikke-overenskomstbærende 
organisationer.
At fradraget for fagforeningskontin-
gent er blevet forringet, og det der-
med bliver dyrere at være medlem 
af en LO-fagforening, kan bidrage 
yderligere til denne udvikling, da 
konkurrencen med de gule organisa-
tioner bliver endnu hårdere, når de 
kan markedsføre sig mere voldsomt 
på at være fuldt fradragsberetti-
gede. En anden risiko er, at nogen af 
økonomiske årsager fravælger fag-
foreningsmedlemskab fuldstændigt. 
Også afskaffelsen af eksklusivbe-
stemmelserne fra og med 2007 synes 
at have haft negativ betydning for 
organisationsgraden. Organisations-
graden faldt mere på det tidspunkt, 
end det var tilfældet i perioden in-
den 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 lønmodta-
gere 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. 

strUktUrelle forhold

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

Derimod fylder service, administra-
tion, 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 pri-
vate serviceområder anslås at udgøre 
knapt 820.000 lønmodtagere, hvoraf de 
340.000 anslås at stå uden for de over-
enskomstbærende fagforeninger, dvs. at 
de enten er uorganiserede eller medlem 
af en gul organisation.

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

					1994 					1997 								2000 						2004 					2008     Ændring 1996-2008

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	

forretnings	service

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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					1994 					1997 								2000 						2004 					2008     Ændring 1996-2008

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	

forretnings	service

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

Ændringer af uddannelsesstruktu-
rer: Færre ufaglærte og faglærte 
Siden 1981 er uddannelsesniveauet 
steget konstant, især grupperne med en 
kort, mellemlang eller lang videregåen-
de uddannelse. Gruppen af faglærte er 
steget mindst, mens gruppen af ufag-
lærte 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 ud-
dannede28 , vil have et bedre medlems-
grundlag.

Derimod vil især forbund, der orga-
niserer ufaglærte, samt i mindre grad 
forbund, der organiserer faglærte, op-
leve, at medlemsgrundlaget indskræn-
kes yderligere.

Hvis organiseringsprocenten i de 
relevante LO-forbund fastholdes, vil 
udviklingen ikke have en negativ betyd-
ning for den del af organisationsgraden, 
som kan henføres til LO.

Foreløbig har dette imidlertid ikke 
været tilfældet. 

Organiseringsprocenten blandt 
ufaglærte og faglærte er således fal-
det 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 tilbage-
gangen 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 med-
lemstilbagegang skyldes, at færre unge 
organiserer sig, samt at de i højere grad 
end de ældre aldersgrupper tilslut-
ter 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 sammen-
holdt med det stigende uddannelsesni-
veau betyder det, at medlemsgrundlaget 
for LO ikke forbedres i samme omfang 
som væksten i arbejdsstyrken.

Mere alvorligt er det dog, at de æl-
dre, store årgange, der er kendetegnet 
ved en høj organisationsgrad, forlader 
arbejdsmarkedet og dermed fagbevæ-
gelsen i disse år. Det accelererer faldet i 
medlemstal og organisationsgrad.

Det skal bemærkes, at der de senere 
år er gjort en stor indsats på erhvervs-
skolerne 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 arbejds-
styrken
Arbejdsstyrken er også i forandring, 
hvor flere herboende indvandrere og 
efterkommere bliver en del af arbejds-
kraften uden samme traditioner for at 
organisere sig. 

Desuden udfordres fagforeningerne 
af den udenlandske arbejdskraft, der 
bl.a. som følge af EU’s regler og østud-
videlsen har fået nemmere adgang til at 
arbejde i Danmark, fordi de ikke nød-
vendigvis arbejder på danske vilkår og 
overenskomster. 
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institUtionelle forhold

Eksklusivbestemmelser: Der kan 
ikke længere stilles krav om fagfor-
eningsmedlemskab
Eksklusivbestemmelserne, hvorved 
fagforeningsmedlemskab var et krav for 
alle medarbejdere på en overenskomst-
dækket virksomhed, blev gjort ulovlige i 
Danmark fra og med 2007 på baggrund 
af en dom fra Den Europæiske Menne-
skerettighedsdomstol året forinden.

Eksklusivbestemmelserne har 
særlig været udbredt blandt de virk-
somheder, der ikke var medlem af en 
arbejdsgiverorganisation, fordi det var 
almindelig praksis at indføre reglerne i 
tiltrædelsesoverenskomsterne.

LO-fagbevægelsens medlemstilba-
gegang 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-effek-
ten svækket 
Der har været og er fortsat en ekstraor-
dinær høj organisationsgrad i Danmark, 
hvilket først og fremmest skal tilskri-
ves, at a-kasserne i Danmark - i lighed 
med Sverige, Finland og Belgien – blev 
etableret i tilknytning til fagforeninger-
ne og eksklusivt dækkede deres respek-
tive fagområder.

Muligheden for at få udbetalt under-
støttelse 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 dæk-
ket af en overenskomst, selvom man 
ikke er medlem af fagforeningen. Løn-
modtagere 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 sam-
menkædningen af a-kasser og fagfor-
eninger samt mindsket incitamentet til 
at forsikre sig mod arbejdsløshed. 

Mest alvorligt var VK-regeringens 
indgreb i 2002, der åbnede op for tvær-
gående a-kasser, hvilket gav grobund 
for de gule organisationer og bidrog til, 
at det blev tydeligere for lønmodtager-
ne, at a-kassemedlemskab ikke var be-
tinget 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 hal-
veret 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 organisati-
onsgrad var højest, lå på 62 pct., jf. figur 
4.1. Det skal bemærkes, at dagpenge-
nes 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 overenskom-
sterne ved forhandlingerne på det 
private område i 2010, hvor der fx blev 
indført fratrædelsesgodtgørelser.
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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 fagforenings- 
og 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 pro-
dukt som et alternativ til fagbevægel-
sens 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 interesse-
varetagelse, men tilbyder kun kunderne 
individuel juridisk bistand. Liberalise-
ringen sker dermed på ulige vilkår i de 
nye aktørers favør.

For at konkurrencen på organi-
sationsmarkedet kan være fri, er det 
en forudsætning, at gruppepresset på 
arbejdspladsen i forhold til at skulle 
være medlem af de overenskomstbæ-
rende 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-løn-
modtagere. Fagbevægelsen har mistet 
mange medlemmer til de gule. Samti-

Figur 4.1. 
Udviklingen i dagpengenes kompensationsgrad, i pct. af løn for en gennemsnitlig arbejder
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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 nævne-
værdigt omfang, bidrager til at under-
grave 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 Folke-
mødet på Bornholm 2011.

Fradrag for fagforeningskontingent: 
Kontingentet bliver dyrere
Med skattereformen i 2009 blev skatte-
værdien af ligningsmæssige fradrag for 
bl.a. medlemskab af a-kasse og fagfor-
ening reduceret fra 33 pct. til 25 pct. Og 
med ”Genopretningspakken” i 2010 blev 
der indført et loft for fradrag for kontin-
genter til fagforeninger. 

Særligt det sidste indgreb rammer 
de overenskomstbærende organisatio-
ner, og samlet set betyder det, at fag-
foreningskontingentet for den enkelte 
bliver dyrere, ligesom det bliver muligt 
for de gule organisationer at markeds-
føre sig endnu hårdere på prisen. 

Det er dog endnu for tidligt at på-
vise, hvilken effekt ovenstående vil have 
på organisationsgraden i de overens-
komstbærende 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 hold-
ningsmæssigt skifte ”fra fagforening 
til forsikring”, hvor en forbrugervinkel 
har bredt sig, og hvor prisen på fagfor-
eningskontingentet 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 tillidsrepræ-
sentant. 

Der er blandt unge en modvilje mod 
blot at overtage tidligere generationers 
normer og solidaritetsopfattelser. Deri-
mod 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 organisations-
graden 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 overenskomst-
dækningen, altså hvor mange lønmod-
tagere, der er omfattet af de kollektive 
overenskomster. 

Udbredelsen af overenskomstdæk-
ningen er et afgørende element i den 
danske models legitimitet, da en høj 
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udbredelse betyder, at de fleste lønmod-
tagere 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. orga-
niseret i Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA), 4 pct. i Finanssektorens Arbejds-
giverforening (FA) og 3 pct. i Sammen-
slutningen af Landbrugets Arbejdsgi-
verforening (SALA).

De 58 pct. organiserede arbejdsgi-
vere 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 fuldtidsper-
soner. 

Siden 1997 er SALA’s organisa-
tionsandel faldet svagt, mens den er 
fastholdt hos FA og øget hos DA. Sidst-
nævnte har øget organisationsandelen 
fra 44 pct. i 1997 til 51 pct. i 2008. En 
del af forklaringen på disse forskydnin-
ger er, at branchearbejdsgiverforenin-
ger er flyttet mellem de overordnede 
arbejdsgiverforeninger, bl.a. har Slag-
teriernes 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 fuldtidsbe-
skæftigede. 

Denne udvikling må fra et fagligt 
synspunkt betegnes som glædelig, da 
det betyder, at en større del af arbejds-
markedet derved omfattes af den regu-
lering, som fagbevægelsen aftaler med 
arbejdsgiverne. 

Arbejdsgiverorganiseringen har her-
udover også betydning for udviklingen 
af arbejdsretlige sager forstået på den 
måde, at LO vurderer, at der i Arbejds-
retten 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 virk-
somhederne med 5-9 ansatte.

Det er især inden for brancherne 
bygge og anlæg og vedligeholdelse, 
transport samt produktion og samle-
bånd, 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 fælles-
skab 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 inde-
bærer, eller at virksomheden tilbyder 
bedre forhold end de eksisterende over-
enskomster. 
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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. Orga-
nisationsoverenskomster dækker som 
regel store aftaleområder og indeholder 
oftest en hovedaftale og selve overens-
komsten. 

Der er i Danmark skabt forskellige 
traditioner for overenskomstindgåelse 
på det private og på det offentlige om-
råde.

En lang række af udfordringerne for 
de kollektive overenskomster er fælles 
for det offentlige og private område.

De enkelte udfordringer med hen-
syn 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 rets-
håndhævelse af overenskomsterne er 
større på det private end på det offent-
lige område.

Til gengæld giver det offentlige om-
råde specielt udfordringer for lønmodta-
gerne på grund af den snævre sammen-
hæng mellem offentlige arbejdsgivere 
og lovgivningsmyndigheder, ligesom 
anvendelsen af lovlige konflikter i for-
bindelse med overenskomstindgåelse er 
væsensforskellig.

5.1.  det private område 
 – lo-da-området
På størstedelen af det private arbejds-
marked er det hovedorganisationerne, 
der har indgået hovedaftalen, og fag- og 

brancheforbund der indgår overenskom-
sterne. Det gælder først og fremmest 
for den store del af det private arbejds-
marked, 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 overenskomst-
komplekset til at falde på plads, før 
overenskomsterne udløber. Hovedafta-
len fordrer fredspligt, så længe overens-
komsterne består. 

Det private område dækker mere 
end 600.000 medarbejdere, der dækkes 
af ca. 500 overenskomster, der forhand-
les inden for samme periode hvert 2.-3. 
år. Tidligere varetog LO og DA også de 
konkrete overenskomstforhandlinger, 
men disse forhandlinger er i dag decen-
traliseret og varetages af fagforbund og 
brancheorganisationer. 

Koordination
LO og DA har fået mindre direkte 
indflydelse på overenskomstforhandlin-
gerne gennem de seneste årtier, efter-
som 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 overenskomst-

forhandlingerne
•	 sikre retshåndhævelsen
•	 deltage i konfliktafslutningen.

5. overenskomstindgåelser 
 på det private og offentlige 
 arbejdsmarked
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LO er forbundenes koordinerende 
forum under overenskomstforhand-
lingerne med de centrale forbunds- og 
forhandlingsrepræsentanter, så der er 
mulighed for, at alle bliver orienteret 
om udviklingerne på de forskellige 
områder. Derudover indkaldes forhand-
lingsansvarlige på samtlige områder 
løbende, så alle organisationer har 
mulighed for at vurdere forhandlings-
situationen.

Forud for overenskomstforhand-
lingerne 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 embedsap-
parat, 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 overenskomstforhand-
lingerne, nemlig i Forligsinstitutionen. 
Hvis en overenskomstforhandling ender 
i Forligsinstitutionen, indtræder der en 
repræsentant for henholdsvis DA og LO 
i forhandlingerne. LO og DA’s repræ-
sentanter bidrager med at se de opstå-
ede konflikter fra en ny synsvinkel og 
samtidig påpege de situationer, hvor de 
to overenskomstparter ikke kan blive 
enige på grund af manglende forligs-
vilje. LO og DA konsulteres herefter 
også, inden forligsmanden fremsætter 
mæglingsforslag.

Arbejder- og funktionæroverens-
komsterne på industriområdet er de 
største overenskomster på det private 
arbejdsmarked i Danmark. Alene indu-
strioverenskomsten for industriarbej-
derne 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 overenskomstforhand-
lingerne på industriområdet mellem 
CO-Industri og DI, der slutter først. 
Både fordi industriområdet dækker 
eksporterhvervene, og resultatet derfor 
får indflydelse på den danske konkur-
renceevne, men også fordi industriover-
enskomsten dækker så stor en del af 
medarbejderne. resultaterne i indu-
strien bliver herefter brugt som referen-
ceresultat af de øvrige overenskomstfor-
handlende organisationer, der afslutter 
deres forhandlinger efterfølgende.

Industriens forhandlere er forpligtet 
til at tage hensyn til de øvrige områ-
der, fordi det er dem, der lægger linjen. 
Eksempelvis har den mindsteløn, som 
industriens forhandlere bliver enige om, 
ofte afsmittende virkning på butiksom-
rådet, selvom de færreste i industrien 
faktisk er på mindsteløn. Det er der til 
gengæld flere, der er på handelsområ-
det. Hvis mindstelønnen kun bliver hæ-
vet lidt på industriområdet, gør det det 
derfor vanskeligere for HK’s forhand-
lere at få en ordentlig stigning i lønnen 
hentet hjem for butikspersonalet.

Derfor er det industriens forhandle-
re, der lægger de første spor. Men der er 
også tradition for, at andre kan påvirke 
det samlede forhandlingsresultat. For 
eksempel er der inden for normalløns-
området og på akkordoverenskomsterne 
god mulighed for, at forhandlerne for de 
faglige organisationer får egne resul-
tater 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 normalløns-
området 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 industri-
forhandlingerne, 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. Sam-
tidig 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 of-
fentlige udmeldinger rettet mod enten 
at få mere ud af modparten eller at af-
passe medlemmernes forventninger til 
det, forhandlerne oplever som de reelle 
muligheder. 

Det er ikke i lønmodtagernes in-
teresse at få lønstigninger, der er så 
store, at det betyder, at der kommer 
til at ske fyringer for at holde de sam-
fundsøkonomiske omkostninger nede. 
Derfor er overenskomstkravene på det 
private område altid påvirket af de øko-
nomiske konjunkturer i samfundet. Ved 
overenskomstforhandlingerne i 2010 
var lønmodtagerne eksempelvis pres-
set af lavkonjunkturen og den stigende 
arbejdsløshed. 

Når forhandlerne er nået til enig-
hed, skal overenskomsten vedtages 
enten af en kompetent forsamling eller 
ved urafstemning. På lønmodtagersi-
den betyder det oftest, at den bliver 
sendt til afstemning blandt de medlem-
mer, der er omfattet af det pågældende 
overenskomstresultat. På arbejdsgi-
versiden behandles overenskomstre-
sultatet oftest i en generalforsamling, 
bestyrelse eller forretningsudvalg. 
Hvis der er almindeligt flertal for 
overenskomstforslaget, er det vedtaget. 
(Der gælder dog særlige afstemnings-
regler for Forligsinstitutionens mæg-
lingsforslag). 

I praksis er der dog forskel på, hvor-
dan 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 re-
sultater fra andre dele af DA-området. 
Det giver en ”asymmetrisk opstilling” 
mellem de enkelte lønmodtagerorgani-
sationer og deres modpart på arbejdsgi-
versiden. 

Hvis medlemmerne forkaster forsla-
get, 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 for-
slag, som forhandlerne er nået frem til. 
Mest markant i 1998, hvad der udløste 
den såkaldte gærstrejke, hvor medlem-
merne stemte nej til et overenskomst-
forslag 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 der-
for ikke sætte en godkendelsesprocedure 
i gang, før det er afklaret, om forhand-
lingsresultatet 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 forhand-
lingerne til Forligsinstitutionen indtræ-
der LO og DA i forhandlingerne.

Forligsinstitutionen
Forligsinstitutionen spiller en særlig 
rolle i overenskomstforhandlingerne på 
det private område. Forligsinstitutio-
nen
•	 Har krav på at få oplyst alle strejke- 

og lockoutvarsler.
•	 Kan indkalde parter til forhandlin-

ger, hvis der er udsigt til konflikt.

29. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.
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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 mæg-
lingsforslag, der skal sendes til 
afstemning.

•	 Kan sammenkæde flere overens-
komstområder under samme mæg-
lingsforslag.

Sammenkædningen betyder, at det 
kun er stemmeresultater af det sam-
lede, sammenkædede mæglingsforslag, 
der sættes til afstemning blandt med-
lemmerne, 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 overens-
komstresultat 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 løf-
tet med af det store fællesskab, selvom 
de skulle være i særlige vanskelige 
forhandlinger.

Mæglingsforslag er svære at afvise 
på grund af de særlige stemmetekni-
ske regler, der gælder. De betyder, at 
et forslag ganske vist bliver forkastet, 
hvis der er et flertal imod mæglings-
forslaget, men hvis stemmeprocenten 
er mindre end 40 %, skal mindst 25 % 
af samtlige stemmeberettigede have 
sagt nej, før forslaget bliver forkastet. 
Stemmeprocenten ved overenskomst-
afstemninger 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 medlem-
mer. 

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 om-
råde, 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 kom-
munale 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. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.
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Finansministeriet, der repræsenterer 
arbejdsgiversiden. På lønmodtagersiden 
har de hovedaftaler med lønmodtager-
nes centralorganisationer, der omfatter 
Statsansattes Kartel (StK), Statstje-
nestemændenes Centralorganisation 
(COII), Tjenestemænds- og overens-
komstansattes Kartel (TOK) og AC. 

Der er 3 hovedområder i forhandlin-
gerne om overenskomster på det offent-
lige 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
Der er cirka 172.000 ansatte i staten. 
De forhandler gennem Centralorgani-
sationernes Forhandlingsudvalg (CFU), 
der består af forskellige forbund.

Arbejdsgiverne er Personalestyrel-
sen i Finansministeriet. 

Centralorganisationernes Forhand-
lingsudvalg består af:
•	 Offentligt Ansattes Organisationer 

Stat (OAO/Stat), cirka 65.000 LO-
medlemmer 

• Akademikernes Centralorganisation 
(AC), cirka 50.000 akademikere 

•	 Stats- og Kommunalt Ansattes For-
handlingsfælleskab (SKAF), cirka 
52.000 tjenestemænd, undervisere 
m.fl.

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

Forhandlinger i kommunerne
Der er cirka 545.000 ansatte i kom-
munerne. De forhandler gennem 
Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskomstansatte (KTO) med 47 
medlemsorganisationer og Sundheds-
kartellet (SHK) med 11 medlemsorgani-
sationer. 

De største overenskomstområder 
er følgende, hvor antallet i parentes 
er antal fuldtidsbeskæftigede: social- 
og 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 Over-
enskomstansatte (KTO) består af:
•	 Offentligt Ansattes Organisationer 

Kommunalt (OAO/K) (LO-grupper-
ne) 

•	 Akademikernes Centralorganisation 
(AC) 

•	 FTF Kommunalt. 

De forskellige organisationer i KTO 
har hver fagforbund som medlemmer. 
FOA, HK, Socialpædagogernes Lands-
forbund og 3F er fx medlem af OAO, 
Dansk Magisterforening m.fl. er med-
lem af AC og bl.a. BUPL og Danmarks 
Læreforening er medlem af FTF Kom-
munalt.

Sundhedskartellet (SHK) består af 
en række fagforbund, bl.a. Dansk Syge-
plejeråd 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.

Forhandlinger i regionerne
Der er cirka 120.000 ansatte i regio-
nerne, fortrinsvis sundhedspersonale. 
De forhandler gennem Sundhedskartel-
let (SHK), Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte (KTO), FOA og 
Akademikernes Centralorganisation (AC).

Arbejdsgiverne udgøres af regioner-
nes Lønnings- og Takstnævn (rLTN). 
rLTN er sammensat af Danske re-
gioner, Kommunernes Landsforening, 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og 
Finansministeriet.
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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 sta-
ten. Derfor koordineres forhandlingerne 
i rLTN, hvor staten har vetoret.

Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskomstansatte (KTO) består af:

•	 Offentligt Ansattes Organisatio-
ner (OAO) (LO-grupperne) 

•	 Akademikernes Centralorgani-
sation (AC) 

•	 FTF. 
Sundhedskartellet (SHK) består af 

en række fagforbund, bl.a. Dansk Syge-
plejeråd og Jordemoderforeningen.

Forhandlingerne på området fore-
går mellem regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (rLTN) på den ene side og 
KTO, Fag og Arbejde (FOA), Akade-
mikernes 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 pri-
vate område. På den måde er forhand-
lerne begrænsede, og en del af overens-
komstforhandlingerne går derfor også 
ud på at finde en fordelingsnøgle mel-
lem de enkelte områder og fagforbund i 
forhandlingsfællesskaberne. 

Det giver nogle særlige udfordrin-
ger, da forhandlingerne så ikke kun bli-
ver ført mellem arbejdsgiver og arbejds-
tagere, 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 lønrelati-
oner 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 overens-
komstforhandlingerne. 

Der er også forskel på mulighederne 
i de interne forhandlingsfællesskaber, 
KTO og CFU. Hvor det i KTO er mu-
ligt 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 samar-
bejdsmulighederne i hhv. CFU og KTO 
forskellige, men giver også mulighed 
for, at enkelte grupper på det kommu-
nale område kan udnytte et offentligt 
momentum i forhandlingerne, som f.eks 
FOA har gjort på social- og sundheds-
området.

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 overenskom-
sterne.

Det statslige område
Finansministeriet er arbejdsgiver på 
hele det statslige område, hvor den 
centraliserede forhandlingskompetence 
følger direkte af tjenestemandsloven for 
tjenestemændene og gennem statsmini-
steriel bekendtgørelse for resten af de 
ansatte.31 På det statslige område ind-
gås der grundlæggende overenskomster 
med de enkelte fagforbund, eksempelvis 
3F. De bliver kaldt organisationsaftaler 
og regulerer specifikke løn- og arbejds-
vilkår for enkelte personalegrupper. 

31. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.
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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 forhand-
lingerne først.

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

Godkendelse af de offentlige 
forhandlinger
Det offentlige område følger i store træk 
det private, når det kommer til at god-
kende 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 godken-
delsesordning er at sikre koordinering 
af løn- og ansættelsesvilkår og undgå 
kommunalt lønpres.

Finansministeriet er ikke underlagt 
særlige godkendelsesordninger, men 
kan til gengæld bemyndige andre mini-
sterier og statslige institutioner til selv 
at forhandle. Bemyndigelsen sker dog 
altid med forbehold for Finansministe-
riets godkendelse.

Det offentlige område adskiller 
sig fra det private område ved at have 

32. Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret. 2008.

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 kon-
flikt, eksempelvis daginstitutionerne i 
et bestemt antal kommuner. Det lægger 
nogle begrænsninger på konflikretten 
som våben, hvilket – i kombination med 
begrænsningerne i de økonomiske ram-
mer for overenskomstforhandlingerne – 
gør udfordringerne inden for det offent-
lige område særlige – og måske også 
særligt – vanskelige?
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De kollektive overenskomster er for-
udsætningen for både fleksibiliteten og 
trygheden i den danske model. Udvik-
lingen i de kollektive overenskomster, 
samspillet med lovgivningsprocessen, 
forvaltningen af dem og muligheden for 
at håndhæve dem er alle vigtige para-
metre for, hvor vi finder de fremtidige 
udfordringer for den danske model. 

Gennem de seneste 20 år er der 
både sket en decentralisering af over-
enskomstsystemet, og der er kommet 
nye elementer ind i overenskomsterne, 
som f.eks. kompetenceudviklingsfonde, 
syge- og sundhedsforsikringer, fritvalgs-
ordninger og forebyggelse af stress. Det 
giver nye udfordringer ikke kun for de 
partsrepræsentanter, der indgår over-
enskomsterne, men i høj grad også for de 
tillidsrepræsentanter, der skal bidrage 
til at omsætte overenskomsterne og 
lokalaftaler på arbejdspladsen.

Dette kapitel beskriver disse udfor-
dringer.

6.1. samarbejds- og aftale-
modellen og samspillet 
med lovgivningsmodellen

Der er en tendens til, at flere kollektive 
overenskomster inddrager elementer fra 
samarbejdsmodellen på bekostning af 
aftalemodellen. Det giver mere fleksibi-
litet 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-forbun-
dene kan noteres et skifte (status fra 
Gallup-undersøgelsen)

6.2.  decentralisering/fleksi-
bilitet, lokalaftaler og 
tillidsrepræsentantens 
rolle

Én af udviklingerne, der gennem læn-
gere tid har præget de kollektive over-
enskomster, 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, afde-
linger og tillidsrepræsentanterne, der 
skal løfte flere, nye opgaver efterhånden, 
som de flyttes fra de centrale forhandlin-
ger til arbejdspladsniveau.

LO’s Tr-undersøgelse fra 2010 
– Tillidsrepræsentanten og organisa-
tionssystemet – beskriver nogle af de 
holdninger og udfordringer, tillidsre-
præsentanterne oplever som følge af den 
øgede decentralisering.

6.2.1.  CENTRALE ELLER DECENTRALE  
 FORHANDLINGER?
Tabel 6.1 beskriver tillidsrepræsentan-
ternes syn på, hvilke temaer der skal 
forhandles hhv. centralt og lokalt. Der er 
draget sammenligninger med en tilsva-
rende undersøgelse fra 1998.33

33. Dog er der i 2010-undersøgelsen også spurgt til temaer, 
der ikke var kendte i 1998.

6. Udfordringer for de 
 kollektive overenskomster
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Tabellen viser, at tillidsrepræsen-
tanterne 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.

Tabel 6.1. 
(Tr-1998); (Tr-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du følgende emner 
bør forhandles med arbejdsgiverne?
(procent)	

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.

���

I overvejende grad centralt/
forbundsniveau 

I overvejende grad decen-
tralt/ arbejdspladsniveau 

 0102-RT 8991-RT 0102-RT 8991-RT

Løn 44* 47* 50* 51* 
Arbejdstid/
gennemsnitlig ugentlig 
arbejdstid

51 46 44 50 

Overarbejde 34* 33* 58* 64* 
Ferie 63 50 32 47 
Barselsregler 80 86 11 10 
TR arbejdsvilkår 73* 76* 22* 22* 
Afskedigelsesregler 71 79 22 19 
Uddannel-
se/efteruddannelse 41* 46* 52* 52* 

Arbejdsmiljø (fysisk og 
psykisk) 53 42 40 55 

Ansættelsesregler n/a 68 n/a 29 
Fritvalgsordninger n/a 65 n/a 29 
Sundhedsordninger n/a 44 n/a 48 
Sygeforsikring n/a 55 n/a 35 
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Mest overraskende er det, at der 
er flere ledere end tillidsrepræsentan-
ter, der mener, at løn bør fastlægges 
centralt. Forventningen kunne her 
have været, at ledere gerne vil bruge 
lønværktøjet til at motivere medarbej-
derne, men disse data antyder altså, 
at mange ledere ikke ønsker dette 
lagt ud decentralt. Som det fremgår af 
tabel 6.3., er svarene dog i høj grad af-

hængige af, om man er leder i det pri-
vate eller i det offentlige, hvilket både 
kan indikere, at det private område 
har arbejdet med decentralisering af 
overenskomsterne i længere tid end 
de offentlige ledere, og at introduktio-
nen af Ny Løn i det offentlige ikke har 
været så succesfuld som intenderet. 
Tendensen er den samme for tillidsre-
præsentanterne.

I overvejende grad I overvejende grad decentralt/ 
arbejdspladsniveau 

 RT redeL RT redeL 
Løn 54 47 41 51 
Den gennemsnitlige 
ugentlige arbejdstid 63 46 32 50 

Overarbejde 35 33 61 64 
Ferie 56 50 40 47 
Barselsregler 87 86 10 10 
TR arbejdsvilkår 61 76 31 22 
Afskedigelsesregler 68 79 28 19 
Uddannel-
se/efteruddannelse 14 46 82 52 

Fysisk arbejdsmiljø  28 42 68 56 
Psykisk arbejdsmiljø 25 42 71 55 
Ansættelsesregler 65 68 31 29 
Fritvalgsordninger 45 65 48 29 
Sundhedsordninger 37 44 57 48 
Sygeforsikring 55 55 38 35 

Privat sektor Offentlig 
sektor 

Selvejende 
institution 

I overvejende grad decentralt/ 
arbejdspladsniveau 63 25 38 

I overvejende grad cen-
tralt/forbundsniveau 30 72 61 

Har ingen holdning til det 7 3 2 
Total 100 100 100 

Tabel 6.2. 
(Tr-2010); (leder-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du, følgende 
emner bør fastlægges?
(procent)

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.
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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 til-
lidsrepræsentant i 1998 slet ikke havde 
indgået aftaler, gælder det kun hver 
fjerde i 2010.

I overvejende grad I overvejende grad decentralt/ 
arbejdspladsniveau 

 RT redeL RT redeL 
Løn 54 47 41 51 
Den gennemsnitlige 
ugentlige arbejdstid 63 46 32 50 

Overarbejde 35 33 61 64 
Ferie 56 50 40 47 
Barselsregler 87 86 10 10 
TR arbejdsvilkår 61 76 31 22 
Afskedigelsesregler 68 79 28 19 
Uddannel-
se/efteruddannelse 14 46 82 52 

Fysisk arbejdsmiljø  28 42 68 56 
Psykisk arbejdsmiljø 25 42 71 55 
Ansættelsesregler 65 68 31 29 
Fritvalgsordninger 45 65 48 29 
Sundhedsordninger 37 44 57 48 
Sygeforsikring 55 55 38 35 

Privat sektor Offentlig 
sektor 

Selvejende 
institution 

I overvejende grad decentralt/ 
arbejdspladsniveau 63 25 38 

I overvejende grad cen-
tralt/forbundsniveau 30 72 61 

Har ingen holdning til det 7 3 2 
Total 100 100 100 

Tabel 6.3. 
(leder-2010): På hvilket niveau (centralt/decentralt) mener du, følgende (løn) bør fast-
lægges? – fordelt på sektor.
(procent)

n	=	980
Høj	signifikans	p	=	0,000	(Chi2)
KildE:	 TR-undersøgelsen	2010.	Rapport	II.

TR-1998 TR-2010 

Ja, vi har indgået lokalaftaler inden for overenskomsten 61 66 
Ja, vi har indgået ’skuffe- eller lokumsaftaler’ med ledelsen, 
der bryder med de overenskomster, mit forbund/min fag-
forening har indgået 

17 9 

Nej, vi har ikke indgået lokale aftaler 37 26 
Ved ikke/ubesvaret 2 5 

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

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.
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Til gengæld er der tale om næsten 
en halvering, når det gælder ”skuffeaf-
taler” – 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 frem-
kommer 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.

Lokalaftaler Skuffeaftaler

Har ikke indgået…  29 43
Lokalløn/løntillæg 37 2 
Overarbejde/afspadsering  4 72
Lønstigning 18 1 
Flekstid o.l.  1 61
Seniorordninger 15 0,4 

0,5 

0,5 

Afskedigelse/ansættelse  1 41
Efter- og videreuddannelse 13 
Sygefravær  1 31
Sundhedsordninger 12 0,4 
Arbejdsmiljø  1 01
Skiftehold o.l. 9 1 
Fritvalgsordninger   9
Sygeforsikring 7 
Lønstop eller lønnedgang  2,0 4
Tidsbegrænset ansættelse 8 1 
Skånejobs   8
Mobning og chikane 7 0,3 

Øget ugentlig arbejdstid  1 5
Arbejdsrelateret stress 5 0,2 
Mulighed for at arbejde hjemme  1,0 5
Barnets 2. og flere sygedage 4 0,1 
Deltid  4,0 3
Andre orlovsordninger (sabbat, 
plejeorlov) 

2 0 

Ligeløn  0 2
Andet 7 1,1 

0,4
0,3

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

n	=	7876
Anm.:	 Her	kunne	markeres	flere	svar.
KildE:	 TR-undersøgelsen	2010.	Rapport	I.
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Som det fremgår, handler skuffe-
aftalerne i vid udstrækning om netop 
arbejdstid og løn – områder der mel-
lem 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 overens-
komsterne, 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 rammeafta-
lerne 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 el-
ler flere rammeaftaler i forbindelse med 
indgåelse af lokalaftaler, jf. tabel 6.6.

���

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne 23 
Vi bruger ikke rammeaftaler 11 
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne 9 
Ja, vi har brugt en eller flere rammeaftaler til at indgå lokalaftaler 24 
Ved ikke 32 
Total 100 

Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor 

Selvejende 
institution 

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne 31 14 17 
Vi bruger ikke rammeaftaler 16 6 11 
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne 6 13 9 
Ja, vi har brugt en eller flere rammeafta-
ler til at indgå lokalaftaler 17 32 31 

Ved ikke 29 36 33 
Total 100 100 100 

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

n	=	7874
KildE:	 TR-undersøgelsen	2010.	Rapport	II.
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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 of-
fentlige 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 overenskomst-
 mæssige tiltag
Overenskomsterne og forventningerne 
til overenskomsternes indhold afspejler 
både medlemmernes ønsker, udviklin-
gen i samfundet og ændringer i lovgiv-
ning, 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 overenskomstfor-
handlinger er der bragt nye overens-
komstområder i spil. Nogle af disse 
forventes også at skulle bringes ind i 
forhandlingerne om de fremtidige over-
enskomster, lige som nye temaer rejses 
som overenskomstkrav blandt medlem-
merne, som følge af samfundsøkonomi-
ske forandringer, ændringer i gældende 
lovgivning eller ændringer i de sam-
fundsøkonomiske styringssystemer.36

Blandt fremtidige overenskomstte-
maer nævnes blandt andet:

36. Som fx Ny Løn i den offentlige sektor, der indførtes som 
en del af New Public Management-strategien.

���

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne 23 
Vi bruger ikke rammeaftaler 11 
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne 9 
Ja, vi har brugt en eller flere rammeaftaler til at indgå lokalaftaler 24 
Ved ikke 32 
Total 100 

Privat 
sektor 

Offentlig 
sektor 

Selvejende 
institution 

Jeg har ikke kendskab til rammeaftalerne 31 14 17 
Vi bruger ikke rammeaftaler 16 6 11 
Vi har kun diskuteret rammeaftalerne 6 13 9 
Ja, vi har brugt en eller flere rammeafta-
ler til at indgå lokalaftaler 17 32 31 

Ved ikke 29 36 33 
Total 100 100 100 

Tabel 6.7. 
(Tr-2010): Gør i på jeres arbejdsplads brug af de centrale parters rammeaftaler? – for-
delt på sektor
(procent)

n	=	7875
Høj	signifikans	p	=	0,000	(Chi2)
KildE:	 TR-undersøgelsen	2010.	Rapport	II.
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6.3.1. LIGESTILLING 
Ligestillingsområdet er kendetegnet ved 
et særligt nært samspil mellem samar-
bejds- og aftalemodellerne, lovgivnings-
modellen og internationaliseringsmo-
dellen, 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 overenskom-
sterne 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 kvin-
der 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 perio-
den.

Mere decentraliseret løndannelse på 
det private område og Ny Løn på det of-
fentlige område er instrumenter i over-
enskomsterne, der formodes at trække i 
den forkerte retning, da individuel løn-
dannelse oftest falder ud til mændenes 
fordel. Områderne har derfor opmærk-
somhed 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-as-
sistenterne, 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 over-
enskomstforhandlinger på det offentlige 
område.

På det private område er det fort-
sat en stor udfordring at få afdækket 
problemet på den enkelte arbejdsplads, 
da lovgivningen ikke pålægger små og 
mellemstore virksomheder at lave køns-
opdelte 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 lov-
givning er blevet spredt til hele arbejds-
markedet eller suppleret til de grupper, 
der ikke har været omfattet af bestem-
melserne. 

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 mel-
lem 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 popu-
lære tiltag blandt medlemmerne, og 
LO’s Gallup-undersøgelse angiver også, 
at en stor del af medlemmerne af LO-
forbundene forventer øget (individuel) 
indflydelse på deres løn- og arbejdsfor-
hold, herunder flere direkte forhandlin-
ger mellem arbejdsgiver og medarbejder 
(”individmodellen”), hvor den enkelte får 
større indflydelse på sine løn- og ansæt-
telsesvilkår. Temaet forventes at være et 
af de områder, som flest overenskomst-
områder har på dagsordenen pt.

6.3.3. FORDELE FOR MEDLEMMER 
AF OVERENSKOMSTBæRENDE 
ORGANISATIONER

Ved de seneste overenskomstforhandlin-
ger 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 op-
mærksomme 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 overenskom-
sterne bør være særlige rettigheder eller 
goder for dem, der er medlem af de fag-
foreninger, der har forhandlet overens-
komsterne. Kravet om særlige fordele 
for medlemmer af de overenskomstbæ-
rende 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 Menneskeret-
tighedsdomstols 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 organi-
seringen – 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)

n	=	7876
KildE:	 TR-undersøgelsen	2010.	Rapport	I.

Løntillæg kun for medlemmer 5 
Uddannelsesrettigheder kun for medlemmer 3 
Fleksibel arbejdstid primært for medlemmer 2 
Medlemmer afskediges sidst ved nedskæringer 1 
Andet 1 
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organisationer – og samtidig at vurdere 
disse under hensyntagen til menneske-
rettighedskonventionens 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 vedligeholdelses-
fonde.

•	 Socialfond til rådgivning og vejled-
ning af medlemmer, der kommer i 
klemme i sociale sager, eksempelvis 
aktivering og revalidering.

•	 Frihed ved særlige lejligheder, ek-
sempelvis 1. maj.

•	 Gebyrbestemmelser for opgave-
løsning der varetages af de over-
enskomstbærende organisationer, 
fx opmåling ved uorganiseredes 
deltagelse i akkord eller kontrol af 
uorganiseredes lønsedler.

•	 Adgang til afholdelse af møder i 
arbejdstiden med afdeling og tillids-
repræsentant og adgang til kontrol-
besøg fra afdelingen.

•	 Arbejdsgiverbetalt kontingent og/
eller kontingenttræk.

•	 Oplysninger om beskæftigelse i 
virksomheden.

•	 Lokalt samarbejde og arbejdsgiver-
bidrag til medlemmernes faglige 
klub.

•	 Arbejdsgivere bør anbefale medar-
bejdere 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 over-
enskomstforhandlinger. 

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 over-
enskomsternes dækningsområde, dæk-
ker ”tryghed” over tiltag, der gør an-
sættelsesforholdet mere sikkert, såsom 
længere opsigelsesvarsler og (højere) 
fratrædelsesgodtgørelse. 

Inden for nogle overenskomstområ-
der kædes tryghed derudover sammen 
med krav om arbejdsgiverbetalt uddan-
nelse ved afskedigelse. Det er særligt 
italesat blandt de ufaglærte og kommer 
som en direkte konsekvens af forringel-
serne på voksen- og efteruddannelsesom-
rådet 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 funktionærområ-
det under DA, der dækkes af HK. reglen 
indebærer, at DA’s medlemsvirksom-
heder 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 over-
enskomst 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 be-
tydning 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 væ-
sentlig 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 over-
enskomstfornyelser, og hvis der skal 
iværksættes sympatikonflikter. 

Med en stigende funktionærandel på 
arbejdsmarkedet og fortsatte hindringer 
for funktionærernes overenskomstdæk-
ning vil det på sigt føre til en faldende 
generel overenskomstdækning. 

50 %-reglen blev rejst ved de seneste 
overenskomstforhandlinger på det pri-
vate område, hvor det ikke lykkedes at 
komme igennem med forslaget. Det næv-
nes blandt de sikre overenskomsttemaer 
ved forhandlingerne i 2012. Det skøn-
nes 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 in-
troduceret 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 efteruddannelsessyste-
met, der blev indgået i 2006. 

Fondene finansieres ved, at arbejds-
giver indbetaler et beløb pr. medarbejder 
inden for den pågældende overenskomst. 
Fondene kan bidrage til dækningen af 
udgifter ved medarbejdernes efteruddan-
nelse, herunder særligt tabt arbejdsfor-
tjeneste og uddannelsesafgift og er derfor 
et supplement til den statslige VEU-

godtgørelse. Kompetenceudviklingsfon-
dene kan alene bidrage med finansiering 
af udgifter blandt beskæftigede. Kompe-
tenceudviklingsfondene er ikke forbe-
holdt medlemmer af de overenskomstbæ-
rende organisationer. 

Fondene er tilknyttet de enkelte 
overenskomstområder, og der er derfor 
opstået en lang række af kompetence-
udviklingsfonde med hvert deres for-
skellige regelsæt, der formodes særligt 
tilpasset den gruppe, der er omfattet af 
overenskomsten. Der er store forskelle 
i, hvordan kompetenceudviklingsfonde-
ne 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 områ-
det, men det formodes, at det særligt er 
inden for områder, hvor beskæftigelsen 
har været lav, at fondene har fundet 
størst anvendelse.

Kompetenceudviklingsfondene for-
ventes fortsat at være et tema i over-
enskomstforhandlingerne, 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 overens-
komsterne, der ikke ses i sammenhæng 
med kompetenceudviklingsfondene.

6.3.7.  SOCIAL DUMPING
Inden for flere overenskomstområder er 
der stor bevågenhed og stort medlems-
pres 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 over-
enskomstdækning ved at stifte nye 
og delvist uigennemskuelige virk-
somheder (arme-og-ben, udenland-
ske skuffeselskaber) skal forsøges 
inddæmmet. 

•	 Håndhævelse. Det skal gøres nem-
mere at håndhæve danske overens-
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komster, særligt over for udenland-
ske virksomheder.

•	 Inddrivelse. Der skal gøres muligt at 
inddrive bod, særligt over for uden-
landske 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 håndhæ-
velse af eksisterende lovgivning.

I forslagene om social dumping 
ligger også konkrete forslag om ar-
bejdsgiverforpligtelse til at sikre over-
enskomster i egne rækker og blandt 
underentreprenører og indførsel af 
kædeansvar blandt leverandører og 
underleverandører. 

For yderligere om social dumping se 
endvidere kapitel 8.3.

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

6.3.9.  ØVRIGE 
Inden for de enkelte overenskomstom-
råder gives der udtryk for, at man har 
særlige områder, der bør arbejdes videre 
med. Det gælder blandt andet for byg-
geriet, der har fået skabt effektive ram-
mer for arbejdsmiljø i overenskomsten, 
der forventes udbygget.

Industrien vil bl.a. fortsætte ud-
bygningen af Sygefonden. Inden for det 
offentlige bliver der diskuteret forskel-
lige modeller for tryghed i ansættelsen, 
og der forudses, at medlemmerne vil 
forlange flere forhold i overenskomster-
ne, der går fra samarbejdsmodellen til 
aftalemodellen, som konsekvens af den 
praksis, de er blevet budt gennem den 
seneste overenskomstperiode. 

6.4.  opsamling
I tabel 6.9. kan det ses, hvilke modeller 
for arbejdsretlig regulering, der forven-
tes 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* Individ Samarbejde Aftale Lovgivning Internationalisering

Ligeløn	 	 	 	 x	 x	 (x)

Fritvalg	 	 x	 x	 	 	

Særfordele	 	 	 x	 x	 	

Tryghed	 	 	 	 x	 	

50	%	 	 	 	 x	 	

Kompetenceud-viklingsfonde	 	 x	 x	 x	 (x)	

Social	dumping	 	 	 	 x	 x	 x

Uddannelsestiltag	 	 x	 	 x	 (x)	

Arbejdsmiljø	 	 	 x	 x	 (x)	

*	 Som	forudsat	i	afsnit	2	vil	forslag	fra	lønmodtagerside	sjældent	fremme	ledelsesmodellen	éntydigt.	Derfor	er	der	ikke	nogen	markering	i	denne.
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Forandringerne på arbejdsmarkedet 
betyder også ændrede rammevilkår for 
organiseringen og overenskomstdæknin-
gen. Først og fremmest sker der struktu-
relle ændringer, der også berører forhol-
det mellem arbejdere og funktionærer, 
og som på sigt kan udgøre en udfordring 
for den samlede overenskomstdækning. 

En række grupper på arbejdsmar-
kedet udgør derudover, af forskellige 
årsager, en udfordring for overenskomst-
dækningen 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 om-
fattet af en overenskomst, om lederne 
og om de såkaldt atypisk ansatte. De 
enkelte grupper set i forhold til over-
enskomstdækningen gennemgås i dette 
kapitel. 

7.1.  Udviklingen mellem ar-
bejdere og fUnktionærer 
på arbejdsmarkedet

Et af de områder, der har givet anled-
ning 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 kollek-
tive 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 lovfunktio-
nærer. De 11 % er aftalefunktionærer 
og har altså aftalt sig til funktionærlig-
nende rettigheder gennem de kollektive 
overenskomster.

Funktionærerne på LO-området
I perioden frem mod 2020 vil der i de tre 
private hovedbrancher: byggeriet, indu-
strien 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 sammen-
sætning i medarbejdernes kompetencer. 
Der skønnes således et markant fald i 
efterspørgslen efter ufaglært arbejds-
kraft. 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 uddannelsessammen-
sætning 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.

7.  forhold på arbejds-
 markedet, der Udgør en 
 særlig Udfordring
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Med udgangspunkt i DA’s lønsta-
tistik 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 ar-
bejdere naturligvis være høj. Eksempel-
vis var det kun 11 pct. af de ufaglærte i 
byggeriet, der var ansat som funktionæ-
rer. 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 funktionæ-
rer, mens der vil blive efterspurgt 21.500 
færre arbejdere. Disse tal er formentligt 

Tabel 7.1. 
Efterspørgselsændring 2010-2020 fordelt på hovederhverv
	

 byggeri Industri Privat service

	 				 ----	1.000	personer----

ufaglærte -5 -49 -57

gymnasiale 1 -6 20

Faglærte 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

-	Øvrige	 2	 1	 3

Mellemlange videregående 1 1 69

-	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

I alt 12 -61 159

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

KildE:	 AErådet.
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et underkantsskøn over udviklingen, for-
di der også inden for hver enkelt uddan-
nelsesgruppe og branche vil kunne ske et 
skift over mod funktionæransættelser.

Den ændrede efterspørgsel vil be-
tyde, at andelen af arbejdere alene frem 
mod 2020 vil falde fra 52 pct. af beskæf-
tigelsen til 48 pct. af beskæftigelsen. Det 
vil i sig selv give anledning til en lavere 
overenskomstdækning på virksomhe-
derne. 

7.2.  50 %-reglen og UdhUling  
 af dækningsområde
På DA’s funktionærområde stilles flere 
hindringer i vejen for overenskomst-
dækning. 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 funktionærområ-
det under DA, der dækkes af HK. reglen 
indebærer, at DA’s medlemsvirksom-
heder 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 med-
lemsandel, skal være organiseret før en 
overenskomst træder i kraft. 

Dokumentation af andelen af organi-
serede sker ved, at HK skal fremlægger li-
ster med medlemsoplysninger for arbejds-
giveren. Erfaringen i HK er, at mange 
ansatte ikke ser med begejstring på en så-
dan udlevering af personoplysninger om 
deres organisationstilhørsforhold. 

Ved de seneste overenskomstfor-
handlinger på det private arbejdsmar-
ked 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 overenskomst-
dækning pga. reglen.

Ifølge de officielle DA-statistikker er 
90 pct. af medarbejderne på DA’s om-
råde 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 del-
tidsansattes arbejdstid lægges sammen. 
Antallet af personer, som ikke er dæk-
ket, er derved reelt højere. 

I 2006 har DA og LO imidlertid an-
slået, at den reele dækning på DA’s om-
råde 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 offent-
ligheden været fokus på konsekvenserne 
for de HK’ere, der pga. 50 %-reglen er 
afskåret fra at være dækket af en over-
enskomst. 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 arbejds-
markedet, og således også for funktionæ-
rerne, 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 over-
enskomstens 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 overenskom-
stens goder og rettigheder, kan arbejds-
giveren til enhver tid med de ansattes 
personlige opsigelsesvarsel, varsle disse 
goder væk. Dette ville ikke kunne lade 
sig gøre, hvis der var tale om overens-
komstdækning. Med en overenskomst 
ville goder og rettigheder kun kunne 
forsvinde eller forhandles til noget an-
det, hvis det var aftalt mellem overens-
komstparterne. 

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 pro-
blemer med en række andre centrale 
rettigheder – fx overtidsbetaling, ekstra 
fridage, barselsløn, barns første syge-
dag 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 betyd-
ning.

De har bl.a. fortalt om én, der ikke 
får pension, én der ikke får betaling for 
overarbejde, én der kun må gå på toilet-
tet i pauserne, og én der kun får halv løn 
under barsel.

50 %-reglen har således konkret be-
tydning for dem, der står uden overens-
komst – og man må da også antage, at 
arbejdsgivernes omkostninger forbundet 
med at tegne overenskomst er en væ-
sentlig 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 gæl-
der både i tilfælde af generelle overens-
komstfornyelser, og hvis der skal iværk-
sættes sympatikonflikter. 

Med en stigende funktionærandel på 
arbejdsmarkedet og fortsatte hindringer 
for funktionærernes overenskomstdæk-
ning 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 landsoverens-
komst med DA.40 Den senere landsover-
enskomst 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 overenskomstind-
gåelse, nemlig at der kun kunne teg-
nes 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 overens-
komst.  

Konflikten – der blev afgjort af 
Højesteret – handlede om, hvorvidt HK 
kunne benytte sig af reglerne i Septem-
berforliget 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 an-
satte, 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 HK-
overenskomsters 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 Sep-
temberforligets rettigheder og pligter og 
dermed kunne gøre brug af konflikt for 
at tegne overenskomst.

Funktionærer skrives ud af overens-
komstens dækningsområde
Arbejdsgiverne skriver i stigende grad 
medlemmer af HK og Teknisk Landsfor-
bund (TL) ud af overenskomsterne. Det 
gælder også for medlemmer af timeløns-
forbund, 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 overens-
komsten får de ansatte en ansættelses-
kontrakt. At man skal have en ansættel-
seskontrakt, 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 overenskomstfast-
satte 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 overenskomst-
dækket. Dertil kommer, at de, jf. det tid-
ligere beskrevne, kan risikere at miste de 
goder, de har, hvis arbejdsgiverne varsler 
dem væk. 

Konsekvenserne af, at overenskom-
sternes dækningsområde reduceres, er 
de samme som nævnt under 50 %-reg-
len. Færre bliver en del af aftalesyste-
mets måde at fungere på, og de ansattes 
tilskyndelse til at være medlem af LO-
forbundene 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 arbejds-
marked
Fra Septemberforliget i 1899 og indtil 
2007 har skiftende hovedaftaler mellem 
LO og DA indeholdt en bestemmelse om, 
at arbejdsgiveren kunne forlange, at ar-
bejdsledere blev holdt uden for arbejder-
nes organisationer. Det har også bety-
det, 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 arbejdslede-
re ikke kunne være medlem af arbej-
dernes fagforeninger, blev der allerede 
fra 1899 dannet arbejdslederorganisa-
tioner. Fra 1919 har arbejdslederorga-
nisationerne haft en kollektiv aftale 
med DA – i dag kaldet ”Lederaftalen”, 
som er indgået med Lederne. Leder-
aftalen 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 arbejds-
marked
På det offentlige arbejdsmarked har 
der ikke været samme opdeling mellem 
almindelige medarbejdere og ledere i 
foreningsmæssig og overenskomstmæs-
sig sammenhæng. Både arbejdsledere, 
mellemledere og kontorchefer har 
traditionelt været organiseret i samme 
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organisation som ”de menige”.  De 
enkelte lederes organisatoriske til-
hørsforhold afhænger primært af deres 
uddannelse.

Denne tradition betyder, at de 
faglige organisationer forhandler for 
medarbejdere på alle stillingsniveauer, 
og at udgangspunktet er, at overens-
komsterne finder anvendelse for såvel 
menige medarbejdere som arbejdsledere. 
Selv for topledere. 

Nogle forbund har dog indgået sær-
lige lederaftaler.

7.3.2  DEFINITION AF 
 LEDERBEGREBET
En arbejdsgiver kan ikke ensidigt af-
gøre, 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 ud-
vikler 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 ar-
bejde af en sådan karakter og omfang, at 
overenskomsten ikke finder anvendelse. 
Ikke alle momenter skal foreligge sam-
tidig, men det afgørende er en helheds-
vurdering af den stilling, som den pågæl-
dende rent faktisk indtager. 

Det er centralt, at en leder skal stå 
i et vist overordnelsesforhold til medar-
bejderne og udføre ledende funktioner, 
fx kontrollere og kritisere arbejdet eller 
fastsætte vilkår for det.

I den kollektive arbejdsret anerken-
des det, at arbejdslederstatus kan forelig-
ge, selvom kun en mindre del af arbejds-
indsatsen er af arbejdsledende karakter. 
Det accepteres nemlig, at der skal være 
en eller anden på pladsen eller i bedrif-
ten 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 konsekven-
ser til en beslutning om antagelse eller 
afskedigelse, at det normalt er andre 
end arbejdslederne på gulvet, der træf-
fer 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 PERSONALEAN-

SVAR”
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 underordnelses-
forholdet 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 medarbej-
deren har måske kun i en periode fået 
ansvaret for en opgave, der indeholder 
ledelse.

Samtidig indføres nye mere ledelses-
agtige stillingsbetegnelser – fx. nøglebæ-
rer, key acount manager, områdeansvar-
lig 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, tilret-
telægger arbejdet og laver løn- eller ak-
kordaftaler med byggeledelsen. Sjakbaj-
sen 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 medarbej-
dere med ledelsesopgaver udflydende.

Center for Ledelse opgør i en rapport 
fra august 2009, at ledere uden perso-
naleansvar findes i 90 pct. af virksom-
hederne. De findes både i store og små 
virksomheder og i alle typer virksom-
hedsorganisationer. Ca. halvdelen af 
virksomhederne forventer en øget andel 
af ledere uden personaleansvar. (Kilde: 
Indikatorundersøgelse august 2009, 
Ledere uden personaleansvar).

Arbejdsgiveren ses at have en inte-
resse i at holde disse ledere uden perso-
naleansvar 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 des-
uden, at man ikke bliver leder i overens-
komstens forstand, selv om man i et vist 
omfang udfører ledelsesopgaver. 

7.3.4  LEDERES LØN- 
 OG ARBEjDSVILKÅR
Den individuelle aftale- og ansæt-
telsesret
Ledere er som nævnt ikke omfattet af 
de almindelige overenskomster på det 
private arbejdsmarked (med mindre det 
fremgår udtrykkeligt af overenskom-
sten). Derfor er den individuelle aftale og 
de individuelt ansættelsesretlige regler 
afgørende for den enkelte leders ansæt-
telsesvilkår. 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 medar-
bejder er leder i funktionærlovens for-
stand, er det de samme arbejdsfunktio-
ner, man ser på som ved vurderingen af, 
om en medarbejder falder uden for over-
enskomsterne. En medarbejder, der ikke 
er leder i overenskomstens forstand, er 
derfor heller ikke leder i funktionærlo-
vens forstand. Omvendt kan man ikke 
med bestemthed sige, at en leder, der 
falder uden for overenskomsten, auto-
matisk er omfattet af funktionærloven. 
Det skyldes, at funktionærloven i højere 
grad forudsætter, at arbejdslederfunkti-
onerne er den overvejende del af arbej-
det, 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 med-
lemmer af Lederne. Dermed adskiller 
aftalen sig fra de almindelige LO-over-
enskomster, som ikke er medlemsover-
enskomster, men i stedet gælder for alt 
arbejde, der udføres inden for overens-
komstens dækningsområder, uanset 
hvilken organisation medarbejderen er 
medlem af.

Lederaftalen betyder, at DA’s med-
lemsorganisationer og virksomheder 
ikke har mulighed for at indgå leder-
overenskomster med andre organisatio-
ner end Lederne.

Lederaftalen indeholder en for-
holdsvis løs regulering af løn- og ansæt-
telsesvilkår og er først og fremmest en 
beskyttelse mod afskedigelse. Navnlig 
fremhæves det, at ledernes ansæt-
telsesforhold 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 Ho-
vedaftalen. 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 ledergrup-
pen forholde sig neutrale og udføre deres 
normale arbejde. Ved overenskomst-
stridige arbejdskonflikter skal lederne 
endvidere medvirke til at opretholde 
virksomhedens drift.

Lederoverenskomster med 
LO-forbund – Mellemleder og menig
Usikkerheden om enkelte mellemgrup-
pers 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 med-
lemsoverenskomster.

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 tids-
begrænset ansatte, deltidsdirektivet og 
senest vikardirektivet.

I Danmark har der været særlig 
meget fokus på virksomhedernes anven-
delse af vikarer, da disse har været an-
vendt 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. Yderli-
gere har der været fokus på sæsonarbej-
dere og de såkaldt selvbeskæftigede, som 
lejer deres arbejdskraft ud til danske 
virksomheder.

LO-dokumentation nr. 1/2011 om 
atypisk ansatte på det danske arbejds-
marked giver et aktuelt billede af omfan-
get af de atypisk ansatte og disses vilkår 
på arbejdsmarkedet.
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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, opga-
vebestemt ansat, bijobber eller selv-
beskæftiget. Hertil kommer hele den 
vandrende arbejdskraft, som ikke er 
egentlig etableret i Danmark, men er 
her for at udføre arbejde af kortere va-
righed, 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 an-
satte 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 dre-
jer 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 ansættelses-

bevis
•	 at færre har indbetaling til arbejds-

markedspension
•	 at færre har ret til de overenskomst-

aftalte feriefridage
•	 at flere har stærkt svingende ar-

bejdstider
•	 at færre får tilbudt kurser og efter-

uddannelse
•	 at færre har deltaget i en medarbej-

derudviklingssamtale

Tabel 7.2. 
Andele ansatte i atypiske og typiske ansættelsesformer 2010

 kategori beskrivelse Pct. Antal

Selvbeskæftigede	 Selvstændig	uden	ansatte	som	nuværende	

	 eller	tidligere	beskæftigelse	 3,5	 169

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

TOTAL	ATyPISK	ANSæTTELSE	 		 20,5 995

Lærling	eller	elev	(med	løn)	 Svarer	lærling	eller	elev	(med	løn)	som	nuværende	

	 eller	tidligere	beskæftigelse	 0,9	 42

Fleks	eller	skånejobber	 Svarer	ansat	som	fleks	eller	skånejobber	 2,1	 102

TOTAL	ANDEN	TyPE	ANSæTTELSE	 		 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

TOTAL	TyPISK	ANSæTTELSE   76,6 3.724

I	alt	alle	beskæftigede	 		 100	 4.863

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

KildE:	 LO-dokumentation	1/2011.

•	 at færre er dækket af en kollektiv 
overenskomst

•	 at færre har en valgt tillidsrepræsen-
tant

•	 at færre er forsikret imod ledighed.
Det er nyt i forhold til den eksiste-

rende forskning, at der er en så betrag-
telig 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 kol-
lektiv 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 rin-
gere vilkår snarere at skulle findes i, at 
disse grupper ikke opnår samme rettig-
heder efter lovgivning og overenskomst. 

LO-dokumentation nr. 1/2011 in-
deholder 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 eksem-
pel 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 ancien-
nitet, som fx godtgørelser efter diskrimi-
nationslovene. 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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uklart, om de overhovedet omfatter dis-
se. Fx er der betydelig retsusikkerhed, 
for så vidt angår vikarer og selvbeskæf-
tigede. Yderligere er der i overenskom-
sterne 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 til-

skadekomst
•	 ret til fuld løn ved børns sygdom
•	 ret til forsørgertabsydelse
•	 ret til pension (er dog i dag oftest 

ikke afhængig af virksomhedsan-
ciennitet)

•	 ret til løn under graviditets-, bar-
sels-, fædre- og forældreorlov

•	 ret til kursus i opsigelsesperioden
•	 ret til relevant uddannelse eller ef-

ter- eller videreuddannelse i øvrigt

•	 ret til fratrædelsesgodtgørelse 
•	 ret til et opsigelsesvarsel, prøvelse af 

saglighed mv.
•	 ret til at lade sig vælge som tillidsre-

præsentant
•	 rettigheder i henhold til indgåede 

lokalaftaler.

Med undersøgelsen er det doku-
menteret, 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 løn-
modtageres rettigheder.

Det skyldes især, at goder og vilkår 
indeholdt i overenskomster og lovgiv-
ning 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 (aftalemo-
dellen) og i forhold til lovgivningen. 

Tabel 7.4. 
de atypisk ansattes forhold fra 2000 til 2010
		

 Pct. difference Antal

 2000 2010  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.
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8.1.  det eUropæiske og 
 globale arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked og den særli-
ge måde, vi har indrettet det på, er unikt 
og bygger på særlige danske traditioner 
for at regulere løn- og arbejdsvilkår mel-
lem arbejdsmarkedets parter, men det 
fungerer ikke isoleret. Den danske mo-
del 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 befø-
jelser 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 re-
guleringer 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 Europa-
Parlamentet, omsætter det til lovgivning 
i form af direktiver. Parterne har også 
mulighed for at indgå aftaler, der ikke 
behøver at gå gennem EU-institutioner-
ne, men som kan blive direkte omsat på 
arbejdspladserne.

Selvom dette ligger i tæt forlængelse 
af den danske tankegang, hvor parterne 
selv regulerer forholdene på arbejdsmar-
kedet, 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 dan-
ske model! De fleste af vores europæiske 
kolleger og de europæiske arbejdsgivere 
kommer fra en tradition, hvor arbejds-
markedets parter ikke selv ’knækker 
nødderne’, men hvor lovgiverne regule-
rer 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 euro-
pæiske 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 arbejdsmarkedsmodel-
ler, som skulle omsætte direktiverne 
til nationale forhold, så udgjorde im-
plementeringen af direktiverne fra 

8.  internationale Udfordringer
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EU håndterbare udfordringer for den 
danske model. 

En mindre del af de direktiver, der 
relaterede sig til arbejdsmarkedsfor-
hold, 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 imple-
menteringsmodel, 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 såle-
des op til sin forpligtelse i EU, samtidig 
med at arbejdsmarkedets parters sær-
lige indflydelse på det danske arbejds-
marked blev fastholdt. Dette system 
fungerer fortsat i dag, og det er fortsat 
ikke selve gennemførelsen af EU-direk-
tiverne, 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, kom-
munistisk styrede lande med et helt 
andet velfærdsniveau og hvor arbejds-
markedets 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 øst-
udvidelse også har bragt store økonomi-
ske gevinster for danske virksomheder, 
som kunne flytte dele af deres produkti-
on til disse lande, hvor lønnen var billi-
gere, og øst-udvidelsen har også medvir-

41. 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 arbejdsmar-
keder, 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 ret-
tigheder, men da ILO er et mellemstats-
ligt samarbejde kræver det, at landenes 
parlamenter ratificerer ILO-konventio-
nerne, og at de håndhæver dem. 

Globaliseringen har betydet en 
udflytning af produktionen til lande, 
hvor løn- og ansættelsesvilkår er be-
tydelig ringere, og derved også tab af 
arbejdspladser fra Danmark og resten 
af Europa til især Asien. Globaliserin-
gen betyder ligeledes, at multinationale 
virksomheder også etablerer afdelinger 
i Danmark, og derved skaber arbejds-
pladser i Danmark. Danmark og EU er 
derfor klart afhængige af, hvad der sker 
i den globale økonomi, og den nuværen-
de 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 forhand-
linger med lande især i Asien, hvor der 
fortsat er høj vækst og derfor interes-
sante eksportmarkeder for europæiske 
varer. I disse bilaterale handelsforhand-
linger 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 ind-
rejseregler for tredjelandsstatsborgere. 
Disse kvoter kommer til at vedrøre 
højt uddannet arbejdskraft, men det er 
klart, at det bliver en fremtidig udfor-
dring for den danske model at sikre, at 
disse kvoter ikke underminerer de dan-
ske 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 tredjelan-
de – altså lande uden for EU. På grund 
af det danske forbehold for traktaten på 
de retlige og indre anliggender, så kom-
mer disse regler ikke umiddelbart til at 
gælde for Danmark, medmindre Folke-
tinget 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-lønmod-
tagere 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 under-
støttet af et veludviklet retligt værn for 
den frie bevægelighed af varer, service-
ydelser, 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 nationali-
tetsmæssig 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 lønmod-
tagere 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 arbejdsmar-
ked 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 lavtløns-
lande og til at anvende billig uden-
landsk arbejdskraft i Danmark.

Først skal omtales de 3 traktatbe-
stemmelser 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 gennemførelses-
lovgivning. 

Det er af EU-Domstolen foreslået, 
at reglerne skal følges ikke blot af alle 
offentlige myndigheder, men også af 
private, herunder af faglige sammen-
slutninger. 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 funda-
mentale 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 grund-
lov står over al lovgivning. Det er derfor 
et stort problem, når EU-Domstolen 
fortolker traktatbestemmelser imod 
arbejdstagerrettigheder. Det kan nem-
lig vanskeligt repareres ved ændring i 
direktiverne.

8.3.  social dUmping
Social dumping kan defineres på føl-
gende måde:
•	 drejer sig om unfair konkurrence på 

løn- og ansættelsesvilkår
•	 både vandrende arbejdstagere og 

tjenesteydelser
•	 der skal være et grænseoverskri-

dende moment
•	 også udflytning af virksomheder.

Lissabontraktatens bestemmelser 
om arbejdskraftens fri bevægelighed og 
den frie etableringsret giver ikke an-
ledning til problemer i Danmark. Man 
skal nemlig overholde de samme regler, 
som gælder for alle andre i Danmark. 
Problemerne knytter sig til bestem-
melserne om fri udveksling af tjeneste-
ydelser 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 arbejds-
kraft og leverance af tjenesteydelser 
fra disse lande til Danmark og nabo-
landene. 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 overgangsforanstaltnin-
ger med henblik på at afbøde negative 
konsekvenser for arbejdsmarkedet. 

Overgangsforanstaltningerne gjaldt 
imidlertid kun arbejdskraftens fri bevæ-
gelighed. Der var således fuldt gen-
nemslag, for så vidt angår reglerne om 
den fri bevægelighed for tjenesteydelser 
fra udvidelsens første dag. Dette havde 
navnlig stor betydning inden for bygge- 
og anlægsbranchen, hvor man hurtigt 
kunne notere sig anvendelse af under-
entreprenører, 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 so-
cial dumping. Mange af virksomhederne 
var etableret af entreprenante typer fra 
Danmark, der så en mulighed i udnyt-
telsen 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-



 80

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-indu-
stri indgik således den 19. juni 1992 en 
aftale indeholdende regler for organisa-
tionernes 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 Dan-
mark. 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 arbejds-
tagere. Dette betød en række justerin-
ger af overenskomsterne på byggeområ-
det ved overenskomstfornyelsen i 2007. 
Her blev man enige om en regel om delt 
bevisbyrde under den fagretlige behand-
ling af sager om overenskomstbrud, en 
ændring af anciennitetskravet i for-
bindelse 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 tvær-
gående tema. På transport- og service-
området blev der bl.a. indgået aftaler 
om indsyn med lønnen og håndtering af 
underentreprisesituationer. På byg-
geområdet blev der bl.a. indgået aftaler 
om en meget hurtig fagretlig behandling 
af sager, der vedrørte udenlandsk ar-
bejdskraft. Fælles for regelsættene var 
endvidere oprettelse af stående udvalg 
vedr. social dumping, der skulle overvå-
ge og drøfte anvendelsen af udenlandsk 
arbejdskraft på overenskomstområ-
det. 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 ned-
sætte et koordinationsudvalg, der skulle 
understøtte de rammer, overenskomst-
parterne havde skabt for indsatsen mod 
social dumping. 

Der er nu udarbejdet en DA/LO-
aftale 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 arbejds-
markedsbidrag. Fra og med indkomst-
året 2010 er rejsefradraget begrænset 
til maksimalt 50.000 kr. Der er endvi-
dere indført ”omvendt momspligt”. Det 
indebærer, at danske momsregistrerede 
virksomheder, der køber ydelser af 
udenlandske virksomheder, er forpligte-
de til at forestå indbetalingen af moms. 

8.3.1.  HÅNDHæVELSE AF EU’S 
 MINIMUMSRETTIGHEDER 
I dette afsnit behandles spørgsmålet 
om håndhævelse af EU’s minimumsret-
tigheder 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 gen-
nemførelse 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 mod-
stand over for, at der i EU-regler blev 
krævet straffebestemmelser. Ligeledes 
har vi i Danmark ønsket, at bestemmel-
ser vedrørende arbejdsmarkedet i videst 
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muligt omfang kunne gennemføres ved 
kollektive overenskomster.

De fleste EU-direktiver lader sig gen-
nemføre via de kollektive overenskom-
ster. Det typiske er, at den danske lov, 
der gennemfører et EU-direktiv, foreskri-
ver: ”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 sa-
gerne opdages, efterforskes og forfølges. 
Arbejdsretten skal nok sørge for en pas-
sende bod i de sager, retten får forelagt.

Kan håndhævelsen ikke ske i det 
fagretlige system, har vi problemer med 
håndhævelsen. Nævnes kan fx udsta-
tioneringsdirektivet, der er gennemført 
ved udstationeringsloven. Her er der 
bl.a. en straffesanktion for arbejdsgi-
vere, der ikke overholder reglerne. Men 
politiet prioriterer ikke sagerne. Der 
bliver ikke efterforsket, sagerne bliver 
ikke indbragt ved udarbejdelse af ankla-
geskrift eller i hvert fald kun med stor 
forsinkelse. Eventuelt slipper arbejdsgi-
veren 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 fagbevæ-
gelse nogensinde har været den store 
tilhænger af håndhævelse via straf-
febestemmelser. Vi ser altså særlige 
vanskeligheder med at få håndhævet 
arbejdsvilkår, der fremgår af lovgiv-
ning, herunder lovgivning der gennem-
fører EU-direktiver. 

8.3.2. OVERENSKOMST ELLER LOV
Sikring af ordentlige løn- og arbejds-
vilkår sker i Danmark ved hjælp af 
overenskomstdækning og ikke ved lov-
givning. Dette giver imidlertid særlige 

udfordringer i forhold til udenlandske 
virksomheder og udenlandske arbejds-
tagere. 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 over-
enskomster 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 hovedbestyrel-
se behandlede sagen i februar 2011. Det 
var opfattelsen, at ordningen strider 
imod den danske model.

En anden mulighed er ved lov-
givning 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 bygher-
ren lavet en aftale med en hovedentre-
prenør, 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 overens-
komstdækket. 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 væ-
ret 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 myn-
dighed kan indsætte en arbejdsklausul, 
der sikrer løn og arbejdsvilkår for alle ar-
bejdstagere på det niveau, der er gælden-
de 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 beskæf-
tiges 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 udstatione-
ringsdirektivet 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 udstationeringsdi-
rektivet, så det bringes tilbage til retstil-
standen før de uheldige EU-domme. Det 
er endvidere derfor, at LO støtter den så-
kaldte 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 udsta-
tionerede virksomheder har, har ført til 
megen kreativitet. Mange af disse virk-
somheder 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 om-
gåelser må forhindres ved et forbedret 
grænseoverskridende myndighedssam-
arbejde. Det må være muligt i virksom-
hedens hjemland af en offentlig myndig-
hed dér at få de relevante og pålidelige 
oplysninger om virksomheden.

8.3.6. VIKARER
Udlejning af vikarer fra vikarbureauer 
giver også problemer med social dum-
ping. Det er nødvendigt, at vikarerne 
sikres de samme rettigheder som sam-
menlignelige grupper i brugervirksom-
heden. Dette kan sikres ved at udnytte 
muligheden i udstationeringsdirektivets 
art 3, stk. 9, der vil indebære, at ligestil-
lingen også omfatter vikarer udstatione-
ret fra udlandet.

8.4.  påvirkning fra eU-
 arbejdsretten og 
 international ret
I dette afsnit behandles betydningen 
af 3 forskellige typer af internatio-
nale 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/kol-
lektive nordiske arbejdsret.

8.4.1.  EU-ARBEjDSRETTEN
ILO-samarbejdet og Europarådssamar-
bejdet bygger på et helt traditionelt fol-
keretligt - også benævnt mellemstatsligt 
- samarbejde. Helt i modsætning hertil 
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bygger EU på et overstatsligt samar-
bejde med et meget veludviklet juridisk 
fundament.

I EU kan medlemsstaterne blive 
forpligtet mod deres vilje. Der kan 
således vedtages direktiver med kvali-
ficeret 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 overens-
komster ikke er 100 pct. dækkende. 
EU-retten har endelig et meget effektivt 
kontrolapparat med Kommissionen, der 
efter traktaten skal påse, at EU-reg-
lerne 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 forhol-
dene således i Grundlæggende arbejds-
ret (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 nu-
værende retstilstand at være opmærk-
som på, at romtraktaten fra 1957 ikke 
indeholdt regler om det arbejdsretlige 
område (bortset fra ligelønsbestem-
melsen). Da man i midten af 1970’erne 
begyndte med vedtagelsen af arbejdsret-
lige direktiver, skete dette med hjemmel 
i de tvivlsomme ”gummiparagraffer” i 
art. 100 og art. 235. 

EU-Domstolen har i praksis fortol-
ket traktatens 4 friheder som overord-
nede i forhold til fundamentale rettighe-
der som forhandlings- og konfliktret.

Ligeløns- og ligebehandlingsdirek-
tiverne er fra 1975 og 1976. Senere i 
årtiet fulgte direktiverne om kollektive 
afskedigelser, virksomhedsoverdragelse 
og insolvens.

I 1987 blev der indsat en udtryk-
kelig 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 arbejdsret-
lige område. 

Den arbejdsretlige EU-regulering 
ved EU-direktiver havde i begyndelsen 
et stærkt individualistisk grundlag 
alene af den årsag, at den altoverve-
jende del af de daværende medlems-
lande 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 star-
ten tiltænkt en rolle i forbindelse med 
vedtagelsen af EU-regler gennem del-
tagelse i EU’s ”økonomiske og Sociale 
Udvalg”. Ved Fællesakten fra 1986 
blev rollen styrket, idet Kommissionen 
skulle udvikle dialogen med arbejds-
markedets parter. Maastrichttraktaten 
pålagde Kommissionen at høre organi-
sationerne om påtænkte fællesskabsini-
tiativer. Parterne fik også her mulighe-
den for at indgå aftaler på europæisk 
plan og dermed standse for et direktiv. 
Disse regler blev udtrykkeligt indskre-
vet i Amsterdamtraktaten og genfindes 
uændret i Lissabontraktaten.

I Lissabontraktatens art. 151 til art. 
155 findes således de vigtige bestemmel-
ser, 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 overve-
jer at fremsætte forslag på det sociale- og 
arbejdsmarkedspolitiske område, skal 
Kommissionen forinden konsultere 
arbejdsmarkedets parter. Hvis arbejds-
markedets 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 kol-
lektive aftaler på europæisk plan er 
foreløbig resulteret i 5 ikke-sektor-spe-
cifikke aftaler: en om forældreorlov, en 
om deltid, en om tidsbegrænset ansæt-
telse, 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, grænseoverskri-
dende tjenester i jernbanesektoren.

Vedrørende forældreorlov, deltid, 
tidsbegrænset ansættelse, søfarendes 
arbejdstid og om mobile arbejdstagere i 
civil luftfart og jernbanesektoren er afta-
lerne gennemført ved et direktiv, mens 
aftalen om telearbejde og stressaftalen 
er såkaldte autonome eller selvstæn-
dige frivillige aftaler, som parterne som 
udgangspunkt selv sørger for at gennem-
føre. Det betyder dog ikke, at Kommissi-
onens initiativret i lovgivningsprocessen 
i EU er bortfaldet, eller at Kommissio-
nen ikke har til opgave at overvåge, om 
EU’s målsætninger bliver realiseret på 
områder, hvor der er indgået aftaler. 

Der er problemer med at gennem-
føre de europæiske aftaler, der ikke er 
blevet ophøjet til et direktiv. Her må 
man på nationalt plan søge at gennem-
føre aftalerne som en del af de kol-

lektive fagoverenskomster eller indgå 
kollektive aftaler på hovedorganisati-
onsniveau. Herved opnås, at aftalerne 
kan håndhæves i det fagretlige system 
som enhver anden kollektiv overens-
komst. 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 åben-
bart ikke er villighed til at sikre gen-
nemførelsen af.

EU-Domstolens domme
EU-Domstolen er ikke en domstol, der 
kan sammenlignes med de danske dom-
stole. Den er i stedet politisk og retsska-
bende 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 formåls-
fortolkning som det primære fortolk-
ningsprincip, hvilket bl.a. betyder, at 
de traktatsikrede rettigheder om fri 
bevægelighed for varer, personer og tje-
nesteydelser fortolkes udvidende, mens 
de traktatmæssige undtagelsesbestem-
melser altid fortolkes snævert. 

Domstolen har afsagt afgørelser, der 
i vidt omfang er politisk kontroversielle.

Det er navnlig 5 domme afsagt af EU-
Domstolen 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 op-
kaldt 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 esti-
ske søfolk til en lavere løn. Det finske 
sømandsforbund og ITF iværksatte kol-
lektive 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) Lissabon-
traktatens 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 arbejds-
tagere 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 bygningsarbejder-
forbund 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 udstatione-
ringsdirektivet. Dette var hidtil blevet 
opfattet som et minimumsdirektiv. 
EU-Domstolen omfortolkede imidlertid 
direktivets art. 3, stk 1, til et maksi-
mumsdirektiv, hvorefter der ved be-
stemmelsen 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 tjeneste-
yder 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 Nie-
dersachsen (C-346/06) drejede sig om 
lovmæssige krav til en tilbudsgiver i re-
lation til offentlige bygge- og anlægskon-
trakter. 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. Dom-
stolen afviste tillige, at ordningen kunne 
betragtes som berettiget af formålet om 
arbejdstagernes beskyttelse, formålet om 
beskyttelse af fagforeningers uafhængige 
organisering af arbejdslivet samt for-
målet om de sociale sikringsordningers 
økonomiske stabilitet.

Det er vigtig at være opmærksom 
på, at dommen efter Beskæftigelse-
ministeriets opfattelse ikke berører 
Danmark, bl.a. fordi Danmark – i 
modsætning til Tyskland – har ratifice-
ret ILO-konvention nr. 94 om offentlige 
udbud og dermed muligheden for heri at 
indsætte arbejdsklausuler.

Sagen Kommissionen mod Luxem-
bourg (C-319/06) drejer sig om udsta-
tioneringsdirektivets art. 3, stk. 10, der 
efter sit indhold giver en medlemsstat 
ret til at pålægge udenlandske virk-
somheder 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-Kommissi-
onen mod Tyskland (C-271/08). Denne 
sag drejede sig om nogle offentlige 
overenskomster om pension. Overens-
komsterne fastsatte, hvilke pensions- og 
forsikringsselskaber, der skulle admi-
nistrere ordningerne. Spørgsmålet var, 
om administrationsaftalerne skulle 
have været i offentlig udbud.

Sagen drejer sig altså om parternes 
adgang til frit i kollektive overenskom-
ster at aftale løn- og arbejdsvilkår. Sa-
gen 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 kollek-
tive kampskridt.
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EU-Domstolen tilsidesætter imidler-
tid betydningen af art. 28. Det udtales, 
at ”udøvelsen af en kollektiv rettighed, 
såsom retten til kollektiv forhandling, 
kan desuden undergives visse begræns-
ninger”. Man henviser herved til, at ret-
tighederne ”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 fast-
slået, at dommen ikke direkte får 
betydning for Danmark. Men det er 
naturligvis betydningsfuldt, at domsto-
len – uanset chartret – fortsat vægter 
hensynet til de frie marked højere end 
de fundamentale arbejdsmarkedsret-
tigheder. 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 hø-
jere 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 sta-
tus som traktaten. Chartret fastslår 
ellers i art. 28 forhandlingsretten 
og retten til kollektive kampskridt. 
Man kan her henvise til senest 
domstolsdom om arbejdsmarkeds-
pensioner 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 arbejdsmarkeds-
model, hvor løn- og arbejdsvilkår 
reguleres ved kollektive overens-
komster.

43. Se domstolens dom i sag C-271/08.

 Her kan igen henvises til den tyske 
pensionssag. I sagen gik domstolen 
ind i en diskussion af, hvilke be-
stemmelser i en kollektiv overens-
komst, 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 overens-
komster. Der må således en følge-
lovgivning 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 kol-
lektive rettigheder.
Som eksempel herpå kan nævnes 
en dansk sag om virksomhedsover-
dragelsesdirektivet.44 I dommen 
begrænsede domstolen rettighe-
derne 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 partsre-
præsentation, som man kender det 
i Danmark med Arbejdsretten og de 
faglige voldgiftsretter.

Et supplerende EU-arbejdsretligt 
system
Udviklingen af den fri bevægelighed i 
EU og den stadig tiltagende globalise-
ring gør, at varetagelsen af lønmodta-
gernes interesser ikke kun kan anskues 
som et nationalt anliggende. Der indgås 
således også mange aftaler af forskel-
lig art på europæisk niveau. Der findes 
imidlertid ikke nogen europæisk ramme 
for disse aftaler, bortset fra bestemmel-
serne om social dialog. 

44. Se domstolens dom i sag 287/86.
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På denne baggrund vedtog LO’s kongres 
således i 2003 Fremtidens EU-arbejds-
ret. Det er her beskrevet, hvorledes der 
bør indgås en slags hovedaftale på euro-
pæisk niveau. Den skal indeholde regler 
om gensidig anerkendelse af organisa-
tionerne, om indgåelse, retsvirkning og 
opsigelse af tværnationale aftaler, og om 
hvordan europæiske organisationsaftaler 
gennemføres på de nationale arbejds-
markeder. Fremtidens EU-arbejdsret 
indeholder endvidere en anbefaling af 
etableringen af et europæisk tvisteløs-
ningssystem. 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 kompe-
tence.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 arbejdsor-
ganisation. Organisationen er 3-parts 
sammensat. Der er vedtaget 188 kon-
ventioner om arbejdsmarkedsforhold. 
Danmark har (kun) tilsluttet sig (ra-
tificeret) 71 af disse konventioner. I 
1998 vedtog ILO’s arbejdskonference en 
deklaration om fundamentale rettighe-
der i arbejdslivet. Her udpegede man 
8 konventioner som særligt grundlæg-
gende. 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 Dan-
mark 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 udgangs-
punkt. ILO kræver ikke, at en konven-
tion opfyldes vha. lovgivning. Det er 
tilstrækkeligt, at konventionen gennem-
føres via de kollektive overenskomster, 
hvis disse dækker hovedparten af de 
lønmodtagere, der er omfattet af kon-
ventionen. 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 organisationsan-
liggende. ILO’s konventioner har derfor 
ikke givet anledning til negative påvirk-
ninger af den danske model.

ILO’s konventioner er ikke gjort 
til en del af dansk ret (ikke implemen-
teret). Det betyder, at man ikke ved 
en dansk domstol kan få håndhævet 
konventionernes bestemmelser. Dette 
er vigtigt ved bedømmelsen af mulighe-
derne i en klage til ILO.

LO har 3 gange klaget over en 
dansk regering i anledning af lovgiv-
ningsmæssige indgreb i de kollektive 
overenskomster. Første klage vedrørte 
indgreb i dyrtidsreguleringen (1982-85). 
Anden klage vedrørte fjernelsen af over-
enskomstdækningen, for så vidt angår 
danske overenskomster i Dansk Inter-
nationalt 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. Imidler-
tid 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 regerin-
ger 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 klage-
organernes udlægninger heraf. ILO’s 
klageorganer har givet udtryk for, at 
EU-Domstolens afgørelser i Viking- 
og 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 for-
handlinger. 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 Menneskeret-
tighedsdomstolen, 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 Menneskerettighedskon-
vention fra 1950. Den er tillige i 1992 
blevet gjort til en del af dansk ret. Man 
kan altså få konventionsbestemmelser-
ne håndhævet ved danske domstole, og 
Danmark skal efterleve Menneskeret-
tighedsdomstolens afgørelser.

Den vigtigste bestemmelse i konven-
tionen 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 for-
eningsfrihed blev umiddelbart herefter 
ændret. På den anden side har domsto-
len siden 2008 afsagt flere domme, der 
indfortolker både strejke- og forhand-
lingsret i art. 11.45 Som nævnt ovenfor 
kan dette få stor betydning, når der 
formentlig om få år kan klages over 
EU-Domstolen til Menneskerettigheds-
domstolen.

Menneskerettighedskonventionen 
tager i udpræget grad sigte på en klas-
sisk individbeskyttelse. Dette forhold, 
sammenholdt med at konventionen er 
implementeret i dansk ret, og at der er 
oprettet en egentlig domstol til at hånd-
hæve 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 væsent-
lige kollektive rettigheder – inspireret 
af ILO’s konventioner – i art. 11 om 
organisationsfrihed. 

Den europæiske Menneskeret-
tighedskonvention 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 Menneskerettig-
hedskonventionen vedrører arbejdsmar-
kedsmæssige spørgsmål. Imidlertid er 
kontrolsystemet i relation til socialpag-
ten ikke særligt veludviklet og kontrol-
organernes 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. Sam-
menfattende er socialpagten ikke af stor 
betydning.

45. Jon Kjølbro. Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention. 2010.
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Selv om den danske model og forhand-
lingen 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 repræsen-
tativt udvalgte lønmodtagere om deres 
holdning til den danske model og fag-
bevægelsen, 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 lønmodtager-
ne, at Danmark har en mindsteløn fast-
sat 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 lønmod-
tagerne på, at det er ”en betegnelse for, 
at løn- og arbejdsvilkår udvikles af fag-
foreninger 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 ken-
detegnet ved gratis offentlige ydelser og 

højt skattetryk”. 24 pct. svarer ved ikke.
Elementet med trepartsforhandlin-

ger står således ikke særlig stærkt i løn-
modtagernes bevidsthed, i hvert fald når 
det gælder om at sammenkoble det med 
betydningen ”den danske model”. 

Alligevel mener 56 pct., at det er vig-
tigt 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 fagforenin-
gerne 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 løn- 
og arbejdsvilkår

LO har forsøgt at afdække, hvordan 
lønmodtagerne vurderer de forskellige 
former, hvorved arbejdsvilkårene regule-
res, som defineret i kapitel 2. 

Målet har 1) været at afdække, hvor-
dan lønmodtagerne opfatter, at deres 
arbejdsvilkår reguleres nu, 2) i hvilken 
grad de er tilfredse med dette, 3) hvor-
dan de mener, reguleringen bør udvikle 
sig, og endeligt 4) hvordan de tror, regu-
leringen vil udvikle sig.

9.  lønmodtagernes holdning 
 til den danske model
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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 arbejdsvilkå-
rene, jf. figur 9.1.

Den største overensstemmelse mel-
lem oplevelsen af de nuværende forhold 
samt ønsker og forventninger til frem-
tiden findes på aftalemodellen, hvor 55 
pct. angiver, at deres arbejdsvilkår er 
kendetegnet herved. 

Det er desuden bemærkelsesvær-
digt, 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 ledel-
sesmodellen og internationaliserings-
modellen, der begge forventes styrket af 
klart flere end de ønskes.

Lovgivning	og	beslutninger	i	EU	har	indflydelse	på	mine	arbejds-

vilkår	og	arbejdsforhold

Det	er	primært	den	danske	lovgivning	som	f.eks.	funktionærloven,	

der	regulerer	mine	arbejdsvilkår	og	arbejdsforhold

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	medarbej-

derne	bl.a.	repræsenteres	af	en	tillidsrepræsentant

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.

Figur 9.1. 
lønmodtagernes oplevelser, holdninger og forventninger til reguleringen af løn- og 
arbejdsvilkår (andel	i	høj	eller	nogen	grad)

KildE:		 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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9.2.1. LEDELSESMODELLEN
50 pct. af alle lønmodtagere mener i 
nogen eller høj grad, at deres arbejds-
vilkår reguleres på en måde, der passer 
til beskrivelsen ledelsen beslutter løn- og 
arbejdsvilkår, uden at jeg har indfly-
delse på det, jf. figur 9.2. 

Kun 19 pct. erklærer sig imidlertid 
enige eller helt enige i, at ledelsen bør 
have større indflydelse på medarbejder-
nes 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 fagforenin-
ger’ (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

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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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 ud-
vikling, mens endnu flere – nemlig 55 
pct. – tror, at der vil blive mere af denne 
regulering. 

Der er altså på samme tid en ople-
velse 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 ”an-
dre” og ikke-medlemmer, der ønsker sig 
større indflydelse til den enkelte, mens 
3F og Metal blandt fagforbundene samt 
FTF og LO blandt hovedorganisationer-
ne 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

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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9.2.3. SAMARBEjDSMODELLEN
Blandt de enkelte reguleringer er der 
størst opbakning til samarbejdsmodel-
len, der kendetegnes ved en høj grad af 
samarbejde med ledelsen, hvor med-
arbejderne 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 udviklin-
gen af 47 pct.

Figur 9.4. 
lønmodtagernes tilslutning til samarbejdsmodellen

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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9.2.4. AFTALEMODELLEN
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 omfat-
tet 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 over-
enskomsterne også i fremtiden skal 
udgøre det primære grundlag for løn- og 
arbejdsvilkår, og en lavere andel – lige-

ledes på 50 pct. – der tror, at det rent 
faktisk vil blive sådan fremover.

Lønmodtagere organiseret i ho-
vedorganisationerne 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. 

Figur 9.5. 
lønmodtagernes tilslutning til aftalemodellen

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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9.2.5. LOVGIVNINGSMODELLEN
40 pct. af lønmodtagerne mener, at det 
primært er den danske lovgivning, som 
fx funktionærloven, der regulerer ar-
bejdsvilkår 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. 

Dermed er lovgivningsmodellen den 
form for regulering, som færrest forestil-
ler 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.

Figur 9.6. 
lønmodtagernes tilslutning til lovgivningsmodellen

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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9.2.6. INTERNATIONALISERINGS-
 MODELLEN
Figur 9.7. viser, at den regulering, der 
kendetegnes ved, at lovgivning og beslut-
ninger 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 beslutnin-
ger fra EU vil få større indflydelse i 
fremtiden. Dermed er internationalise-
ringsmodellen kendetegnet ved at have 

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 interna-
tional 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 EU-
beslutninger 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.

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:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.

Figur 9.7. 
lønmodtagernes tilslutning til internationaliseringsmodellen
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9.3. holdninger til 
 overenskomster
I undersøgelsen svarer 63 pct., at de er 
omfattet af en kollektiv aftale, heri-
blandt 44 pct. på det private arbejds-
marked og 89 pct. på det offentlige. Tal-
lene er dog ikke sammenlignelige med 
de tilgængelige data i øvrigt for over-
enskomstdækningen, da respondenter-
nes 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 lønmodta-
gerne angiver 3 elementer som en fordel 

ved at have overenskomster: At lønmod-
tagerne forhandler i fællesskab gen-
nem 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 arbejdsvil-
kår, hvilket omvendt fremhæves som en 
ulempe af 33 pct.

Figur 9.8. 
lønmodtagernes foretrukne reguleringsform

KildE:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.
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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 over-
enskomst, 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 over-
enskomsterne 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 poten-
tiale for at fortælle om overenskomster-
nes 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 løn-
nen til fx ferie. 69 pct. svarer nej.

Der findes ikke noget eksakt over-
blik over, præcis hvor mange overens-
komster, der har disse valgmuligheder, 
men det vurderes at være langt de fle-
ste, 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 overenskomst-
forhandlinger rent faktisk oplevede, at 
de blev inddraget i udformningen af de 
krav, som fagforeningen havde til over-
enskomsterne.

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 over-
enskomstforhandlingerne, 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 fag-
foreninger, der har forhandlet overens-
komsterne, 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 hold-
ning.

Ikke overraskende er opbakningen 
mindst hos de gule og ikke-medlemmer-
ne, men det er alligevel bemærkelses-
værdigt, 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
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KildE:	 Gallupundersøgelse	om	den	danske	model,	februar	2011.

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?
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Den danske model udfordres fra flere 
sider. 

Ofte fokuseres der både i offentlig-
heden 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 sammen-
hænge mellem de forandringer – politi-
ske, strukturelle og institutionelle – der 
udfordrer den danske model pt. Og 
løsningerne skal formentlig også findes 
i sammenfaldene og sammenhængene. 
Derfor foretages der her et modelefter-
syn i bredden. 

I denne rapport ”Udfordringerne for 
den danske model” gennemgås de for-
skellige udfordringer, som fagbevægel-
sen, 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 kollek-
tive overenskomster, det kontinuerlige 
samarbejde mellem parterne og bestræ-
belserne på gennem trepartsforhand-
linger og ved løbende deltagelse i poli-
tikudformningen at udvikle det danske 
samfund, sådan at LO-lønmodtagernes 
interesser tilgodeses bedst muligt under 
hensyn til den samfundsmæssige hel-
hed.

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 arbejdsmar-
kedspolitiske emner, herunder rets-
forholdet mellem arbejdsgivere og 
lønmodtagere og i retshåndhævelsen 
af denne regulering. 

b.	 retsforholdet mellem lønmodtagere 
og arbejdsgivere og deres organi-
sationer fastsættes primært ved 
kollektive overenskomster, der kun 
undtagelsesvist almengøres ved 
lovgivning. 

I afsnittet introduceres seks forskel-
lige modeller for arbejdsretlig regulering. 
Der beskrives karakteristika for ledelses-
modellen, individmodellen, samarbejds-
modellen, aftalemodellen, lovgivningsmo-
dellen 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 af-
talemodellen, som er kernen i den måde, 
den danske model fungerer på, mens de 
øvrige modeller på hver sin facon repræ-
senterer et pres på den danske model. 

Afsnittet indeholder en kort historisk 
introduktion til, hvilke andre systemer 
man har udviklet i de øvrige europæi-
ske lande, og som med den nuværende 
globalisering og europæiske integration 
påvirker det danske arbejdsmarked.

10. sammenfatning
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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 demokra-
tisk proces, hvor involvering og selvre-
gulering 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 væ-
sentligste afdækninger og undersøgelser, 
der er foretaget inden for de seneste 30 år, 
beskrives for at give nogle pejlemærker 
for udviklingen. Der indgår både lønmod-
tagerundersøgelser, virksomhedsunder-
søgelser 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 trans-
port, 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 overre-
præsentation af lønmodtagere, der ikke er 
medlem af en fagforening. 

På baggrund af undersøgelserne kon-
kluderes 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 overenskomstdæknin-
gen en klar udfordring for fagbevægelsen.

Kapitel 4. 
Organisationsgraden
Kapitlet beskriver organisationsgraden, 
der sammen med overenskomstdæknin-
gen 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 ar-
bejdsgiverne. 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 over-
enskomsterne. 

Det konkluderes, at organisations-
graden har været faldende i en årrække 
og at den nu udgør 61 % for hele ar-
bejdsmarkedet, hvilket er et fald fra 73 
% i 1995. Udviklingen er accelereret de 
seneste år, og det er især inden for LO-
området, 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 for-
hold, institutionelle forhold samt politi-
ske og kulturelle forhold, der har foran-
dret 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 sammen-
hængen mellem fagforening og a-kasse 
(Gent-effekten) og et liberaliseret organi-
sationsmarked, der giver de gule konkur-
renter 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 rets-
håndhævelsen. 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 tilsam-
men dækker ca. 800.000 ansatte. Modsat 
det private område forhandles LO-med-
lemmernes vilkår sammen med FTF- og 
AC-medlemmernes, hvilke giver særlige 
udfordringer for lavtlønsgrupperne i 
forhold til at positionere sig i forhandlin-
gerne. 

I kapitlet lægges der vægt på de for-
skellige udgangspositioner, der er, når 
der forhandles på det private og offent-
lige 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 over-
enskomster
Gennem de seneste 20 år er der sket en 
decentralisering af overenskomstsyste-
met, og der er kommet nye elementer ind 
i overenskomsterne, som fx kompeten-
ceudviklingsfonde, syge- og sundheds-
forsikringer og fritvalgsordninger. Det 
giver nye udfordringer for dem, der skal 

indgå overenskomsterne, men også for 
de tillidsrepræsentanter, der skal bi-
drage til at omsætte overenskomster og 
indgå lokalaftaler på arbejdspladserne. 

Der lægges særlig vægt på, at ud-
viklingen fra aftalemodellens centralt 
fastlagte overenskomster til samarbejds-
modellens lokale aftaler kan gøre det 
sværere at håndhæve overenskomsterne 
og derved resultere i øget krav om lovgiv-
ning. En problemstilling fagbevægelsen 
bør følge med opmærksomhed de kom-
mende år.

Derudover beskrives forandringerne 
i tillidsrepræsentanternes rolle, og 
hvilke nye overenskomstmæssige tiltag 
der bl.a. forventes prioriteret i de kom-
mende overenskomstforhandlinger. Det 
drejer sig bl.a. om ligestilling, fritvalgs-
ordninger, fordele for medlemmer af 
overenskomstbærende organisationer, 
50 %-reglen, kompetenceudviklingsfonde 
og social dumping. Kapitlet afsluttes 
med en oversigt over, hvilke arbejdsret-
lige reguleringsformer der kan forventes 
benyttet og dermed fremmet i relation til 
de nævnte overenskomsttiltag.

Kapitel 7. 
Forhold og udviklingstendenser på 
arbejdsmarkedet, der udgør en sær-
lig udfordring
Det drejer sig særligt om forandringer 
på arbejdsmarkedet, der giver ændrede 
rammevilkår for organiseringen og over-
enskomstdækningen. 

Først beskrives en udvikling af 
arbejdsmarkedet, hvor der forventes en 
betydelig vækst i servicefagene frem til 
2020. Det vil resultere i flere funktio-
nærer og et fald i andelen af arbejdere. 
Dette forstærkes af, at der også inden 
for andre brancher forventes en større 
efterspørgsel på medarbejdere med hø-
jere uddannelsesmæssige kompetencer. 
Ændringerne er relevante, fordi funk-
tionærerne ikke er lige så godt overens-
komstdækkede, som arbejderne er, og 
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det derfor forventes, at forandringen vil 
resultere i et fald i overenskomstdæk-
ningen på 4 %. Funktionærerne udgør i 
dag 64 % af alle lønmodtagere. En andel, 
der forventes at stige.

Dernæst beskrives den særlige ud-
fordring, som 50 %-reglen udgør. reglen 
indebærer, at DA’s medlemsvirksomhe-
der kun er omfattet af overenskomsten 
med HK, hvis HK kan dokumentere, at 
mindst 50 % er medlemmer af HK. In-
gen 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 dan-
ske model bidrager 50 %-reglen til en 
generel lavere overenskomstdækning. 

Den tredje, særlige udfordring 
består i, at udviklingen på arbejdsmar-
kedet betyder, at stadigt flere menige 
medarbejdere får ledelsesfunktioner, og 
at der ikke længere skelnes så skarpt 
mellem de formelle ledere og medar-
bejderne. Dermed opstår der i stigende 
omfang gråzoner, hvor det er uklart, 
hvor lederne skal organiseres, og hvor-
vidt de skal være omfattet af overens-
komster. 

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 vok-
sende vikargruppe, og på spredningen af 
vikarer til nye brancher som industrien 
og byggebranchen. Kapitlet konkluderer, 
at de atypisk ansattes vilkår i Dan-
mark på en række områder er markant 
ringere end de fastansatte lønmodtage-
res, 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 kon-
kurrenceevne. 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 virksom-
heder til det tidligere østeuropa. EU’s 
regler om det frie marked har medført 
særlige problemer, der vedrører de 
udenlandske arbejdsgivere og lønmodta-
gere i Danmark. Den fremadskridende 
realisering af ét fælles europæisk mar-
ked 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 minimumsrettighe-
der udgør et væsentligt og selvstændigt 
problem. Forskellige forslag til regule-
ring, der kan imødegå udfordringerne, 
diskuteres, – herunder overenskomster-
nes 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 forbin-
delse nævnes muligheden for opbyggel-
sen 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, lønmod-
tagernes oplevelser og holdninger til re-
guleringen 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 man-
ge lønmodtagere har arbejdsmarkeds-
kendskab, men at det langt fra gælder 
alle. Det er derfor fortsat en udfordring 
for LO-fagbevægelsen at oplyse om over-
enskomsternes betydning og om fordelene 
ved den danske model. 

Undersøgelsen viser, at lønmodta-
gerne ønsker fleksibilitet i overenskom-
sterne, hvilket heldigvis modsvarer den 
faktiske tendens i udviklingen i over-
enskomsterne, 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 over-
enskomstbærende fagforeninger.
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