
 

  
 
Den 14. juni 2018 

LO’s forslag til en balanceret tilgang af udenlandsk ar-
bejdskraft 

For at sikre, at udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark, arbejder på ordnede og 
lige arbejdsvilkår, har LO følgende forslag: 

 Styrk kontrolmidlerne til bekæmpelse af social dumping.  
Bevillingerne til indsatsen er midlertidige og faldende. Der bør være en permanent 
bevilling til myndighedsindsatsen, og midlerne til kontrol bør forøges til et niveau, 
der modsvarer stigningen i udenlandsk arbejdskraft.  

 Højere bødestraffe for brug af illegal arbejdskraft.  
Ifølge Fagbladet 3F har man i Tyskland bødestraffe på helt op til 750.000 kr. for 
brug af illegal arbejdskraft. De typiske bøder i Danmark er på 10.000 kr. per må-
ned.  

 Arbejdsgivere, der forsætligt bryder reglerne i de forskellige ordninger for uden-
landsk arbejdskraft, bør helt fratages retten til at benytte ordningerne.  
Fagbladet 3F har bragt adskillige eksempler på arbejdsgivere, der bryder reglerne i 
de forskellige ordninger – bl.a. landbrugspraktikant- og fodermesterordningen – og 
umiddelbart efter rekvirerer ny arbejdskraft under de samme ordninger uden konse-
kvenser.  

 Fjern administrative barrierer for, at ledige kan opkvalificeres til jobåbningerne.  
A-kasserne bør have beføjelser til at igangsætte uddannelsesløft og opkvalifice-
ringsjob. Selvom uddannelsesløft og opkvalificeringsjob kan være de helt afgø-
rende skridt for at få de ledige i job, kan de ledige blive mødt af en barriere i for-
hold til, at a-kasserne ikke selv kan igangsætte dette. Det er uhensigtsmæssigt – 
også set i forhold til, at de lediges første kontakt i ledighedsforløbet er til a-kas-
serne, og dette også er den mest branche- og uddannelsesrelevante kontakt. A-kas-
serne bør få denne mulighed inden for de økonomiske rammer, som allerede ligger 
i de dertil afsatte puljer og med de samme dokumentationskrav, som gælder for 
jobcentrene.  

 Arbejdsgivere skal fratages retten til at være arbejdsgiver, hvis de forsætligt ansæt-
ter illegal arbejdskraft. 

 Flere midler til oplysningsindsatsen ift. udenlandsk arbejdskraft.  
Herunder er der behov for at kunne igangsætte lokale, faglige aktiviteter. Der blev 
afsat midler til det i forbindelse med reform af international rekruttering i 2014. Det 
har imidlertid været svært at anvende midlerne, bl.a. har de faglige organisationer 
ikke haft mulighed for at søge direkte. 


