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DEN 
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MODEL

S�ģĪƸƸĪ�ŤÿƠŏƸĪŧ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�żŰ�żƠěǣŃŲŏŲŃĪŲ�żŃ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�
ÿł�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģܓ�'ǀ�ěŧŏǜĪƣ�ƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƸ�łżƣ�ģĪŲ�
danske model, som regulerer det danske arbejdsmarked, og 
ģǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�żŰ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪƫ�ǜŏƣŤĪܓ�'ĪƫǀģĪŲ�
ěĪŧǣƫĪƫ�ƫÿŰƫƠŏŧŧĪƸ܍�ŧŏŃŊĪģĪƣ�żŃ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ģĪŲ�żǲłĪŲƸŧŏŃĪ�
og private sektor. 

fÿƠŏƸŧĪƸ�łÿŧģĪƣ�ŏ�Ƹż�ģĪŧĪܓ�'ĪŲ�łƙƣƫƸĪ�ģĪŧ�Īƣ�ĪŲ�żǜĪƣżƣģŲĪƸ�ƠƣęƫĪŲܯ
ƸÿƸŏżŲ�ÿł�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ÿǼƸÿŧĪŰżģĪŧ�żŃ�ģĪŲƫ�ÿŤƸƙƣĪƣ܍�żŃ�Ŋǜżƣ�
du som tillidsvalgt er placeret i modellen. Den anden del 
gennemgår de roller og opgaver, du har som tillidsrepræsentant 
eller arbejdsmiljørepræsentant.
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DEN DANSKE  
AFTALEMODEL & 
DENS AKTØRER

'/t�F�¦®¼/�'/h��F�f�£S¼h/¼�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�/rt/¦�
�G�®£�¦G®r�h܌

ޞ  Hvad er den danske model?

ޞ  Hvem er aktørerne i den danske model?

ޞ  På hvilken måde er din arbejdsplads en del af den danske model?

ޞ  Nǜÿģ�Īƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ�łǀŲŃĪƣĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸܐ

ޞ  Hvad er Arbejdsmiljøloven, og hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

ޞ  NǜŏŧŤĪŲ�łżƣƫŤĪŧ�Īƣ�ģĪƣ�ƠĖ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉� 
og hvordan spiller de sammen?

I den anden del af kapitlet kan du læse om dine opgaver som tillidsvalgt i forhold til den 
danske model.
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DEN DANSKE MODEL  
& OVERENSKOMSTSYSTEMET

'Ī�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣŲĪ�Īƣ�ƣǣŃƣÿģĪŲ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�'Ī�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ܉�
og de sikrer, at kollegernes vilkår er de bedst mulige – herunder at arbejdsmiljøet er i orden. Tillidsre-
ƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ÿƣěĪšģĪƣ�żǽƸĪ�ƫÿŰŰĪŲ�żŰ�ŰÿŲŃĪ�ƸŏŲŃ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�ŃżģĪ�
ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�łżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ƫÿŰƸ�ĪŲ�ƫƸęƣŤ�żŃ�ĪǳłĪŤƸŏǜ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�'Ī�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
og bruger overenskomsten og Arbejdsmiljøloven som udgangspunkt og støtte i forhandlingerne. Men 
ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�Īƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ƫƙŃĪƣ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ�ǜŏÿ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ��ƠƫƸĖƣ�ģĪƣ�ǀĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�
har man så også en køreplan til at løse dem. Det er den danske model.

I den danske model er det i høj grad parterne – det vil sige lønmodtagere og faglige organisationer på 
den ene side og arbejdsgivere og arbejdsgiverforeninger på den anden side — som regulerer løn- og 
ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƸ�Īƣ�łÿŃłżƣěǀŲģ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�ǿŲ-
der fælles løsninger gennem overenskomsterne, og det gælder på den enkelte arbejdsplads, hvor de 
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫÿŰŰĪŲ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�ƠÿƫƫĪƣ�Ƹŏŧ�ŲĪƸżƠ�ģĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�
ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�'Īƣ�Īƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�ƸÿŧĪ�żŰ�łƣŏǜŏŧŧŏŃĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ÿƣěĪšģƫƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏ-
ǜĪƣĪ܉�ŲÿƸǀƣŧŏŃǜŏƫ�ŰĪģ�ƣĪƫƠĪŤƸ�łżƣ�ŧÿŲģĪƸƫ�ŧżǜĪ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƣĪŃĪƣŏŲŃĪŲ�żŃ�FżŧŤĪƸŏŲŃĪƸ�ŤǀŲ�ŏ�ěĪŃƣęŲƫĪƸ�
omfang regulerer løn og arbejdsvilkår.

Når man taler om ’den danske model’ som noget særligt, er det fordi, reguleringen af løn og arbejds-
ǜŏŧŤĖƣ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�ÿģƫŤŏŧŧĪƣ�ƫŏŃ�łƣÿ�ÿŲģƣĪ�ŧÿŲģĪ�S�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ÿŲģƣĪ�ŧÿŲģĪ�Īƣ�ģĪƸ�ŏ�ŊƙšĪƣĪ�Ńƣÿģ�ƫƸÿƸĪŲ܉�ģĪƣ�ǜŏÿ�
lovgivning bestemmer, hvilke regler der skal gælde for løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet – mens 
ƠÿƣƸĪƣŲĪ�żǽƸĪ�Ŋÿƣ�ěĪŃƣęŲƫĪƸ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ

TILLIDSREPRÆSENTANTEN 
som er valgt af kollegerne 
til at repræsentere dem i 
forhold til arbejdsgiveren. 
Tillidsrepræsentanten 
samarbejder løbende med 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ŏŲģŃĖƣ�żǽƸĪ�
ŧżŤÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ� 
Rammerne for disse sættes i 
overenskomsten. 

KOLLEGERNE,  
som vælger tillidsvalgte 
blandt deres kolleger. Det 
er deres ønsker og krav, 
som den tillidsvalgte skal 
formidle til ledelsen – men 
det er også kollegernes 
ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ƫƸǣƣŤĪ܉�ģĪƣ�Īƣ�ģĪŲ�
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪƫ�ƫƸǣƣŤĪ�żǜĪƣ�łżƣ�
ledelsen. 

�¦�/d'®rShd�ܴ 
REPRÆSENTANTEN som er valgt af 
kollegerne til at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden 
ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�ŃƙƣĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�
med ledelsen, som har det grundlæggende ansvar 
for arbejdsmiljøet.

DE VIGTIGSTE AKTØRER I DEN DANSKE MODEL
ARBEJDSGIVEREN som er den del af 
ledelsen på din arbejdsplads, der kan ansætte og 
afskedige medarbejdere. Ledelsen har ledelses-
ƣĪƸƸĪŲܨ��ģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ƣĪƸƸĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧĪģĪ�żŃ�łżƣģĪŧĪ�
arbejdet inden for overenskomstens rammer. 
Ledelsen har også pligt til at informere medarbej-
derne om virksomhedens udvikling – og ledelsen 
har ansvaret for et ordentligt arbejdsmiljø.
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ANDRE AKTØRER  
på arbejdsmarkedet er medarbej-
ģĪƣǜÿŧŃƸĪ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƫŰĪģŧĪŰŰĪƣ�żŃ�
medlemmer af samarbejdsudvalg, 
arbejdsmiljøudvalg, MED-udvalg 
og kombinerede samarbejds- og 
arbejdsmiljøudvalg. 

N�ß/'�¦G�tSܳ 
SATIONEN, som er en  
sammenslutning af fagforbund (fx  
Fagbevægelsens Hoveorganisation 
(FH) eller Forhandlingsfællesskabet 
eller arbejdsgiverforeninger (fx 
Dansk Arbejdsgiverforening eller 
Regionerne). De agerer talerør for 
medlemsorganisationerne, også i 
fagretlige sammenhænge. 

FAGFORENINGER OG 
FAGFORBUND er lønmod-
tagernes repræsentanter over for 
arbejdsgiverne. På centralt niveau 
er det forbundet, der forhandler 
med arbejdsgiverorganisationerne; 
på lokalt niveau er det fagforenin-
gen, der kan støtte de tillidsvalgte i 
forhandlingerne eller selv indtræde 
i forhandlingerne.

 STATEN Folketinget og regerin-
gen laver de love, som danner den 
juridiske ramme for arbejdsmarke-
dets parter. De væsentligste forhold 
vedrørende arbejdsmarkedet 
reguleres dog via overenskomster 
som fx løn. Love og overenskomster 
supplerer hinanden.

 �¦�/d'®GSß/¦ܳ 
FORENINGERNE, som 
repræsenterer arbejdsgiverne over 
for forbund på centralt plan. Det er 
arbejdsgiverforeningen, der er med til 
at forhandle overenskomster på plads.

DET FAGRETLIGE  
SYSTEM܉�ƫżŰ�ŧƙƫĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�
arbejdsmarkedet.

Nß/r�/¦�£�¦¼/¦t/ܔ�
Når man snakker om parterne på arbejdsmarkedet, menes som regel de faglige organisa-
tioner og arbejdsgiverforeningerne. De er sammen med staten de overordnede aktører i den 
danske model:

ވ  �ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�fh܉�'ÿŲƫŤĪ�¦ĪŃŏżŲĪƣ�żŃ�FŏŲÿŲƫŰŏ-
nisteriet. I den private sektor er det den landsdækkende hovedorganisation Dansk Ar-
bejdsgiverforening (DA) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der samler store 
ƫĪŤƸżƣģęŤŤĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�łǢ�'ÿŲƫŤ�SŲģǀƫƸƣŏ�żŃ�'ÿŲƫŤ��ǣŃŃĪƣŏ�

ވ   De faglige organisationer består overordnet af hovedorganisationer for landsdækkende 
fagforbund, fx Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH), disse hovedorganisationers 
ŰĪģŧĪŰƫłżƣěǀŲģ܉�łǢ�Fڏ�܉��F܉�Nf�żŃ�'ÿŲƫŤ�rĪƸÿŧ܉�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫŤÿƣƸĪŧŧĪƣ�ƫżŰ�łǢ� ܫ�ŏŲģǀ-
stri i den private sektor og Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område. 

ވ  Fagforeninger, dvs. fagforbundenes lokale afdelinger – og derudover også alle medlem-
merne og især de tillidsvalgte som fx tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentan-
ten betragtes ligeledes som parterne.
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'/t�'�t®f/�r�'/h�h�f�h¼܌� 
'/¼�®¼�¦¼/¦�£���¦�/d'®£h�'®/t
Forbundet, fagforeningen, arbejdsgiverforeningen, Folketinget, overenskomsten, Arbejdsmiljøloven 
osv. – alt det er vigtige institutioner i den danske model. Men det er på arbejdspladsen, det hele starter 
– det er dig og dine kolleger og ledelsen, som er fundamentet i det danske samfund. Der er ingen dansk 
model uden arbejdspladserne. Derfor starter den danske model med arbejdspladsen og dens aktører 
– dvs. dig som tillidsvalgt, dine kolleger og ledelsen.

ÃģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�łżƣ�ģŏŲ�ƫƸǣƣŤĪ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Īƣ�ĪƸ�ƫƸęƣŤƸ�ěÿŃŧÿŲģܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ�ŲżŃŧĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�
der er involveret i det faglige arbejde, du udfører, og som bakker dig op. Derfor er det vigtigt, at dine 
kolleger er organiserede, det vil sige at de er medlem af en fagforening.  Dermed står I stærkere over 
for ledelsen, og du har et stærkt mandat i forhandlingerne. Fagforeningen kan hjælpe og rådgive dig 
som tillidsvalgt.

'ÿŲŰÿƣŤ�Īƣ�ĪƸ�ÿł�ģĪ�ƫƸĪģĪƣ�ŏ�ǜĪƣģĪŲ܉�Ŋǜżƣ�ǵŧĪƫƸ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ŊĪŲŊżŧģƫ-
vis en fagforening og en arbejdsgiverforening – vi har det, vi kalder en høj organisationsgrad. En høj 
organisationsgrad og dermed stærke fagforeninger og arbejdsgiverforeninger er vigtige for, at over-
ĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ�ŤÿŲ� łǀŲŃĪƣĪ�'ĪƸ�Īƣ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ� ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�Ŋÿƣ�ĪƸ� ƫƸęƣŤƸ�
ěÿŃŧÿŲģ܉�ŰĪŲ�ĪŲ�Ŋƙš�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŃƣÿģ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ƫƸĖƣ�ŰÿŲŃĪ�ěÿŃ�ģĪ�ÿŲƫǜÿƣŧŏŃĪ�żǜĪƣĪŲƫ-
ŤżŰƫƸĪƣ܉�ƫżŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŏŲģŃĖƣܨ���żŃ�ģĪƣłżƣ�ÿĜĜĪƠƸĪƣĪƣ�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ģĪƸ�ƫżŰ�ŰĖģĪŲ�ÿƸ�ƣĪŃǀŧĪƣĪ�
løn og arbejdsvilkår på.

®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫƠŏŧŧĪƣ�ģǀ�ĪŲ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ƣżŧŧĪ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲƫ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�ǀģŲǣƸƸĪƫ�ěĪģƫƸ�
ŰǀŧŏŃƸ܉�żŃ�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�Īƣ�ŏ�żƣģĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�
politikker på plads inden for rammen af sektoroverenskomsten og Arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren 
ǜŏŧ�żǽƸĪ�ƠƣĪƫƫĪ�ƠĖ�łżƣ�ŰĪƣĪ�ǵŧĪŤƫŏěŏŧŏƸĪƸ�żŃ�ŧƙŲƸŏŧěÿŃĪŊżŧģĪŲŊĪģ܉�ŰĪŲƫ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ŃĪƣŲĪ�
vil have mere i løn og en god arbejdslivsbalance. 

I det hele taget stiller den danske model krav til dig som tillidsvalgt om, at du kan forhandle og samar-
bejde med ledelsen. Som tillidsvalgt repræsenterer du kollegernes interesser, og dit samarbejde med 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�Īƣ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�łżƣ܉�ŊǜżƣǜŏģƸ�S�ŤÿŲ�ǀģŲǣƸƸĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�żŃ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧż-
ven til at få et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. I har forskellige interesser på nogle områder, 
ŰĪŲ�żŃƫĖ�łęŧŧĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�ŏ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�łǀŲŃĪƣĪƣ�ěĪģƫƸ�ŰǀŧŏŃƸ�'ĪƸ�Īƣ�ŏŧŧǀƫƸƣĪƣĪƸ�ŊĪƣ�ŏ�ǿŃǀƣĪŲ

FŏŃǀƣ܌ڑ��'ĪŲ�'ÿŲƫŤĪ�r
żģĪŧܬ��£Ė�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ

ARBEJDSGIVER
LOKALE 

FORHANDLINGER 
OG SAMARBEJDE

KOLLEGAER

TILLIDSVALGT
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STATEN
LOVGIVNING

REGULERING AF 
ARBEJDSMARKEDET ARBEJDSGIVER!

FORENINGENFAGFORBUND

OVERENSKOMSTER

LOVGIVNING
     Fx EU-direktiver

LOVGIVNING
Fx Arbejdsmiljø-

lovgivning     

'/t�'�t®f/�r�'/h� /t¼¦�h¼܌� 
F�GF�¦/tStG/¦܍��¦�/d'®GSß/¦/ޤ�� 
®¼�¼/t�¼�G/¦�/¼�F�hh/®��t®ß�¦
Det særlige ved den danske model er som nævnt, at arbejdsmarkedets parter selv forhandler mange 
ting på plads, fx løn og en lang række arbejdsvilkår. At parterne selv bestemmer så meget i Danmark 
ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�Ŋÿƣ�ĪšĪƣƫŤÿě�Ƹŏŧ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�rĪŲ�ģĪ�Ŋÿƣ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�żŃƫĖ�ĪƸ�ÿŲƫǜÿƣ�łżƣ܉�ÿƸ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�
ĪǽƸĪƣŧĪǜĪƫ�ŰĪģ�ŊĪŲěŧŏŤ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ƫŤÿŧ�ŃĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ƫÿŰłǀŲģ�ŃżģƸ܉�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�
er et godt samarbejde på arbejdspladserne.

Det skaber respekt fra statens side, at parterne tager ansvar. Derfor er regeringen og Folketinget altid 
meget opmærksom på, hvordan lovgivningen passer sammen med det, som parterne har fundet frem 
Ƹŏŧ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�®żŰ�żǽƸĪƫƸ�Īƣ�ģĪƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ģŏÿŧżŃ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�żŃ�ģĪ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ÿŤ-
tører, dels via møder, dels via medier. Her præsenteres og diskuteres forslag - og nogle gange gennem-
łƙƣĪƫ�ģĪ܉�ÿŲģƣĪ�ŃÿŲŃĪ�ƫŤǣģĪƫ�ģĪ�ŲĪģ�rĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�żǽƸĪ�ĪŲ�ŰÿŃƸŤÿŰƠ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�żŃ�ƫƸÿƸĪŲ�
FżŧŤĪƸŏŲŃĪƸ�ŤÿŲ�ƙŲƫŤĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ǿŲģĪƣ�ĪŲ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�ƫƸĪģ�ƠĖ�ĪƸ�ěĪƫƸĪŰƸ�żŰƣĖģĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�Nǜŏƫ�
ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ƸÿŃĪƣ�ģĪƸ�ŏŲģ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ܉�ĪŲģĪƣ�ģĪƸ�ƫżŰ�żǽƸĪƫƸ�ƫżŰ�ĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸěĪƫƸĪŰƸ�żŰƣĖ-
ģĪ�FǢ�Īƣ�ƠĪŲƫŏżŲ�ĪƸ�żŰƣĖģĪ܉�ƫżŰ�żǜĪƣ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪڌڏ��Ėƣ�ŏ�ƫƸÿģŏŃ�ƫƸƙƣƣĪ�Ńƣÿģ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ŏ�
stedet for hos staten. 

Vælger arbejdstagere og arbejdsgivere ikke at gøre noget ved området, kan staten vælge at lovgive. 
Hermed fraskriver parterne sig en mulighed for selv at påvirke den konkrete udvikling på området. Der 
Īƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�ĪƸ�ƸęƸ�ƫÿŰƫƠŏŧ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�żŃ�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�£Ė�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƫŏģĪ�ŤÿŲ�ƠżŧŏƸŏŤĪƣŲĪ�ěŧÿŲ-
de sig i overenskomstspørgsmål og dermed presse parterne til selv at søge at regulere nogle forhold. På 
ģĪŲ�ÿŲģĪŲ�ƫŏģĪ�Ŋÿƣ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�żŃƫĖ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ƠĖǜŏƣŤĪ�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�'ĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ƠżŧŏƸŏŤĪƣŲĪ�
ret til at blande sig i overenskomstspørgsmål, men det giver også som beskrevet parterne mulighed for 
ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�FŏŃǀƣĪŲ�ŲĪģĪŲłżƣ�ǜŏƫĪƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ƠŧÿŲ

FŏŃǀƣܓڒ��'ĪŲ�'ÿŲƫŤĪ�r
żģĪŧܯ�� ĪŲƸƣÿŧƸ
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®ƸÿƸĪŲܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ�FżŧŤĪƸŏŲŃĪƸ�żŃ�ƣĪŃĪƣŏŲŃĪŲܫ��ƫęƸƸĪƣ�ǜŏÿ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ�żŰ�łǢ�ǿŲÿŲƫƠżŧŏƸŏŤ܉�ƫŤÿƸƸĪƠżŧŏƸŏŤ܉�
uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljøpolitik osv. rammerne for, hvad der kan for-
handles om i overenskomsterne. I mange tilfælde supplerer lovgivning overenskomsterne og omvendt. 
Nogle af de vigtigste love er Arbejdsmiljøloven; Funktionærloven; og Ferieloven. Herudover er der en 
ƣęŤŤĪ�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ�łƣÿ�/Ã܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ƫƸƙƣƣĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�łżƣģŏ�ǜŏ�Īƣ�łżƣƠŧŏŃƸĪƸ�
Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲģÿƣěĪšģĪ�Ťƣÿǜ�łƣÿ�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣŲĪ�ŏ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ�żŃܕĪŧŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�'ŏƫƫĪ�ŧżǜĪ�żŃ�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ�ŤÿŲ�
du læse mere om i opslagsværket. 

På nogle områder sætter staten nogle helt basale betingelser, som alle på arbejdsmarkedet har pligt til 
ÿƸ�ĪǽƸĪƣŧĪǜĪ�ƫżŰ�łǢ�ŧŏŃĪƫƸŏŧŧŏŲŃ�żŃ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�łĪƣŏĪ�rĪŲ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęŧŃĪ�ÿƸ�łżƣěĪģƣĪ�ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣŲĪ�ŏ�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ƫĖ܉�ÿƸ�ģĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ܉�ƫżŰ�Īƣ�ģęŤŤĪƸ�ÿł�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�Ŋÿƣ�ěĪģƣĪ�
ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣ�ĪŲģ�ģĪ܉�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�łǢ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ěÿƣƫĪŧ܉�Ŋǜżƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƸŏŧěǣģĪƣ�
fuld løn under dele af eller hele barselsperioden. 

Omvendt kan fagforeninger og arbejdsgivere også selv handle, hvis de ikke mener, at staten trækker i 
ģĪŲ�ƣŏŃƸŏŃĪ�ƣĪƸŲŏŲŃ�Nǜŏƫ�łǢ�ƫƸÿƸĪŲ�ƫŤęƣĪƣ�ŲĪģ�ƠĖ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�łżƣ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣŲĪ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�
żƠŧÿŃƸ�ÿƸ�ŏŲģģƣÿŃĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪܨ��łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŤÿŲ�
ěŧŏǜĪ�żƠŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪƸ

�¦�/d'®rShd�h�ßGSßtStG/t��G�'/t®�¦�rr/¦�
�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ�ģÿŲŲĪƣ�ŃƣǀŲģŧÿŃĪƸ�łżƣ�ƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸܫ��ģǜƫ�ģĪ�łǣƫŏƫŤĪ܉�
ƠƫǣŤŏƫŤĪ�żŃ�ƫżĜŏÿŧĪ�łÿŤƸżƣĪƣ܉�ģĪƣ�ƠĖǜŏƣŤĪƣ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�ǜŏŧŤĖƣ�żŃ�ƣĪŧÿƸŏżŲĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģ-
sen. Det er staten, dvs. Folketinget og politikerne, som i høj grad via lovgivning bestemmer, hvilke 
regler der skal gælde for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljølovgivningen består af Arbejdsmiljøloven og 
ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ěĪŤĪŲģƸŃƙƣĪŧƫĪƣ�żŃ�ǜĪšŧĪģŲŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�ǀģģǣěĪƣ�żŃ�ƠƣęĜŏƫĪƣĪƣ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�ŏ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙܫ 
loven. Reglerne siger noget om formålet for arbejdsmiljøindsatsen. Det er arbejdsgiverens ansvar 
ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łęŧŧĪƫ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ܉�ģĪƣ�ƫŏŤƣĪƣ܉�ÿƸ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�
overholdes på arbejdspladsen. Som udgangspunkt kan Arbejdsmiljøloven ikke fraviges eller regler-
ne gradbøjes, med mindre loven eksplicit giver mulighed for, at parterne via overenskomster eller 
ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŰŏģŧĪƣƸŏģŏŃƸ�ŤÿŲ�łƣÿǜŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�łǢ�żŰŤƣŏŲŃ��ƣěĪšģƫܫ 
miljølovens hviletidsbestemmelser, hvor 11-timers reglen i visse situationer kan fraviges. 

¦/G/¦StGޤ��F�hf/¼StG�h�ßGSß/¦��r�Få܌�
ވ  Ferie (hvor mange ugers ferie man som minimum har ret til, at fx 15 

dage skal være sammenhængende ferie etc.). Det er som udgangs-
punkt overenskomstparterne, der har bestemt ferielængden – men 
den er så via lovgivning gjort alment gældende på hele arbejds- 
markedet.

ވ  ¦ĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�Ƹŏŧ�ěÿƣƫĪŧܨ��ƫżŰ�ƫĖ�żǽƸĪ�ǀģǜŏģĪƫ�ŏ�ǜŏƫƫĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ

ވ  Særlige vilkår for funktionærgrupperne gennem Funktionærloven.

/f®/r£h/¦�£܍��Nß�'�®¼�¼/tޤ��£�¦¼/¦t/��/®¼/rr/¦�

KAPITEL 2   |   BAGGRUND60



61

��¦®/h®F�t'/t�ܳ�S�f¦æ'®F/h¼/¼�r/hh/r��ß/¦/t®f�r®¼��G�
LOVGIVNING
Op til overenskomstforhandlingerne på det private område i 2004 besluttede Folketinget i 2002 at 
udvide barselsorloven fra godt et halvt år til et helt år med ret til dagpenge. Hidtil var dagpengene 
ƫǀƠƠŧĪƣĪƸ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ܉�ƫĖ�ŰÿŲ�ǿŤ�łǀŧģ�ŧƙŲ�ĪŧŧĪƣ�ƫǀƠƠŧĪƣĪŲģĪ�ŧƙŲ�żƠ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ŰÿŤƫŏŰǀŰƫŃƣęŲ-
se i et varierende antal uger. Hermed lagde Folketinget op til, at parterne også skulle sikre fuld løn 
i den udvidede periode, altså et år – og meget gerne via en central barselsfond. Men skulle denne 
fond etableres via lovgivning eller gennem overenskomster? Ved at true med en lovreguleret 
ěÿƣƫĪŧƫłżŲģ܉�Ŋǜŏƫ�ŏŤŤĪ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ƫĪŧǜ�ŧÿǜĪģĪ�ģĪƣĪƫ�ĪŃŲĪ�ěÿƣƫĪŧƫłżŲģĪ܉�ƫÿƸƸĪ�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ĪŲ�
væsentlig dagsorden for overenskomstforhandlingerne på det private område i 2004 - og gav også 
ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ŧƙǽƸĪ�ĪŲ�ǜĪŧłęƣģƫƠżŧŏƸŏƫŤ�żƠŃÿǜĪ�tżŃŧĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ-
foreninger valgte at lave deres egen barselsfond, mens andre valgte at følge den lovregulerede 
barselsfond. 

Regering og Folketinget kan også gribe ind med lovgivning, hvis parterne ikke kan blive enige, 
ŲĖƣ�ģĪ�ŃĪŲłżƣŊÿŲģŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ƸƣĪģšĪ�Ėƣ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ƸǣƠŏƫŤ�ģĪƸ�łżƣƫŧÿŃ܉�
som parterne har forkastet ved Forligsinstitutionen, som Folketinget så ophøjer til lovgivning.

¼¦/£�¦¼®F�¦N�t'hStG/¦�
Trepartsforhandlinger er en ganske særlig form for direkte forhandlinger mellem arbejdsmar-
kedets parter og regeringen. Trepartsforhandlinger startes som regel op, når man står overfor 
større samfundsmæssige udfordringer, hvor parterne sammen skal søge fælles løsninger for  
ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸܨ��żŃ�łżƣ�ŊĪŧĪ�ǜĪŧłęƣģƫƫÿŰłǀŲģĪƸ�'ĪƸ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�ƫŤÿŧ�ŊżŧģĪ�ŰÿŲ-
ŃĪ�Ėƣ�łƣĪŰ�ŏ�ƸŏģĪŲܨ��żŃ�ÿŧƸƫĖ�ŏŤŤĪ�ěŧżƸ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ�ŲęƫƸĪ�ƣĪŃĪƣŏŲŃƫƫŤŏǽƸĪ

£�¦¼/¦t/� ܳ� F�GF�¦/tStG/¦� �ޤ �¦�/d'®GSß/¦ܴ
F�¦/tStG/¦�ܳ��F¼�h/¦�Få܌

ވ  Mindstelønnen på arbejdsmarkedet (kun virksom-
heder med overenskomst).

ވ  hƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣ

ވ  Rammerne for, hvordan man forhandler løn. 

ވ  Feriefridage (fem ekstra fridage, som kun gives, 
Ŋǜŏƫ�ŰÿŲ�Īƣ�ǀŲģĪƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ŰĪģ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�
om feriefridage).

ވ  Regler for valg af tillidsrepræsentant.

ßS¦f®�rN/'/¦t/� ܳ� h/'/h®/� �ޤ ¼ShhS'®ß�hG¼/� ܳ� 
BESTEMMER:

ވ  Den faktiske løn inden for et overenskomstbestemt 
ŧƙŲƫǣƫƸĪŰܨ��ĪǜƸ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ

ވ  Hvordan arbejdet organiseres.

ވ  hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ

ވ  hżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ǀģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܈�/Ų�ƣęŤŤĪ�żǜĪƣ-
enskomster, med industriens område i spidsen, giver 
mulighed for at gå ud over overenskomsten, hvis der er 
lokal enighed om det.
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'ĪŧƸÿŃĪƣĪ�ŏ�ƸƣĪƠÿƣƸƫłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŏŲǜŏƸĪƣĪƫ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�ÿł�ƣĪŃĪƣŏŲŃĪŲ�'ĪŧƸÿŃĪƣĪ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŊżǜĪģ-
organisationerne samt de ministre, der har ansvar for arbejdsmarkedet, økonomi og uddannel-
se. I foråret 2012 blev der inviteret til trepartsforhandlinger, men de brød sammen, fordi man 
på forhånd ikke kunne blive enige om, hvad der skulle på forhandlingsbordet. Til gengæld var 
trepartsforhandlingerne i 1987 anderledes succesfulde. Her blev grundlaget for det nuværende 
ƠĪŲƫŏżŲƫƫǣƫƸĪŰ�ƫŤÿěƸ܉�Ŋǜżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ƫżŰ�Īƣ�ģęŤŤĪƸ�ÿł�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�
ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŏŲģěĪƸÿŧĪƣ�Ƹŏŧ�ĪŃĪŲ�ƠĪŲƫŏżŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ƫÿŰłǀŲģܨ��Ƹŏŧ�łżƣƫŤĪŧ�łƣÿ�
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ވ  /Ų�ŤżŧŧĪŤƸŏǜ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƫŏģĪ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣżƣŃÿ-
nisation eller en arbejdsgiver og på den anden side en gruppe af lønmodtagere, en 
fagforening, et fagforbund eller et kartel om løn- og arbejdsvilkår for den pågældende 
ŃƣǀƠƠĪ�ÿł�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�FęŧŧĪƫ�łżƣ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ܉�ÿƸ�ģĪ�ƸǣƠŏƫŤĪ�łżƣ-
handles hvert andet eller tredje år.

ވ  De vigtigste kollektive overenskomster er sektordækkende overenskomster indgået 
af en arbejdsgiverforening og et forbund eller et forhandlingskartel. Det gælder for 
alle overenskomster, at mens overenskomsten løber, er der fredspligt - det vil sige, at 
parterne har forpligtet sig til ikke at strejke, nedlægge arbejdet eller lock-out’e. 

ވ   Overenskomsterne på arbejdsmarkedet er tæt forbundet, således at overenskomster 
ƠĖ�īƸ�żŰƣĖģĪ�żǽƸĪ�łĖƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�¼ƣÿģŏƸŏżŲĪŧƸ�
har industrien været det område, der har sat de overordnede rammer for andre områ-
ģĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ǜęƣĪƸ�ģĪ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ܉�ģĪƣ�
først indgår et forlig, og de øvrige områder følger trop.  

ވ  Parterne, dvs. arbejdsgivere og lønmodtagere og deres organisationer, har deres eget 
łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ�Ƹŏŧ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ÿł�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�fżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪ�ŊÿŲģŧĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�
ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ěƣǀģ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�®Ī�ŲęƣŰĪƣĪ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧܹ�܉ڒ�fżŲǵŧŏŤƸ�żŃ�
mistrivsel’.

ވ  tĖƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ǀģŧƙěĪƣ܉�żŃ�ŏŲģƸŏŧ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�Īƣ�ƠĖ�Ơŧÿģƫ܉�ŰĖ�ģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�
behørig varsling strejkes og lockoutes – men altså kun i denne periode. Det vil for de 
ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƫŏŃĪ�ŤǀŲ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ƸƣĪģšĪ�Ėƣ�fÿŲ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŏŤŤĪ�ěŧŏǜĪ�ĪŲŏ-
ŃĪ�żŰ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ܉�ŤÿŲ�łżƣŧŏŃƫŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪŲ�ŰęŃŧĪ�®Ī�ŲęƣŰĪƣĪ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڒ�

mange andre lande – har sikret, at der rent faktisk er penge til de pensioner, som der i de kommende 
årtier er brug for til de store generationer. Trepartsforhandlingerne fra 1987 er et eksempel på, hvordan 
arbejdsmarkedets parter og staten sammen løser et problem, som parterne eller staten kun vanskeligt 
eller slet ikke kan løse alene.
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I Danmark er der en række love, som også regulerer løn- og arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet. Vig-
ƸŏŃƫƸ�ŏ�ģĪŲŲĪ�ƫÿŰŰĪŲŊęŲŃ�Īƣ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ܉�ŰĪŲ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿŲģƣĪ�ŧżǜĪ�ƫƠŏŧŧĪƣ�ĪŲ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�
rolle i reguleringen af det danske arbejdsmarked - sammen med overenskomsterne. 

ޞ  Funktionærloven er en af arbejdsmarkedets hovedlove. Det er en lov, som regulerer  
ansættelsesforhold for en bestemt gruppe lønmodtagere – funktionærer. Loven indeholder en 
ƣęŤŤĪ�ŰŏŲŏŰǀŰƫƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ�ƫżŰ�łǢ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�łƣÿǜęƣ�ŏ�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�ƫǣŃģżŰ܉�ěÿƣƫĪŧ�żŃ�ŃƣÿǜŏģŏƸĪƸ�
Funktionærloven har desuden regler for opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse, organisa-
tions- og forhandlingsret samt mægling mv. Funktionærloven regulerer ikke lønnen – det er 
overladt til individuelle forhandlinger. 

ޞ  Tjenestemandsloven regulerer løn og arbejdsvilkår for tjenestemænd i staten, regioner, kom-
muner og folkekirken. Loven fastslår en række forpligtigelser, som tjenestemænd er underlagt, 
og indeholder en række minimumsrettigheder vedrørende pension, opsigelsesvarsler, løn, 
łƣÿƸƣęģĪŧƫĪƫŃżģƸŃƙƣĪŧƫĪ�żŃ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪƫ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫܫ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣĪƸ�¼šĪŲĪƫƸĪŰÿŲģƫŧżǜĪŲ�
ÿłƫŤęƣĪƣ�ĪŲģǜŏģĪƣĪ�ƸšĪŲĪƫƸĪŰęŲģ�łƣÿ�ÿƸ�ÿŲǜĪŲģĪ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�ŤÿŰƠƫŤƣŏģƸ�NŏƫƸżƣŏƫŤ�Ŋÿƣ�ǵŧĪƣƸÿŧŧĪƸ�ÿł�
żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ǜęƣĪƸ�ÿŲƫÿƸ�ǀŲģĪƣ�ƸšĪŲĪƫƸĪŰÿŲģƫŧżǜĪŲ܉�ŰĪŲ�ģĪŲ�ƠƣÿŤƫŏƫ�ęŲģƣĪģĪƫ�ŃƣÿģǜŏƫƸ�żƠ�
ŃĪŲŲĪŰ�ģĪƸڌڎ��ĖƣŊǀŲģƣĪģĪ܉�żŃ�ÿŧŧĪƣĪģĪ�ŏܹڌړڕڍ�ĪƣŲĪ�ǜÿƣ�ƣĪŧÿƸŏǜƸ�łĖ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ÿŲƫÿƸ�
under tjenestemandsloven. 

ޞ  Ferieloven er en lov, som gælder for alle lønmodtagere. Den giver den enkelte lønmodtager ret til 
ferie, løn under ferie, feriegodtgørelse og ferietillæg. Stort set alle overenskomster giver mulighed 
for længere ferie, større ferietillæg m.m. Derudover giver en række overenskomster ret til ferie-fri-
dage eller den sjette ferieuge.  

ޞ  �S�ģĪ�ƫĪŲĪƣĪ�ĖƣƸŏĪƣ�Īƣ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƸ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�/ÃܫģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ܉�ƫżŰ�żŃƫĖ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƣ�ŧƙŲܫ�żŃ�ÿƣěĪšģƫ-
vilkår på det danske arbejdsmarked, og det gælder især på arbejdsmiljøområdet. Direktiverne 
ƫŤÿŧ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�/ÃܫŧÿŲģĪŲĪ�Ŋÿƣ�ŧŏŃĪ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪǜŏŧŤĖƣ�'ĪƫǀģĪŲ�ƫŏŤƣĪƣ�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣŲĪ܉�ÿƸ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�
ŰŏŲŏŰǀŰěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŏ�ÿŧŧĪ�ŧÿŲģĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�/Ã�/ÃܫģŏƣĪŤƸŏǜĪƣŲĪ�
dækker – ligesom lovgivning – alle, uanset om de er medlem af en fagforening eller er dækket af 
ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ǀģłżƣģƣŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�ģÿ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ŧƙŲܫ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�
reguleres via overenskomster, og de dækker som udgangspunkt kun de personer, der er på en 
arbejdsplads med overenskomst – uanset om de er medlem af en fagforening eller ej. 

�¦�/d'®rShd�h�ß/t®��£f�r®¼
 
�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ�Ŋÿƣ�ƣƙģģĪƣ�ƸŏŧěÿŃĪ�Ƹŏŧ܉ڏړڔڍ��Ŋǜżƣ�FżŧŤĪƸŏŲŃĪƸ�ǜĪģƸżŃ�ģĪŲ�
łƙƣƫƸĪ�ŧżǜ�żŰ�ÿƣěĪšģĪƣěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ�łżƣ�ěƙƣŲ�żŃ�ǀŲŃĪ�hżǜĪŲ�łÿƫƸƫŧżŃ܉�ÿƸ�ŤǀŲ�ěƙƣŲ�żǜĪƣ�
10 år måtte arbejde op til 6 timer om dagen i fabrikker og større værksteder, mens 
unge mellem 14-18 år kun måtte arbejde 10 timer om dagen og havde ret til pauser.
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Den danske model giver mulighed for, at du som tillidsvalgt eller din fagforening kan forhandle med 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�ÃģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸĪƸ�łżƣ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�Īƣ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�żŃ�ƫŤÿŧ�ěƣǀŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�
Det er nemlig overenskomsten, der både giver muligheder og sætter rammerne for, hvad der kan for-
ŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�'Īƣ�ǿŲģĪƫ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�
Som tillidsvalgt kan du støtte dig til disse regelsæt, når du forhandler med ledelsen eller skal sikre dine 
kollegers interesser i det daglige samarbejde.

Men samtidig er det vigtigt, at du som tillidsvalgt melder tilbage, når er der noget i overenskomsten, 
som ikke fungerer.  For det er i overenskomsten, at rammerne for samarbejdet og de lokale forhandlin-
ger sættes – og det er dig (og din leder), som bedst kan mærke, hvor rammerne ikke fungerer optimalt. 
Det kan kun rettes, hvis du melder tilbage til jeres forbund, så forbundet næste gang kan tage dine 
ŏŲƠǀƸ�ŰĪģ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�£Ė�ŰżģƫƸĖĪŲģĪ�ƫŏģĪ�ƫĪƫ�ģĪŲ�ƫÿŰŧĪģĪ�ģÿŲƫŤĪ�
model – og samspillet mellem lokalt og centralt niveau.

'/¼�h�f�h/��/¼æ'/¦�®¼�'SG�r/¦/

S�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪڌڏ��Ėƣ�Īƣ�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ŧƙěĪŲģĪ�ěŧĪǜĪƸ�ĪŲģŲǀ�ŰĪƣĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃƫłǀŧģĪ�łżƣ�
ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�S�ģĪŲ�ƠĪƣŏżģĪ�Ŋÿƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ęŲģƣĪƸ�ƫŏŃ܉�ƫĖ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�
forhold nu kan forhandles lokalt. Arbejdsmiljøområdet er tillige i de senere år blevet 
genstand for forhandling på visse områder. Denne decentralisering har gjort den 
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ĜĪŲƸƣÿŧ�ǿŃǀƣ

Sܹڌڕڕڍ�ĪƣŲĪ�ǜÿƣ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�ĪƸ�ÿł�ģĪ�żŰƣĖģĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ŰÿŲ�łƙƣƫƸ�ĖěŲĪģĪ�żƠ�łżƣ�ŰĪƣĪ�ǵŧĪŤ-
sibilitet til parterne lokalt, særligt i industriens overenskomst. Parterne på arbejds-
pladserne – især arbejdsgiverne - påpegede, at der var problemer med at have en 
ǵŧĪŤƫŏěĪŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŃ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�ŧĪǜĪ�żƠ�Ƹŏŧ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ÃģǜŏŤŧŏŲŃĪŲ�ŏ�ƣĪƸŲŏŲŃ�
af større decentralisering var derfor i høj grad et resultat af, at tillidsrepræsentanter 
og arbejdsgivere fortalte de faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger, hvor 
der var behov for ændringer. Selv om det måske er arbejdsgiverne, der umiddelbart 
ƫĪƣ�ǀģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łĖ�ŰĪƫƸ�ǀģ�ÿł�ģĪ�ŲǣĪ�ƣĪŃŧĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ƫĖ�Ŋÿƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�żŃƫĖ�
łĖĪƸ�ŲżŃĪƸ��ƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŲĪ�ŤÿŲ�ŰĖƫŤĪ�ŲżŤ�ƙŲƫŤĪ�ŰĪƣĪ�ǵŧĪŤƫŏěĪŧ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ŰĪŲ�
Ŋǜŏƫ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ěŧŏǜĪ�ĪŲŏŃĪ�ŧżŤÿŧƸ�żŰ�ĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ�łżƣ�ǵŧĪŤƫŏěĪŧ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�ŧĪ-
ģĪŧƫĪŲ�ŏŤŤĪ�ģŏŤƸĪƣĪ�ģĪƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣƫŏģĪŲ�ÿŧƸŏģ�ƫŤÿŧ�ŊƙƣĪƫ�'ĪƸ�Īƣ�ĪŲ�
ændring i forhold til overenskomsten i 1980’erne, hvor arbejdsgiveren kunne diktere 
ǵŧĪŤƫŏěĪŧ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�żǜĪƣ�ĪŲ�ƫĪŤƫ�ǀŃĪƣƫ�ƠĪƣŏżģĪ�'ĪĜĪŲƸƣÿŧŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�Ŋÿƣ�łÿŤƸŏƫŤ� 
ƫƸǣƣŤĪƸ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣŲĪ܉�ŏģĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĖěŲĪƣ�żƠ�łżƣ�ÿƸ�ƫƸÿģŏŃ�
ǵŧĪƣĪ�ĪŰŲĪƣ�ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸܨ�żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ǜŏŧ�żǽƸĪ�ŧǣƸƸĪ�ŰĪƣĪ�Ƹŏŧ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�
også vedrørende andre forhold end arbejdstid og løn.

KAPITEL 2   |   BAGGRUND
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lovgivning

EU LOVGIVNING
     Fx EU-direktiver

FŏŃǀƣ܌ړ��'ĪŲ�'ÿŲƫŤĪ�r
żģĪŧܬ�� ĪŰ

ŲƸƣÿŧƸ�żŃ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰ
ŊĪģĪŲ



66

®¼�¦f/�F�GF�¦/tStG/¦ޤ���¦�/d'®GSß/¦ܴ 
F�¦/tStG/¦�ܴ�/¼�ßSG¼SG¼�FÃt'�r/t¼
Selv om det hele starter på arbejdspladsen, bliver både du som tillidsvalgt og arbejdsgiveren støttet af 
jeres respektive bagland på centralt plan – fagforeningen eller fagforbundet og arbejdsgiverforenin-
gen.

'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Īƣ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ÿł�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ƫżŰ�Īƣ�ƸŏŧƫŧǀƸƸĪƸ�ĪŲ�ŊżǜĪģżƣ-
ganisation. Den uden sammenligning største hovedorganisation er FH (Fagbevægelsens Hovedorgani-
sation, FH er Danmarks største og stærkeste faglige fællesskab og består i dag af over 70 medlemsor-
ŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�ŰĪģ�ŏ�ÿŧƸڏ܉ڍ��ŰŏŧŧŏżŲĪƣ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�'ĪƣŰĪģ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�FN�ŧÿŲŃƸ�ģĪŲ�ƫƸƙƣƫƸĪ�ÿŲģĪŧ�ÿł�
de danske lønmodtagere. 

/Ų�Ŋƙš�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲƫŃƣÿģ�ƠĖ�ěĖģĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣƫŏģĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣƫŏģĪ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�
Ŋÿƣ�Ŋƙš�ŃǣŧģŏŃŊĪģ�ƫżŰ�ŰŏģŧĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƣĪŃǀŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�'ĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�ÿĜĜĪƠƸĪƣĪƣ܉�ÿƸ�ŰĪ-
get af arbejdsmarkedet reguleres via overenskomsterne, netop fordi der er så stor en del af befolknin-
gen, som er organiseret i fagforeninger.  

rĪŲ�ģĪƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ģĪƸƸĪ�żŰƣĖģĪ�®ƸÿģŏŃ� ǵŧĪƣĪ� ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ� łƣÿǜęŧŃĪƣ� łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�
– og det kan være en udfordring for dig som tillidsvalgt i det daglige arbejde. Er kun et fåtal af dine 
ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŰĪģŧĪŰ�ÿł�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣƸ�ÿƸ�ŤżŰŰĪ�ŏŃĪŲŲĪŰ�ŰĪģ�ŲǣĪ�Ťƣÿǜ�żŃ�ƙŲƫŤĪƣ�
over for ledelsen.

'ĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ǀģłżƣģƣŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ƫżŰ�ŊĪŧŊĪģ�'ĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰܨ��żŃ�ěĪłżŧŤŲŏŲŃĪŲܨ��
ŤÿŲ�ěĪŃǣŲģĪ�ÿƸ�ƫƸŏŧŧĪ�ƫƠƙƣŃƫŰĖŧƫƸĪŃŲ�ǜĪģ܉�żŰ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣłżƣĪŲŏŲŃĪƣ�Ųǀ�Īƣ�ģĪ�ƣĪƸƸĪ�Ƹŏŧ�
at bestemme løn og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, når stadig færre er medlem af en fagforening. 
Derfor er det helt afgørende for den danske models overlevelse på sigt, at så mange som muligt er 
żƣŃÿŲŏƫĪƣĪƸ�ŏ�ĪŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃܨ��żŃ�ŊĪƣ�ƫƠŏŧŧĪƣ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�ƣżŧŧĪ�'ĪƸ�ěĪŧǣƫĪƫ�ǣģĪƣŧŏŃĪƣĪ�ŏ�
ŤÿƠŏƸĪŧڏ�

'/t��FF/t¼hSG/��F¼�h/r�'/h��£f�r®¼
 
'ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿǽƸÿŧĪŰżģĪŧ�Ŋÿƣ�ƣƙģģĪƣ�ƸŏŧěÿŃĪ�Ƹŏŧ܉ڕڍڕڍ��Ŋǜżƣ�ŃƣǀŲģƫƸĪŲĪŲ�ěŧĪǜ�ŧÿŃƸ�
med Tjenestemandsloven fra 1919. Tjenestemandsloven fastslog, at tjenestemænd 
Īƣ�ÿŲƫÿƸ�ǜĪģ�ŧżǜ܉�żŃ�ŰĪģ�ŧżǜĪŲ�ǿŤ�ģĪƣĪƫ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�ĪŲ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƣĪƸ܉�ŰĪŲ�ŏŤŤĪ�
ĪŲ�ĪŃĪŲƸŧŏŃ�ÿǽƸÿŧĪƣĪƸ܉�ģÿ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫƣĪƫǀŧƸÿƸĪƸ�ƫŤǀŧŧĪ�ŏŰƠŧĪŰĪŲƸĪƣĪƫ�ǜŏÿ�ƣĪŃǀŧÿƸŏǜĪƣ�
�ƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ�ǿŤ�ŊĪŧŧĪƣ�ŏŤŤĪ�ŰĪģ�ƸšĪŲĪƫƸĪŰÿŲģƫŧżǜĪŲ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƣĪƸ�'ĪƸ�Īƣ�łƙƣƫƸ�
ŰĪģ�¼šĪŲĪƫƸĪŰÿŲģƫƣĪłżƣŰĪŲ�ŏ܉ڕڒڕڍ��ÿƸ�ŰÿŲ�ŤÿŲ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�ÿǽƸÿŧĪŰżģĪŧ�£Ė�
ģĪƸ�ƸŏģƫƠǀŲŤƸ�ǿŤ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ĪŲ�żǳǿĜŏĪŧ�ÿǽƸÿŧĪƣĪƸ܉�żŃ�ƣĪŃĪƣŏŲŃĪŲ�ěŧĪǜ�łżƣƠŧŏŃƸŏŃĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�
łżƣŊÿŲģŧĪ�żŃ�ŏŲģŃĖ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�ŰĪģ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣŲĪ��ǽƸÿŧĪƣĪƸƸĪŲ�
gjaldt både ansatte i staten og det stigende antal lønmodtagere i regioner og kom-
muner. Tjenestemænd var fortsat afskåret fra at anvende kollektive kampskridt, mens 
overenskomstansatte havde mulighed for at strejke. 

KAPITEL 2   |   BAGGRUND



67

®/£¼/r�/¦F�¦hSG/¼ڣڣڢڛ�

/ǽƸĪƣڕڍ��ǀŃĪƣƫ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŏŲģŃĖƣ�ģĪ�Ƹż�ŲǣĪƸÿěŧĪƣĪģĪ�ŊżǜĪģżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ܉�'Ī�®ÿŰǜŏƣŤĪŲģĪ�
Fagforbund (senere LO og i dag Fagbevægelsens Hovedorganisation) og Arbejdsgiver-
foreningen af 1896 (i dag Dansk Arbejdsgiverforening), et forlig. Det kaldes også den 
łƙƣƫƸĪ�ŊżǜĪģÿǽƸÿŧĪ�NĪŧƸ�żǜĪƣżƣģŲĪƸ�ěĪƸƙģ�łżƣŧŏŃĪƸ܉�ÿƸ�ģĪ�Ƹż�ƠÿƣƸĪƣ�ŃĪŲƫŏģŏŃƸ�ÿŲĪƣŤĪŲģƸĪ�
hinanden som forhandlingsparter. Hovedlinjerne i forliget var: 

ވ  Organisationsretten: Arbejderne har ret til at organisere sig kollektivt – dvs. arbejds-
giverne anerkender fagforeninger.

ވ  Ledelsesretten: Arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet.

ވ  Kollektive overenskomster: Løn- og arbejdsvilkår fastsættes gennem centrale  
overenskomstforhandlinger mellem fagforbund og arbejdsgiverforeninger. 

ވ  Fredspligten: Der er fredspligt mellem to overenskomstforhandlinger – dvs. mens 
en overenskomst gælder, kan lønmodtagerne ikke nedlægge arbejdet (strejke). Om-
vendt kan arbejdsgiveren ikke forhindre lønmodtagere i at arbejde (lock-out – det 
vil sige, at lønmodtagerne forhindres i at arbejde og dermed brødføde sig selv). Men 
der må gerne strejkes og lock-out’es, når der forhandles – dog med varsling.

Disse grundregler gælder stadig den dag i dag. 

Nß/r�'�ff/¦��ß/¦/t®f�r®¼/¦t/ܔ�

Overenskomsterne dækker kun lønmodtagere, fagforeningsmedlemmer og arbejds- 
ŃŏǜĪƣĪ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸģęŤŤĪģĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƫĖ�ŃżģƸ�ƫżŰ�ÿŧŧĪ�
ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ģęŤŤĪƸ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�S�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�Ƹż�
tredjedele af lønmodtagerne overenskomstdækket. Er man ikke dækket af overens-
ŤżŰƫƸ܉�Īƣ�ŰÿŲ�ŤǀŲ�ěĪƫŤǣƸƸĪƸ�ÿł�ģĪ�ƣĪŃŧĪƣ܉�ƫżŰ�Īƣ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ŏ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ�£ƣƙǜ�ģĪƣłżƣ�ÿƸ�
łĖ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�Ŋǜŏƫ�S�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�ĪŲ�'ĪƸ�ǜŏŧ�ǜęƣĪ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫƸǣƣŤĪ�
šĪƣĪƫ�ƣĪƸƸŏŃŊĪģĪƣ܉�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�®ŤĪƣ�ģĪƣ�ěƣǀģ�
på overenskomsten, eller er arbejdsgiveren og den tillidsvalgte uenige om fortolkning 
ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ǀżǜĪƣĪŲƫƫƸĪŰŰĪŧƫĪŲ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰܫ��ģĪƸ�ǜŏŧ�
ƫŏŃĪ�ŃĪŲŲĪŰ�ŰęŃŧŏŲŃ�ǜĪģ�ŏŲģģƣÿŃĪŧƫĪ�ÿł�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣŲĪ܉�ǜĪģ�łÿŃŧŏŃ�ǜżŧģŃŏǽƸ�ĪŧŧĪƣ�ǜĪģ�
Arbejdsretten. 
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DEN PRIVATE &  
OFFENTLIGE SEKTOR  
ܴ�®�r®£Shޤ��F�¦®f/hh/�
‘
®ĪŧǜżŰ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�żǽƸĪƫƸ�żŰƸÿŧĪƫ�ƫżŰ�īŲ�ƫÿŰŧĪƸ�ŰżģĪŧ܉�łżƣģŏ�ŰżģĪŧŧĪŲ�żǜĪƣżƣģŲĪƸ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ�
ĪǽƸĪƣ�ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ܉�Īƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ěĪƸǣģĪŧŏŃĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�ƠĖ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŃ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ
Et afgørende fællestræk er fx, at parterne forhandler kollektive overenskomster hjem, som så bruges 
på arbejdspladserne. Men magtspillet i forhandlingerne er anderledes – fordi både de politiske og de 
økonomiske vilkår er forskellige i de to sektorer. Det samme gælder organisationsgraden og overens-
ŤżŰƫƸģęŤŲŏŲŃĪŲ�Nǜżƣ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸģęŤŲŏŲŃ�ƠĖ�ŲęƫƸĪŲڌڌڍ��ƠƣżĜĪŲƸ܉�Īƣ�
den væsentligt lavere i den private – og variationerne i organisationsgraden på både arbejdsgiverside 
og arbejdstagerside er store i den private sektor.
 
®Ė�ƫĪŧǜżŰ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�żŃ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ěĪŃŃĪ�Īƣ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�Īƣ�ģĪƣ�ĪŲ�
ƣęŤŤĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ܉�ƫżŰ�żŃƫĖ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�ŰĖģĪ܉�ģĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ÿŃĪƣĪƣ�'ŏƫƫĪ�łżƣƫŤĪŧŧĪ�ěĪŧǣƫĪƫ�
nedenfor.

DEN OFFENTLIGE OG PRIVATE SEKTORS  
ARBEJDSGIVERLOGIK

'Ī�ƫĪŲĪƫƸĪ�Ėƣƫ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ŏŧŧǀƫƸƣĪƣĪƣ�łżƣƫŤĪŧŧĪŲĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏ-
ŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣƫ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŧżŃŏŤ�¼ż�ǀģ�ÿł�ƸƣĪ�ŃÿŲŃĪܨ��ŏڏڍڌڎ��żŃ܉ڔڍڌڎ��ŰĪŲ�
ŏŤŤĪ�ŏܨ�ڑڍڌڎ��Ŋÿƣ�ģĪƣ�ǜęƣĪƸ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ÿƸ�ŧÿŲģĪ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ƠĖ�ěĪƸǣģĪŧŏ-
ŃĪ�żŰƣĖģĪƣ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ܉�żŃ�ŏڔڍڌڎ��ǜÿƣ�ģĪƸ�ŰĪŃĪƸ�ƸęƸ�ƠĖ�ģĪŲ�ŰĪƫƸ�żŰłÿƸƸĪŲģĪ�
ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŲżŃĪŲ�ƫŏŲģĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�
Fƣÿ�ŲżŃŧĪ�ƫŏģĪƣ�ƠĖƠĪŃĪƫ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣŲĪ�ƠĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ŏ�
princippet kan lock-out’e lønmodtagerne og derved tømme deres strejkekas-
ƫĪƣ܉�ƫĖ�ģĪ�ŏ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ĖƣƣęŤŤĪ�ŏŤŤĪ�ŏŃĪŲ�ŤÿŲ�ěƣǀŃĪ�ƫƸƣĪšŤĪƸƣǀƫŧĪŲ�'ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�
arbejdsgiver er ikke som den private arbejdsgiver i fare for at miste kunder, hvis 
man ikke leverer de lovede ordrer. De forskelle, argumenterer nogen for, skaber 
ĪŲ�ƫęƣŧŏŃ�ǀěÿŧÿŲĜĪ�Ƹŏŧ�łżƣģĪŧ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�
ǿŲģĪƫ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�żŃ�ģĪƣłżƣ�ƠĖŃĖƣ�ģĪƣ�ĪŲ�ģŏƫŤǀƫƫŏżŲ܉�żŰ�ģĪŲ�
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ĪŲ�ƣĪǜŏƫŏżŲ�ÿł�ƫƠŏŧŧĪƣĪŃŧĪƣŲĪ�
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'ĪŲ� żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ� Īƣ� ŤĪŲģĪƸĪŃŲĪƸ� ǜĪģ� ÿƸ� ǜęƣĪ�
ƫƸǣƣĪƸ�żǜĪƣżƣģŲĪƸ�ÿł�politiske beslutninger. Politikere – i før-
ste omgang på Christiansborg og i anden omgang i regioner 
og kommuner – sætter de rammer, som staten, regioner og 
kommuner arbejder inden for. Regionsråd og kommunal-
ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�ǀģƫƸŏŤŤĪƣ�ģĪƣĪǽƸĪƣ�ģĪ�ƣÿŰŰĪƣ܉�ƫżŰ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ŰĖ�ÿƣěĪšģĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�fǀŲģĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�
sektor er borgeren. Det er borgeren, der skal serviceres – om 
ģĪƸ�ƫĖ�Īƣ�ĪŲ�ƫŤżŧĪĪŧĪǜ܉�ĪŲ�ƫǣŃģżŰƫƣÿŰƸ܉�ĪŲ�ƠĪŲƫŏżŲŏƫƸ�ĪŧŧĪƣ�
en anden borger. Borgeren er ikke i traditionel forstand en 
ŤǀŲģĪ܉�łżƣ�ĪŲ�ŤǀŲģĪ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�ĪŲ�ǜÿŧŃŰǀŧŏŃŊĪģ�żŃ�ŤÿŲ�ŃĖ�Ƹŏŧ�
en anden virksomhed. Men borgeren har mulighed for at på- 
virke politikerne – som så igen kan påvirke ledelsen på  
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�ƣŏŃƸŏŃ�ŰÿŲŃĪ�ŏŲƸĪƣĪƫܫ 
ƫĪƣ� ƠĖ� ƫƠŏŧ� ŏ� ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ƫĪŤƸżƣ� �ܨ żŃ�ģĪƣ� Īƣ� żŃƫĖ�ŰÿŲŃĪ� 
ledelsesniveauer. 

'ĪŲ� ƠƣŏǜÿƸĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ� Īƣ� ŤĪŲģĪƸĪŃŲĪƸ� ǜĪģ� ÿƸ� ǜęƣĪ� ƫƸǣ-
ret af markedsforhold�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�ŃĖƣ�ŃżģƸ�ŰĪģ�
virksomheden, er der også muligheder for at forhandle sig 
til bedre løn og arbejdsvilkår – mens det kan være vanske-
ligt, hvis det går dårligt med virksomheden. Bundlinjen – alt-
så virksomhedens overskud – er derfor helt afgørende for 
forhandlingsklimaet og forhandlingsmulighederne. 

S�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�Īƣ�ģĪƣ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�kun-
der܉�ƫżŰ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŧĪǜĪƣĪƣ�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ǜÿƣĪƣ�Ƹŏŧ�
fǀŲģĪŲ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�ǜÿŧŃŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�żŃ�żǽƸĪ�Īƣ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ǜŏƣŤ-
somhed under konstant konkurrence, da kunden kan vælge 
ÿƸ� łĖ� ƫŏŲĪ� ǜÿƣĪƣ� ĪŧŧĪƣ� ǣģĪŧƫĪƣ� ĪƸ� ÿŲģĪƸ� ƫƸĪģ�'Īƣłżƣ� Īƣ�ěĖģĪ�
national og international konkurrence en vigtig parameter 
for mange private virksomheder. Selv virksomheder, som 
ƠƣżģǀĜĪƣĪƣ�ƠƣŏŰęƣƸ� Ƹŏŧ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ŰÿƣŤĪģ܉�ǜŏŧ�żǽƸĪ� łĖ�ģĪŧĪ�
żŃ�ƣĖǜÿƣĪƣ�łƣÿ�ǀģŧÿŲģĪƸܨ��ĪŧŧĪƣ�ǜŏŧ�żƠŧĪǜĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ƸŏŧěǣģĪƫ�

Arbejdsgiveren er måske nok overordnet en kommune eller 
en region – men den leder, du arbejder sammen med og 
forhandler med, er underlagt et politisk mandat. Man kan 
ƫŏŃĪ܉� ÿƸ� ģĪŲ� żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣ� Ŋÿƣ� ĪŲ� ģżěěĪŧƸܫƣżŧŧĪ܈�
Arbejdsgiveren er en modpart til lønmodtagerne i forhand-
linger om løn og arbejdsvilkår – men arbejdsgiveren er også 
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�łżƣ�ģĪŲ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ŰǣŲģŏŃŊĪģ

hĪģĪƣĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�żŃƫĖ�økonomisk underlagt 
ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ěĪŃƣęŲƫŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�Īƣ�ƫÿƸ�ÿł�ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ�
'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ� ŏŤŤĪ�Īƣ�ĪŲ�ĪŃĪŲƸŧŏŃ�ěǀŲģŧŏŲšĪ܉� ƫżŰ�ŤÿŲ�
forbedres ved at producere mere og dermed måske føre til 
et større overskud, som kan indgå i lønforhandlinger. Det er 
hele samfundsøkonomien, der skal gå bedre. Derfor er ind-
ǵŧǣģĪŧƫĪŲ� ƠĖ� ŧƙŲǀģǜŏŤŧŏŲŃĪŲ� ƠĖ� ģĪŲ� ĪŲŤĪŧƸĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�
noget begrænset.

I de seneste årtier har der været et stigende ønske fra poli-
ƸŏƫŤ� ƫŏģĪ�żŰ�ÿƸ�ŰÿƣŤĪģƫŃƙƣĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ƫĪŤƸżƣ�
Man har ønsket, at der skal være konkurrence om opgaver 
żŃ� ŏ� ŲżŃŧĪ� ƸŏŧłęŧģĪ� żŃƫĖ܉� ÿƸ� ěżƣŃĪƣĪŲ� ƫŤÿŧ� ŊÿǜĪ� ǵŧĪƣĪ� ǜÿŧŃܫ 
muligheder. Det har ført til udbudsrunder, hvor en opgave er 
sat i licitation – det vil sige at andre end kommunens, regi-
onens eller statens arbejdspladser har fået mulighed for at 
ěǣģĪ�ŏŲģ�ƠĖ�żƠŃÿǜĪ�'ĪƸ�Īƣ�łǢ�ƫŤĪƸ�ŰĪģ�ƣĪŲŃƙƣŏŲŃ�żŃ�ŏŲģĪŲ�
łżƣ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�ƸƣÿŲƫƠżƣƸ܉�żŃ�ģĪƸ�ǀģƫęƸƸĪƣ�ŊĪŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�
for konkurrence og påvirker måske på sigt også arbejds- 
vilkårene for de ansatte. 

ǜÿƣĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ǣģĪŧƫĪƣ�łƣÿ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ǀģěǣģĪƣĪ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ŤżŲ-
ŤǀƣƣĪƣĪ�ŰĪģ�ģĪ�ǜÿƣĪƣ�żŃ�ǣģĪŧƫĪƣ܉�ģĪƣ�ŧĪǜĪƣĪƫ�łƣÿ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�
virksomhed. På mange virksomheder overvejer ledelsen 
måske også outsourcing� �ܨ ÿŧƸƫĖ� ÿƸ� ǵŧǣƸƸĪ� ƠƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ� ŏ� ĪƸ�
andet land, hvor lønningerne måske er lavere. Teknologien 
żŃ�ƫƸÿģŏŃ�ŰĪƣĪ�ĖěŲĪ�ŃƣęŲƫĪƣ�ŃŏǜĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�
ŧęŃŃĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ƠƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪŲ�
i forskellige lande. Det skal dog huskes, at mange virksom-
heder også oplever store udfordringer, når de gør det, fordi 
ģÿŲƫŤ� ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�ŰĖƫŤĪ�ŲżŤ� Īƣ� ŧƙŲŰęƫƫŏŃƸ� ģǣƣĪƣĪ܉�ŰĪŲ�
żŃƫĖ�żǽƸĪ�ěĖģĪ�ŰĪƣĪ�ĪǳłĪŤƸŏǜ�żŃ�ŰĪƣĪ�ƫĪŧǜƫƸęŲģŏŃ

Private virksomheder kan være meget små og meget store. 
Derfor kan arbejdsgiveren være alt fra ejeren og grundlægge-
ren af virksomheden over en professionel direktør til i sidste 
ende at være en kapitalfond eller et multinationalt selskab 
i et andet land. På større virksomheder er lederen ansat af 
ĪŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ƸǣƠŏƫŤ�īŲ�ƠĪƣƫżŲ܉�ģǀ�
mest samarbejder og forhandler med – det kan i en mindre 
virksomhed være ejeren og i en større virksomhed enten 
være HR-chefen eller direktøren. På mange områder vil du 
og ledelsen det samme – fx at det går godt for virksomhe-
ģĪŲܨ��ŰĪŲ�ƠĖ�ŲżŃŧĪ�żŰƣĖģĪƣ�ǜŏŧ�S�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�ǀĪŲŏŃĪ܉�łǢ�ŲĖƣ�ģĪƸ�

DEN OFFENTLIGE��¦�/d'®ܴ 
£h�'®�S�'/t�'�t®f/�r�'/h

DEN PRIVATE��¦�/d'®ܴ 
£h�'®�S�'/t�'�t®f/�r�'/h�
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Forhandlinger� ƠĖ� żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ� ƸÿŃĪƣ� ǀģŃÿŲŃƫ-
punkt i områdeoverenskomsten. Den sætter rammerne, 
ƫżŰ�ƫĖ�ǀģłǣŧģĪƫ� ŧżŤÿŧƸ�rĪŲ�ƫżŰ�ƠĖƠĪŃĪƸ�Īƣ�ģĪŲ�ěǀŲģŧŏŲ-
šĪ܉�ŰÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƣ�ǀģ�łƣÿ܉�ƫÿƸ�ÿł�ĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ƫǣƫƸĪŰ�żŃ�ģĪƣłżƣ�
ikke en afspejling af, hvordan arbejdspladsen har klaret sig 
ģĪƸ�ƫŏģƫƸĪ�Ėƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƣÿŰŰĪŲ�Īƣ�ŰĪŃĪƸ�ƠƣęĜŏƫƸ�ƫÿƸ�

Samarbejdet� ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ěǣŃŃĪƸ�żƠ�żŰ�
adskilte samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Sam- 
arbejdsudvalg på statens område kan oprettes i institu-
ƸŏżŲĪƣ� ŰĪģ� ŰŏŲģƫƸ� �ڑڎ ÿŲƫÿƸƸĪ܉� żŃ� Īƣ� ģĪƣ� ǵŧĪƣĪ� ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ� 
arbejdspladser inden for den pågældende institution, kan 
ǵŧĪƣĪ� ÿƣěĪšģƫƫƸĪģĪƣ� ŰĪģ� ĪŲ� ƫĪŧǜƫƸęŲģŏŃ� ŧĪģĪŧƫĪƫłǀŲŤƸŏżŲ�
żƠƣĪƸƸĪ�ĪƸ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�Ŋǜŏƫ�ÿŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�
łżƣ�ŊǜĪƣƸ�ÿł�ģŏƫƫĪ�ÿƣěĪšģƫƫƸĪģĪƣ�Īƣ�ŰŏŲģƫƸڑڎ��ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ��
I alle kommuner og regioner er der indført MED-udvalg. 
r/'�ƫƸĖƣ�łżƣ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�żŃ�ŰĪģěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪ܉�żŃ�ģŏƫƫĪ�
udvalg er karakteriseret ved, at de både er forum for sam- 
ÿƣěĪšģĪ�żŃ�łżƣ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�®żŰ�ǀģŃÿŲŃƫ-
punkt kan MED-udvalg oprettes på alle arbejdssteder, hvor 
der er en ledelse med ledelsesret. De nærmere betingelser 
łżƣ� żƠƣĪƸƸĪŧƫĪŲ� ÿł� ĪƸ�r/'ܫǀģǜÿŧŃ� łƣĪŰŃĖƣ� ÿł� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪŲ�
Også en del statslige organisationer har indført lignende 
sammenlagte udvalg. Du kan læse mere om disse udvalgs 
żƠěǣŃŲŏŲŃ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڐ��żŃ�ŏ�żƠƫŧÿŃƫǜęƣŤĪƸ

ŃęŧģĪƣ�ŧƙŲ�£Ė�ģĪ�ŊĪŧƸ�ƫƸżƣĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ǜŏŧ�ģŏŲ�ŧĪģĪƣ�żǽƸĪ�
have fået ordrer ’ovenfra’ – fra en ledelse i en kapitalfond el-
ler hovedkvarteret om, hvor langt han eller hun kan gå i løn-
forhandlingerne. Derfor kan det være svært at opnå indrøm-
melser fra ledelsen på sådanne virksomheder. Det skal dog 
også understreges, at top-ledelsen i mange multinationale 
virksomheder faktisk godt ved, at den danske model kræver 
forhandling og indrømmelser – og jo længere, de har været i 
'ÿŲŰÿƣŤ܉�šż�ŰĪƣĪ�ƫÿŲģƫǣŲŧŏŃƸ�Īƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ģĪ�Ŋÿƣ�łżƣƫƸĖĪŧƫĪ�łżƣ�
den danske model. 

Lokale forhandlingerne ƠĖ� ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ� ƸÿŃĪƣ� ƸǣƠŏƫŤ� ǀģ-
ŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ� ŏ� ƫĪŤƸżƣżǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ� żŃ� ǿŲģĪƣ� żǽƸĪƫƸ� ƫƸĪģ�
en gang om året. Overenskomsterne i det private er lagt an 
på, at der sættes en ramme, som så kan udvides lokalt (se 
ŲęƣŰĪƣĪ� ŏ� ŤÿƠŏƸĪŧ� �܉ڑ ܹhżŤÿŧłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ� żŃ� ŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƣܹܡ�
Der er i en del overenskomster mange muligheder for at fra-
vige sektoroverenskomsten, og det kan både du og arbejds- 
ŃŏǜĪƣĪŲ�ěĪŲǣƸƸĪ� ƫŏŃ�ÿł�'Īƣłżƣ� Īƣ�ģĪƸ� ǜŏŃƸŏŃƸ܉� ÿƸ�ģǀ� ƫżŰ� Ƹŏŧ-
lidsvalgt kender til mulighederne i den overenskomst, som 
gælder for dig, dels så du selv kan bruge overenskomsten 
til fordel for dig og dine kolleger, dels så du er forberedt 
på, hvad ledelsen måtte komme med af forslag til en lokal- 
ÿǽƸÿŧĪ

Samarbejdet�Īƣ�żǽƸĪƫƸ�ěÿƫĪƣĪƸ�ƠĖ�SU-systemet og arbejdsmiljø- 
systemet�'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ�

Hvis der opstår ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ på arbejdspladsen– enten om 
fortolkning af overenskomsten eller om brud på overens- 
ŤżŰƫƸĪŲܨ��ƫĖ�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠ-
ƠĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ� ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ÿŧƸŏģ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�
ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫĖ�ƸŏģŧŏŃƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�żŃ�ƫĖ�ƸęƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�
på arbejdspladsen (se også kapitel 6). Dermed søger man 
ÿƸ�ǀŲģŃĖ܉� ÿƸ� ÿƣěĪšģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ� ÿǵěƣǀģƸ܉� łżƣģŏ� ģĪƸ� ŃĖƣ� ǀģ�żǜĪƣ�
borgeren, der skal serviceres. Men når det er sagt, er der et 
ƫęƣŧŏŃƸ�ŰÿŃƸłżƣŊżŧģ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ƫżŰ�ƫƸĖƣ�ŏ�Űżģ-
sætning til den private sektor. Hvis det kommer til en strejke 
ĪŧŧĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸ܉�ŤÿŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫƠÿƣĪ�ƠĪŲ-
ŃĪ܉�łżƣ�ŊǜĪƣ�ģÿŃ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƠĖŃĖƣ�¼ŏŧ�ŃĪŲŃęŧģ�Ŋÿƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏ�
ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƸǣƠŏƫŤ�ĪŲ�ģŏƣĪŤƸĪ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ŰÿŲŃĪ�ěżƣŃĪ-
re; strejker fx pædagogerne, eller bliver de lock-ou’tet, så er 
ŰÿŲŃĪ�łżƣęŧģƣĪ�ƸǜǀŲŃĪƸ�Ƹŏŧ�ǿŲģĪ�ÿŧƸĪƣŲÿƸŏǜ�ƠÿƫŲŏŲŃܨ��ĪŧŧĪƣ�
blive hjemme fra arbejde. Dermed er der også kamp om 
ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŰĪŲŏŲŃ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�
ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉� żŃ� ģĪŲ� żǳłĪŲƸŧŏŃĪ� ŰĪŲŏŲŃ� ŤÿŲ� łĖ� ěĪƸǣģĪŧŏŃ�
ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃƫǀģłÿŧģĪƸ
 
�ǜĪƣżƣģŲĪƸ� Īƣ� ģĪƸ� ƠżŧŏƸŏƫŤĪ� ƫǣƫƸĪŰ� ƫĖŧĪģĪƫ� ŊĪŧĪ� ƸŏģĪŲ� ĪŲ�
ŰĪģƫƠŏŧŧĪƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣܨ��ěĖģĪ�ŲĖƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�
arbejdet i stat, kommuner og regioner lægges, og når der 
żƠƫƸĖƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�/Ų�ƫĖģÿŲ�ŤżŲƫƸÿŲƸ�Ơżŧŏ-
ƸŏƫŤ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƫĪƣ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ

har et samarbejdsudvalg med lige mange repræsentanter 
fra lederside og medarbejderside. Ledelsen er ansvarlig for 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܉�żŃ�Īƣ�ģĪƣ� ��ĪŧŧĪƣڌڍ ǵŧĪƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉� ƫŤÿŧ�
der etableres en arbejdsmiljøorganisation med mindst en 
leder og en medarbejderrepræsentant. Se nærmere om 
ěĖģĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫǣƫƸĪŰĪƸ�ŏ�ŤÿƠŏ-
tel 4.

Hvis der opstår ŤżŲǴŧŏŤƸĪƣ på virksomheden – enten om 
fortolkning af overenskomsten eller om brud på overens- 
ŤżŰƫƸĪŲܨ��ƫĖ�ǿŲģĪƫ�ģĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ĪŲ�ŤżŲǵŧŏŤƸƸƣÿƠ-
ƠĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ� ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ÿŧƸŏģ�ƫƙŃĪƣ�ÿƸ�
ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫĖ�ƸŏģŧŏŃƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�żŃ�ƫĖ�ƸęƸ�ƫżŰ�ŰǀŧŏŃƸ�ƠĖ�
arbejdspladsen (se kapitel 6). Både arbejdsgiver og arbejds-
ƸÿŃĪƣ�Ŋÿƣ�ģżŃ�żŃƫĖ�ŃżģĪ�ŃƣǀŲģĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǀŲģŃĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸܔ�Ŋǜŏƫ�
virksomheden rammes af lockout eller strejke, så får med-
arbejderne ikke løn, og virksomheden kan ikke tjene penge 
– og i sidste instans risikerer virksomheden at miste kunder. 
Begge parter risikerer altså at tabe stort. Du kan læse mere 
żŰ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�ģĪƣĪƫ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڒ�

Det politiske system spiller en mere indirekte rolle for den 
private virksomhed. Politikere sætter de overordnede ram-
ŰĪƣ�łżƣ�ƫÿŰłǀŲģĪƸƫ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ܉�ŰĪŲ�ģĪ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�
for virksomhedens udvikling på længere sigt – og derfor kan 
den overordnede politik også spille en rolle for lokale for-
handlinger og arbejdsmiljøets udvikling.
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SEKTOR
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SEKTOR
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�¦�/d'®ܴ�
£h�'®/t®��
STØRRELSE

fÃt'/t �Ãt'hStd/t �¦�/d'®ܴ�
GIVEREN

h�f�h/��
FORHANDLINGER

Meget stor variation, 
mange afdelinger og 
mange forskellige 
faggrupper.
Mange interessenter 
– borgeren, andre 
faggrupper, politikere 
etc.
Nogle gange langt til 
ledelsen. 

Er borgeren.
NÿŲ�ĪŧŧĪƣ�ŊǀŲ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�
begrænsede mulig-
heder for at vælge 
alternativer.

Sættes af et politisk 
ƫǣƫƸĪŰ܉�Īƣ�ÿǵŊęŲŃŏŃ�
af den overordnede 
samfundsøkonomi 
-ƫżŰ�ŏŃĪŲ�Īƣ�ÿǵŊęŲܠ
gig af den generelle 
udvikling i den 
private sektor).

De lokale for-
handlinger tager 
udgangspunkt i 
områdeoverens- 
komsten, hvor der 
så forhandles lokale 
løsninger. 
Med en politisk 
bestemt bundlinje er 
’den samlede kage’ 
ikke til diskussion, 
ŰĪŲ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�
mening kan bruges 
som medspiller. 

Er på øverste niveau 
staten, regionsrådet 
eller kommunal- 
ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪŲ�
Mange ledelsesled 
��żŃ�ģŏŲ�ŧĪģĪƣ�Īƣ�żǽƸĪܨ
underlagt et stramt 
mandat, til dels sat af 
ģĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�ƫǣƫƸĪŰ
Ledelsens dobbelt-
rolle: 
1) Forhandler om løn 
og arbejdsvilkår.
2) Repræsentant for 
ĪŲ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ŰǣŲģŏŃ-
hed.

Både meget store 
og meget små  
arbejdspladser. På 
de mindre arbejds-
pladser tæt kontakt 
til ledelsen  
– på de store 
virksomheder kan 
der være langt til 
ledelsen. 

/ƣ�ĪŲ�ŤǀŲģĪ܉�ƫżŰ�żǽƸĪ�
Ŋÿƣ�ǵŧĪƣĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�
for at vælge alterna-
tiver, både i Danmark 
og udlandet.

�ĪƫƸĪŰŰĪƫ�ÿł�ƫƸǣƣ-
ken af virksomheden 
på et (internationalt) 
marked med mange 
konkurrerende  
ǀģěǣģĪƣĪ�

/ƣ�żǽƸĪ�ĪšĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�
professionel, ansat af 
ĪŲ�ěĪƫƸǣƣĪŧƫĪ
Jo større en virksom- 
hed er, jo større sand-
ƫǣŲŧŏŃŊĪģ�Īƣ�ģĪƣ�łżƣ܉�
at du som tillidsvalgt 
forhandler med en 
leder med et begræn-
set mandat  
– fx kan ejeren være  
en udenlandsk  
kapitalfond. 

De lokale forhand- 
linger tager udgangs-
punkt i sektorover-
enskomsten, hvor der 
så forhandles lokale 
løsninger. 
Bundlinjen er afgø-
rende for, hvad der 
kan forhandles om. 
Er der overskud på 
din virksomhed, vil 
ģĪƸ�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�Ƹŏŧ�ģŏƫ-
kussion, hvor meget 
I som lønmodtagere 
skal have – og hvad 
der skal gå til ejere 
ĪŧŧĪƣ�Ƹŏŧ�ŲǣĪ�ŏŲǜĪƫƸĪ-
ringer. Derfor er det 
vigtigt at følge med i 
virksomhedens øko-
nomiske situation, da 
det kan bruges i dis-
kussionen af, hvordan 
“kagen skal deles.” 
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LINGER

Er en aktiv medspiller 
i både rammesætning 
og i forhandlinger. 
ÃĪŲŏŃŊĪģĪƣ�ƠĖ�ĪŲ�żł-
fentlig arbejdsplads 
handler også om 
kampen om den  
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŰĪŲŏŲŃ�
-�ÿƸ�ěĪ܉�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣܨ
folkningen kan være 
en aktiv medspiller 
i spillet om løn og 
arbejdsvilkår.

Meget udbredt med 
MED-udvalg, hvor 
både arbejdsmiljø- 
arbejde og sam- 
ÿƣěĪšģĪ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ�
på fælles møder. Det 
ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ǀģǜÿŧŃĪƸ�
både behandler 
informationer vedrø-
rende samarbejde og 
vedrørende arbejds- 
miljø. Repræsentan-
ter for begge områder 
på både arbejdsgiver- 
og arbejdstagerside 
er informeret. 

Spiller en mindre rol-
le — men stadig mere 
kommer i udbud, hvor 
også internationale 
ÿŤƸƙƣĪƣ�ŤÿŲ�ěǣģĪ�ŏŲģ

De centrale for-
handlinger mellem 
ģĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ�
ǿŲģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ƫƸĪģ�
ŊǜĪƣƸڎ��ĪŧŧĪƣڏ��Ėƣ�NĪƣ�
sættes rammen for 
løn og arbejdsvilkår 
og dermed også for 
de lokale forhand-
linger.
S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�
har det i mange år 
været centralt  
bestemt, hvor lønnen 
ligger, men i de sene-
ste par årtier har man 
lagt stadig mere ud 
til lokal forhandling. 

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ǜĪģƣƙ-
rende fortolkning 
af overenskomsten 
eller muligt brud på 
overens- 
komsten: Man søger 
ÿŧƸŏģ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤ-
ten så tidligt som 
muligt og så tæt som 
muligt på arbejds-
pladsen.

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏłŰ�żǜĪƣ-
ĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪ܈�
Lock-out eller strejke 
er en mulighed.
 
Arbejdsgiveren 
taber ikke penge 
ƠĖ�ĪŲ�ĪǜƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸ�ŏ�
ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ܉�ŰĪŲƫ�
arbejdstagerne kan 
få tømt strejke- 
kasserne. 

Spiller en begrænset 
żŃ�ǣģƣĪ�ƣżŧŧĪ�ŏ�łżƣŰ�
af lovgivning om 
økonomi, arbejde og 
arbejdsmiljø. Den 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŰĪŲŏŲŃ�Īƣ�
af ganske begrænset 
ěĪƸǣģŲŏŲŃ�

'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ǜŏƣŤ-
somheder er under 
konstant konkurren-
ce både nationalt og 
internationalt.
Muligheden for  
outsourcing indgår 
żǽƸĪ�ŏ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ

Samarbejdsudvalg 
og arbejdsmiljøor-
ganisation som regel 
adskilt.
Der er dog enkelte 
steder, hvor man har 
sammenlagt organi-
sationerne.

De centrale 
forhandlinger på 
ƫĪŤƸżƣŲŏǜĪÿǀ�ǿŲģĪƣ�
ƸǣƠŏƫŤ�ƫƸĪģ�ŊǜĪƣƸڎ��
ĪŧŧĪƣڏ��Ėƣ�NĪƣ�ƫęƸƸĪƫ�
rammen for løn og 
arbejdsvilkår og 
dermed også for de 
lokale forhandlinger. 
I den private sektor 
har der gennem man-
ge år været tradition 
for, at der lokalt kan 
forhandles løn.
Denne tendens er i 
dag mere udbredt 
end nogensinde, og 
der kan indgås lokale 
ÿǽƸÿŧĪƣ܉�ģĪƣ�ŃĖƣ�ǜę-
sentlig længere end 
sektoroverens- 
komsten – hvis der er 
lokal enighed herom. 

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ǜĪģƣƙ-
rende fortolkning 
af overenskomsten 
eller muligt brud på 
overenskomsten: 
Man søger altid at 
ŧƙƫĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪŲ�ƫĖ�
tidligt som muligt og 
så tæt som muligt på 
arbejdspladsen.

fżŲǵŧŏŤƸĪƣ�ŏłŰ�żǜĪƣ-
ĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŲǣĪŧƫĪ܈�
Lock-out eller strejke 
er en mulighed. 

Arbejdsgiveren taber 
penge på en evt.  
ŤżŲǵŧŏŤƸܨ��żŃ�ŰĖƫŤĪ�
også kunder på 
længere sigt, mens 
arbejdstagerne kan 
få tømt strejkekas-
serne.
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®ĪŧǜżŰ�ǜŏ�żǜĪŲłżƣ�Ŋÿƣ�ěĪƫŤƣĪǜĪƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊżŧģ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�ŊǜĪƣ�łżƣ�ƫŏŃ܉�
ƫĖ�Īƣ�ģĪƣ�īƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�ƠǀŲŤƸ܉�Ŋǜżƣ�ģĪ�Ƹż�ƫǣƫƸĪŰĪƣ�ƫƠŏŧŧĪƣ�ƸęƸ�ƫÿŰŰĪŲ�'ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣƫ�ƙŤżŲżŰŏ�
żŃ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�Īƣ�łǀŲģÿŰĪŲƸÿŧƸ�ÿǵŊęŲŃŏŃ�ÿł�ƙŤżŲżŰŏĪŲ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ŏ�ƠƣÿŤƫŏƫ܉�ÿƸ�Ŋǜŏƫ�
det går godt for danske virksomheder på det private område, og de eksporterer varer, så giver det en 
ěĪģƣĪ�ƫÿŰŧĪƸ�ƫÿŰłǀŲģƫƙŤżŲżŰŏ�'Īƣ�Īƣ�ģĪƣŰĪģ�żŃƫĖ�ƠĖ�ƫŏŃƸ�ƣĖģ�Ƹŏŧ�ŰĪƣĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ƫżŰ�
på sin side skal servicere den private sektor med infrastruktur, skoler, veluddannede medarbejdere osv. 
Nǜŏƫ�ƙŤżŲżŰŏĪŲ�żŰǜĪŲģƸ�ŃĖƣ�ģĖƣŧŏŃƸ܉�ěĪƸǣģĪƣ�ģĪƸ�łęƣƣĪ�ƫŤÿƸƸĪŏŲģƸęŃƸĪƣ܉�żŃ�ģĪƣŰĪģ�Īƣ�ģĪƣ�łęƣƣĪ�ƠĪŲŃĪ�
ÿƸ�ģŏƫƠżŲĪƣĪ�żǜĪƣ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�

Derfor er der enighed mellem parterne om, at det er de konkurrenceudsatte private erhverv, der skal 
ŧęŃŃĪ�ŧŏŲšĪƣŲĪ�łżƣ�ģĪŲ�ƫÿŰŧĪģĪ�ŧƙŲǀģǜŏŤŧŏŲŃ�'Ī�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ÿŲƫÿƸƸĪƫ�ŧƙŲǀģǜŏŤŧŏŲŃ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ģŏƣĪŤƸĪ�łżƣ-
ěǀŲģĪƸ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ŧƙŲǀģǜŏŤŧŏŲŃ�'ĪƸ�ƫŤĪƣ�ŃĪŲŲĪŰ�ģĪŲ�ÿǽƸÿŧƸĪ�ƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃƫżƣģŲŏŲŃ܉�ģĪƣ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲĪ�
ƫŏģĪ�ƫŏŤƣĪƣ܉�ÿƸ�ģĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏŤŤĪ�ěŧŏǜĪƣ�ŧƙŲłƙƣĪŲģĪ܉�żŃ�ƠĖ�ģĪŲ�ÿŲģĪŲ�ƫŏģĪ�ŃÿƣÿŲƸĪƣĪƣ�ĪŲ�ƠÿƣÿŧŧĪŧ�
ŧƙŲǀģǜŏŤŧŏŲŃ�ŏ�ģĪ�Ƹż�ŊżǜĪģƫĪŤƸżƣĪƣ܉�ƫĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ŏŤŤĪ�ƣĪģǀĜĪƣĪƫ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ƫĪŤǀŲģęƣƸ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�'ĪƸ�
ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰÿŲ�ŏ�ģĪ�ŤżŧŧĪŤƸŏǜĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�ƠĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ŤƣÿǽƸŏŃƸ�ƫŤĪŧĪƣ�Ƹŏŧ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģĪƸ�
ŃĖƣ�ƠĖ�ģĪƸ�ƠƣŏǜÿƸĪ�żŰƣĖģĪܨ��żŃ�żǽƸĪ�ŧęŃŃĪƣ�ŰÿŲ�ƫŏŃ�ƠĖ�ƫÿŰŰĪ�ŲŏǜĪÿǀ�ŏ�łǢ�ŧƙŲłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ܉�ƫżŰ�ŏ�ģĪ�
foregående overenskomster i det private.

�FżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�łżƣĪŃĖƣ�ƸǣƠŏƫŤ�łżƣƫŤǀģƸ�'ĪƣŰĪģ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�łżƣ-
holde sig til den anden sektors resultater, når man starter forhandlingerne i sin egen sektor. Det sikrer 
en vis sammenhæng mellem de to sektorer – også når det gælder løn og arbejdsvilkår. 

KAPITEL 2   |   BAGGRUND



75

NÅR DEN OFFENTLIGE SEKTOR VISER VEJEN

Selv om har været en lang tradition for, at det private arbejdsmarkeds økonomiske 
ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�ěĪƫƸĪŰŰĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�Īƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ĪŤƫĪŰƠŧĪƣ�ƠĖ܉�
ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�ǀģŧÿŃƸ�ƫƠżƣĪƸ�łżƣ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�'ĪƸ�
gælder fx arbejdsmarkedspensionerne, hvor der ved overenskomstforhandlingerne 
ƠĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ŏڕڔڕڍ��ěŧĪǜ�ĪƸÿěŧĪƣĪƸ�ĪƸ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�Ųǣܫěƣǀģ܉�ģÿ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŧÿŃģĪ�
łǀŲģÿŰĪŲƸĪƸ�łżƣ�ĪŲ�ĪŃĪŲƸŧŏŃ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģƫƠĪŲƫŏżŲ܉�ǿŲÿŲƫŏĪƣĪƸ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�żŃ�
arbejdstagere. Her fulgte parterne på det private område trop i 1991, men det var den 
żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ģĪƣ�ŧÿŃģĪ�ģĪŲ�łƙƣƫƸĪ�ŃƣǀŲģƫƸĪŲ��ŃƫĖ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�Ŋÿƣ�ŰÿŲ�ƫŏģĪŲ�
ǜŏƫƸ�ǜĪšĪŲ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�łǢ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ěÿƣƫĪŧƫżƣŧżǜ�

SAMMENKÆDNINGSREGLERNE 
�®�¼/�ܯ�¦f/t'/�F�¦�'/¼�£¦Sß�¼/��¦�/d'®r�¦f/'

På det private område gælder sammenkædningsreglerne. Hvis overenskomstforhand-
ŧŏŲŃĪƣŲĪ�ƠĖ�īƸ�żŰƣĖģĪ�ěƣǣģĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ܉�ŤÿŲ�łżƣŧŏŃƫŰÿŲģĪŲ�ƫÿŰŰĪŲŤęģĪ�ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫ-
ŤżŰƫƸżŰƣĖģĪƣ�żŃ�ǀģłżƣŰĪ�ĪƸ�ƫÿŰŧĪƸ�ŰęŃŧŏŲŃƫłżƣŧŏŃ�¼ǣƠŏƫŤ�ŧęŃŃĪƫ�ǵŧĪƣĪ�łżƣěǀŲģƫ�ƫƸĪŰ-
mer sammen under urafstemningen af mæglingsforliget, og det forhindrer, at et enkelt 
łżƣěǀŲģƫ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ŤÿŲ�ƫŤÿěĪ�ĪŲ�ƫƸżƣŤżŲǵŧŏŤƸ�®ÿŰŰĪŲŤęģŲŏŲŃƫƣĪŃŧĪƣŲĪ�ěĪƸǣģĪƣ�
også, at på områder, hvor arbejdsgiverne eller fagforeningerne vurderer, at mæglings-
forslaget indebærer bedre forhold, end det de kan forhandle hjem selvstændigt, kan de 
ǜęŧŃĪ�ÿƸ�ÿǵěƣǣģĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�żŃ�ÿłǜĪŲƸĪ܉�ÿƸ�ŰęŃŧŏŲŃƫłżƣƫŧÿŃĪƸ�ƫƸĪŰŰĪƫ�ŊšĪŰ
Sammenkædningsreglerne fungerede netop sådan under overenskomstforhandlingerne 
ŏ܉ړڍڌڎ��Ŋǜżƣ�ǵŧĪƣĪ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪƣƫ�ŰĪģŧĪŰŰĪƣ�ƫƸŏŧŧĪģĪ�ƫŏŃ�ŤƣŏƸŏƫŤ�żǜĪƣ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣ-
liget; men  
selvom mange valgte at stemme nej til overenskomstforliget, blev forslaget stemt hjem. 
FżƣŧƙěĪƸ�Ŋÿƣ�ĪǽƸĪƣłƙŧŃĪŲģĪ�ÿǳłƙģƸ�ĪŲ�ģĪěÿƸ�ŏŲƸĪƣŲƸ�ŏ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�żŰ�ƫÿŰŰĪŲŤęģ-
ŲŏŲŃƫƣĪŃŧĪƣŲĪ܉�ģÿ�ģĪ�ÿłǜęƣŃĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪŲ�łżƣ�ÿƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪ�ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�ƣĪƫǀŧƸÿƸ�ƠĖ�
nogle private områder.
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DEN TILLIDSܴ
VALGTE I 
DEN DANSKE 
MODEL

KAPITEL 2   |   PRAKSIS

KAPITEL 2   |   PRAKSIS

Tillidsvalgte som du er helt afgørende for den danske model. Det er de tillidsvalgte, som 1) 
sikrer, at overenskomsten overholdes, og at arbejdsgiveren tager hånd om arbejdsmiljøet; 
-�łżƣŤŧÿƣĪƣ�łÿŃܡڏ��żŃܔ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪƣ�żŃ�ÿłƫƸĪŰŰĪƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�żǜĪƣ�łżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲܡڎ
foreningerne, hvad der er behov for på arbejdspladserne. Det er således jer som tillidsvalgte, 
ģĪƣ�ƫŏŤƣĪƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ģĪŲ�ƫƸƙƣƫƸ�ŰǀŧŏŃĪ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪܨ��ěĖģĪ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�
på jeres arbejdsplads, og når det gælder overenskomsterne og arbejdsmiljøet på længere 
sigt. Tillidsvalgte er således vigtige aktører i den danske model og er med til at sikre, at der er 
et tæt samspil mellem det, som sker på arbejdspladserne – og det, der sker i overenskomst-
forhandlinger og lovgivning. Endelig har du som tillidsvalgt også en rolle som bisidder og 
fortrolig sparringspartner for kolleger.
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S�ģĪŲŲĪ�ģĪŧ�ÿł�ŤÿƠŏƸŧĪƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŧęƫĪ�żŰ�ģŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ܍�ƠŧŏŃƸĪƣ�żŃ�
ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ� 
model. Du kan også læse om, hvordan tillidsrepræsentanten og 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�ŤÿŲ�ŃƙƣĪ�ěƣǀŃ�ÿł�ŊŏŲÿŲģĪŲ�żŃ�ƫÿŰܯ
ŰĪŲ�ƫŤÿěĪ�ģĪ�ěĪģƫƸĪ�łżƣŊżŧģ�ƠĖ�šĪƣĪƫ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫܓ

£¦�f®S®'/h/t�G/tt/rG�¦�F�hG/t'/�®£�¦G®r�h܌ 

ޞ  Hvordan forholder du dig til ledelsen, kollegerne, fagforeningen og andre tillidsvalgte?

ޞ  Hvad er rammerne for dit arbejde som tillidsvalgt?

ޞ  Hvad er din rolle som tillidsvalgt? 

ޞ  Hvilke opgaver har du som tillidsrepræsentant og som arbejdsmiljørepræsentant? 

ޞ  Hvordan kan tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten arbejde sammen?
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DEN TILLIDSVALGTE 
MELLEM LEDELSE,  
KOLLEGER & FAGFORENING

Det er dig og din ledelse, der skal få reglerne i den centrale overenskomst og Arbejdsmiljøloven til at 
fungere på din arbejdsplads, så I får de bedste vilkår for at levere service og producere samtidig med, at 
virksomheden er et godt sted at arbejde.  

Ét er, hvad der står i centrale sektoroverenskomster og i Arbejdsmiljøloven – noget andet er, hvordan 
og hvor meget, det bruges på arbejdspladserne. Her spiller du som tillidsvalgt en afgørende rolle. Det 
Īƣ�ģŏŃܨ��żŃ�ŧĪģĪŧƫĪŲܨ��ģĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�ƫŤÿŧ�ǿŲģĪ�ǀģ�ÿł܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿŲ�ěĪģƫƸ�ěƣǀŃĪƣ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ƣĪŃĪŧƫęƸ܉�ƫĖ�
ŲĪƸżƠ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ěŧŏǜĪƣ�ěĖģĪ�ĪǳłĪŤƸŏǜ�żŃ�ĪŲ�Ńżģ�żŃ�ƫŏŤŤĪƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�'ŏƫƫĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ƠƣÿŤƫŏƫƫĪƣ�
er på alle måder afgørende for jeres hverdag på virksomheden. Derfor er det vigtigt, at du er i løbende 
dialog med dine kolleger om deres oplevelser, ønsker og krav. 

'ĪƸ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģī�ÿƸ�ǜĪŲģĪ�ÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ŏŲģĪŲ�ģǀ�ƫŤƣŏǜĪƣ�ǀŲģĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ŏŤŤĪ�
fagforeningen selv forhandler. 
Husk også, at du som tillidsvalgt kan tage initiativer til forandringer og forbedringer på arbejdspladsen  
�ģĪƣ�Ŋÿƣ�ƣĪƸƸĪŲ�Ƹŏŧ�ƫĪŲģĪ�ŲǣĪ�ěżŧģĪ�ŏ�ƫƠŏŧ܉�ģĪƸ�Īƣ�ŏŤŤĪ�ŤǀŲ�ŧĪģĪŧƫĪŲܨ

®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�ǿƣĪ�ǜŏŃƸŏŃĪ�ÿŤƸƙƣĪƣ�ÿƸ�łżƣŊżŧģĪ�ģŏŃ�Ƹŏŧ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܈�fżŧŧĪŃĪƣŲĪܔ�ŧĪģĪŧƫĪŲܔ�
andre tillidsvalgte; og fagforeningen.

KAPITEL 2   |   PRAKSIS

FORHOLDET TIL KOLLEGERNE: Det er 
dine kollegers interesser og ønsker, du som tillidsvalgt 
repræsenterer, når der forhandles og samarbejdes med 
ledelsen. Det er også med kollegerne, at du har det daglige 
samarbejde. Kollegernes opbakning giver dig dit mandat 
til at forhandle og samarbejde med ledelsen, og deres 
opbakning og input er derfor afgørende for dig. Du vil 
måske også opleve, at du er dine kollegers fortrolige – én 
man henvender sig til også med individuelle problemer på 
arbejdspladsen.  

FORHOLDET TIL DEN LOKALE FAGFORܴ
/tStGޤ��'S¼�F�¦�Ãt'܌ Fagforeningen er din 
støtte, når du står over for udfordringer på arbejdspladsen. 
�ǽƸĪ�Ŋÿƣ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃĪŲ�ǜŏģĪŲ�żŃ�ĪƣłÿƣŏŲŃ�żŰ�ŲĪƸżƠ�ģĪƸ�
problem, du og din arbejdsplads oplever. Samtidig har fag- 
foreningen også brug for at vide, når der er udfordringer, 
som der måske ikke er taget højde for i overenskomsten 
– fx hvis reglerne er for stramme eller for løse. Så kan fag-
foreningen bringe det videre til forbundet, og måske bliver 
det en del af næste overenskomstforhandling. Fagforenin-
gen kan også hjælpe dig, hvis du ønsker mere uddannelse 
som tillidsvalgt. 



79

FORHOLDET TIL LEDELSEN: Det er med ledel-
sen, du har det daglige samarbejde, og det er også med 
ledelsen, du forhandler om løn og arbejdsvilkår - herunder 
arbejdsmiljøet. Det er i forholdet til ledelsen, at overens-
komstens og Arbejdsmiljølovens regelsæt for alvor testes: 
Overholdes reglerne på din arbejdsplads? Er de for stram-
me i forhold til, hvad du og dine kolleger og ledelsen gerne 
vil? Eller er reglerne for løse, så du og dine kolleger oplever 
ÿƸ�ŰĖƸƸĪ�ƫŏŃĪ�šÿ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ܉�S�ŏŤŤĪ�ƫǣŲĪƫ�Īƣ�ŏ�żƣģĪŲܐ�
Mange større virksomheder har forskellige udvalg – sam- 
ÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ܉�r/'ܫǀģǜÿŧŃ܉�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģǜÿŧŃ܉�ěĪƫƸǣƣĪŧ-
ser - hvor man mødes med jævne mellemrum og udveksler 
ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲܨ��żŃ�ŏ�ŲżŃŧĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�żŃƫĖ�ƸƣęǳłĪƣ�ƫƸƣÿƸĪŃŏƫŤĪ�
beslutninger (se mere i kapitel 4 om de forskellige udvalg). 
Det er vigtigt, at du bruger disse muligheder – og måske 
også får uddannelse gennem din fagforening, så du ved, 
Ŋǜÿģ�ģǀ�łĖƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�żŃ�ŊǜżƣģÿŲ

FORHOLDET TIL ANDRE  
TILLIDSVALGTE: Andre tillidsvalgte kan være vigtige 
i dit arbejde som tillidsvalgt. På større arbejdspladser kan 
ģĪƣ�ǜęƣĪ�ǵŧĪƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃܕĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
repræsentanter fra din fagforening eller andre fagforbund. 
Er det tilfældet, er det vigtigt, at I taler sammen. På nogle 
arbejdspladser er der en fællesklub, som kan være et godt 
ƫƸĪģ�ÿƸ�ŰƙģĪƫܠ�ŧęƫ�ŰĪƣĪ�żŰ�łęŧŧĪƫŤŧǀěěĪŲ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧܡڏ���
Samarbejder du med andre tillidsvalgte, kan I stå stærkere 
i forhandlinger med ledelsen – og I kan eventuelt vælge 
ĪŲ�łęŧŧĪƫƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�S�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ģĪŧĪ�ŲǣĪ�ŏģīĪƣ�
med hinanden, fordi I kommer fra forskellige fagforbund. 
Du kan også komme ud for, at du er uenig med de andre 
tillidsvalgte om forskellige ting, og det må I så diskutere og 
ǿŲģĪ�łęŧŧĪƫ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ�ƠĖ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ�ƫÿŰܫ 
arbejdet på arbejdspladserne i kapitel 4.

�¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼/¦�r/¦/��
Ã'�¦/'¼/�/t'�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼/¦
 
På næsten hver anden arbejdsplads er der en tillidsrepræsentant, mens 
ŰÿƣŤÿŲƸ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�'ĪƸ�
skyldes, at man selv på arbejdspladser, som ikke er overenskomstdækket, 
ƫŤÿŧ�ŊÿǜĪ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣڌڍ��ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�
på arbejdspladsen. En tillidsrepræsentant kan kun vælges, hvis arbejds-
pladsen er dækket af en overenskomst, og hvis der er mindst fem ansatte 
på virksomheden. Det betyder også, at arbejdsmiljørepræsentanten på 
arbejdspladser uden en tillidsrepræsentant bliver et særligt vigtigt led i 
kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere. Er du arbejds- 
miljørepræsentant på sådan en arbejdsplads, så tal med din fagforening 
żŰ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�łżƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
Er du arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads uden tillidsrepræsen-
tant, kan du overveje, om du selv vil tage tjansen og måske få en anden 
Ƹŏŧ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Fżƣ�šż�ǵŧĪƣĪ�S�Īƣ�Ƹŏŧ�ƣĪƠƣęƫĪŲƸĪƣĪ�
kollegerne, jo nemmere er det at nå de mål, I måtte ønske vedrørende 
arbejdsmiljø, løn og andre arbejdsvilkår. 
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¼ShhS'®¦/£¦�®/tܴ 
TANTENS OPGAVER I DEN 
DANSKE MODEL

�¦�/d'®rShd�ܴ 
REPRÆSENTANTENS  
OPGAVER I DEN DANSKE 
MODEL

Din hovedopgave som tillidsrepræsentant er at repræsentere kollegerne i forhandlinger og i sam- 
ÿƣěĪšģĪƸ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ģĪƣŰĪģ�ƫŏŤƣĪ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫłżƣŊżŧģ�rĖŧĪƸ�Īƣ�ÿƸ�żƠŲĖ�ģĪ�ěĪģƫƸ�
ŰǀŧŏŃĪ�ŧżŤÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ǜŏŧŤĖƣ܉�ģĪƣ�ÿłƫƠĪšŧĪƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�ƙŲƫŤĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�ÿł�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�
ÿǽƸÿŧƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�

OVERENSKOMSTER OG AFTALER: Platformen for tillidsrepræsentanters arbejde er overenskomster 
żŃ�ŊżǜĪģÿǽƸÿŧĪŲܨ��ƫÿŰƸ�®ÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�ĪŧŧĪƣ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ��SŲģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�Īƣ�ģĪƣ�ŏ�ģÿŃ�
ǜŏģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ܉�żŃ�ŊĪƣ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ǜęƣĪ�ŃżģƸ�ŤŧęģƸ�ƠĖ܉�ģÿ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�
ǜŏŧ�ǀģłżƣģƣĪ�ģĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�ƫżŰ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ŃŏǜĪƣ�rĪŲ�ŲĖƣ�S�ƫĖ�Ŋÿƣ�ŧÿǜĪƸ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ܉�ƫŤÿŧ�ģǀ�ƫŏŤƣĪ܉�
at den overholdes. Er der tvivl om dette, kan du kontakte din fagforening, som kan hjælpe dig med 
łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�ÿǽƸÿŧĪŲܨ��żŃ�ĪǜƸ�żŃƫĖ�łƙƣĪ�ƫÿŃĪŲ�ǜŏģĪƣĪ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƸ�ƫŤǀŧŧĪ�ŤżŰŰĪ�Ƹŏŧ�ģĪƸ

Din hovedopgave som arbejdsmiljørepræsentant er at repræsentere kollegerne i samarbejdet med 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�®żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ģĪƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫǣƫƸĪŰĪƸ�żŃ�ģĪƸƫ�ƣĪŃ-
ŧĪƣ܉�ģǀ�ƠƣŏŰęƣƸ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪƣ�ģŏŃ�ŰĪģ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�Īƣ� łǀŲģÿŰĪŲƸĪƸ� łżƣ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�ŰĪŲ�ģĪƸ�Īƣ� 
arbejdsgiverens ansvar, at reglerne overholdes og følges lokalt. Som arbejdsmiljørepræsentant delta-
ŃĪƣ�ģǀ�ŏ�ģĪŲ�ĖƣŧŏŃĪ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܉�żŃ�ģǀ�Īƣ�żŃƫĖ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǀģłżƣŰĪ�ģĪŲ�ƫŤƣŏǽƸŧŏŃĪ�ǜǀƣģĪƣŏŲŃ�
af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, som i daglig tale også hedder en APV - arbejdspladsvurdering.  
'ǀ�ƫŤÿŧ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃƫĖ�łżƣŊżŧģĪ�ģŏŃ�Ƹŏŧ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ܉�ģÿ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ĪŰŲĪƣ�
som fx arbejdstid og arbejdsrelateret stress reguleres både via overenskomster og Arbejdsmiljøloven.
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/¦�'Ã�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼ så er det dig, der sikrer, at  
samarbejdet fungerer, og at regler og overenskomster overholdes.  
Tillidsrepræsentantens hovedopgaver er:

ޞ  ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żǜĪƣŊżŧģĪƫ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ

ޞ  at afstemme og repræsentere kollegernes interesser over for ledelsen

ޞ  at være bindeled mellem arbejdsplads og fagforening

ޞ  at skabe fagligt sammenhold på arbejdspladsen

ޞ  at være fortrolig sparringspartner for dine kolleger

ޞ  ÿƸ�ŏŲģŃĖ�żŃ�ŃĪŲłżƣŊÿŲģŧĪ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ

Husk også, at nogle emner er bestemt i lovgivning. De områder, hvor du som tillidsrepræsentant skal 
łżƣŊżŧģĪ�ģŏŃ�Ƹŏŧ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ܉�Īƣ�ěŧÿ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ěÿƣƫĪŧ܉�żƠƫŏŃĪŧƫĪƫǜÿƣƫŧĪƣ܉�ŧƙŲ�ǀŲģĪƣ�ƫǣŃĪżƣŧżǜ�żŃ�ŧŏŃĪƫƸŏŧ-
ling mv. Love gælder alle borgere, og lovgivning om arbejdsmarkedet gælder derfor alle lønmodtagere 
żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪܨ��ǀÿŲƫĪƸ�żŰ�ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�żŃܕĪŧŧĪƣ�żŰ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�Īƣ�
medlem af en organisation.

KOLLEGERNES INTERESSER: Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du hele tiden forhører dig hos 
dine kolleger, hvad de tænker er vigtigt at forhandle med ledelsen. Den dag, du og ledelsen skal for-
ŊÿŲģŧĪ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�żŰ�ŧƙŲ܉�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�ĪŧŧĪƣ�ÿŲģĪƸ܉�Īƣ�ģǀ�łżƣěĪƣĪģƸܨ��żŃ�ģǀ�ǜĪģ�ƠƣęĜŏƫ܉�ŊǜŏŧŤĪƸ�ŰÿŲģÿƸ�
dine kolleger har givet dig. Du har daglig kontakt med mange af dine kolleger – men der kan også være 

/¦�'Ã��¦�/d'®rShd�¦/£¦�®/t¼�t¼ er det dig, der skal 
påpege problemer med arbejdsmiljøet og søge dem løst i samarbejde med 
ledelsen, men det er ledelsen, der i sidste ende har ansvaret for, at arbejdsmil-
jøet er i orden.  Arbejdsmiljørepræsentantens hovedopgaver er:

ޞ  at være en central sparringspartner for ledelsen, så ledelsen sætter  
arbejdsmiljø på dagsordenen

ޞ  at varetage dine kollegers interesser og forebygge arbejdsmiljø- 
problemer, før de opstår og udvikler sig

ޞ  ÿƸ�ŏŲģģƣÿŃĪ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�ÿł�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ� 
arbejdsmiljø

ޞ  at sikre kollegernes oplæring, instruktion og kendskab til arbejdsmiljø- 
organisationens opbygning og arbejde

ޞ  at støtte og hjælpe både kolleger og arbejdsplads, når det går galt.
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ŲżŃĪŲ܉�ģǀ� ŏŤŤĪ�ƫĪƣ� ƫĖ�żǽƸĪ܉�ŰĖƫŤĪ� łżƣģŏ� S�ÿƣěĪšģĪƣ� łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƫƸĪģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�Ŋÿƣ� łżƣƫŤǀģƸĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪƣ�
Derfor kan det også være, at I skal holde møder engang imellem, ligesom nogle arbejdspladser har en 
faglig klub. I kan også holde kontakt via mails og internettet. Husk også at have blik for de kolleger, der 
ikke er omfattet på samme vis af overenskomsten, som de øvrige kolleger. Det kan være kolleger som fx 
er vikarer, tidsbegrænset ansatte, projektansatte, frivillige, ansatte med tilskud, mm.

BINDELED MELLEM ARBEJDSPLADS OG FAGFORENING: Som tillidsrepræsentant er du et vigtigt 
bindeled mellem fagforening og kollegerne på arbejdspladsen. Du er valgt af dine kolleger til at re-
præsentere deres interesser over for ledelsen, men samtidig repræsenterer du også fagforeningen over 
for både ledelse og kolleger. Fagforeningen har mange informationer og værktøjer, som I kan bruge på 
arbejdspladsen. Det gælder både i det daglige samarbejde, og når I står over for konkrete udfordringer. 
Men det er også vigtigt, at fagforeningen får viden om, hvordan I tackler samarbejdet og de udfordrin-
ger, I møder. Kun på den måde kan fagforeningen gå videre med det – og på sigt kan det være, at over-
ĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�łżƣěĪģƣĪƫ

FAGLIGT SAMMENHOLD: fżŧŧĪŃĪƣŲĪƫ�ƫÿŰŰĪŲŊżŧģ�Īƣ�ÿł�ƫƸżƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�Fżƣ�ģĪƸ�
łƙƣƫƸĪ�ŃŏǜĪƣ�ģĪƸ�ĪƸ�ŃżģƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�Fżƣ�ģĪƸ�ÿŲģĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ĪƸ�ŃżģƸ�ƫÿŰŰĪŲŊżŧģ�żǽƸĪ܉�ÿƸ�S�Īƣ�ĪŲŏŃĪ�żŰ܉�
ŊǜżƣģÿŲ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫŤÿŧ�łżƣŧƙěĪ܉�żŃ�Ŋǜÿģ�S�ƙŲƫŤĪƣ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�żŰ�'ĪƸ�ƫƸǣƣŤĪƣ�ģŏŃ�ŏ�ģŏƸ�
samarbejde og dine forhandlinger med ledelsen. Som tillidsrepræsentant har du en særlig rolle, når 
det kommer til at sikre, at dine kolleger oplever, at de er en del af et fagligt fælleskab på arbejdsplad-
sen. Et fællesskab, hvor det er naturligt at være medlem af en fagforening, der hjælper jer i det daglige 
samarbejde og i forhandlinger, og som indgår overenskomster. Du kan læse mere om, hvordan du op-
ěǣŃŃĪƣ�żŃ�ǜĪģŧŏŃĪŊżŧģĪƣ�ƫĖģÿŲ�ĪƸ�łęŧŧĪƫƫŤÿě�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڏ��

ARBEJDSMILJØET PÅ DAGSORDENEN: Platformen for arbejdsmiljørepræsentantens arbejde er  
�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲܨ��ƫÿŰƸ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�ÿƣěĪšģĪƣ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�¦ĪŃŧĪƣŲĪ�żŰ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�
af arbejdsmiljøarbejdet (se nedenfor) er et godt grundlag for at sikre, at arbejdsmiljøet kommer på 
ģÿŃƫżƣģĪŲĪŲ�rĪŲ�ƫĪŧǜ�żŰ�ĪŲ�ŧżǜ�żŃ�ĪŲ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪ�Īƣ�ŃƣǀŲģŧÿŃĪƸ܉�Īƣ�ģĪƣ�ŰÿŲŃĪ�żŰƣĖģĪƣ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�
arbejdsmiljøet, hvor du kan komme langt med samarbejde – både med ledelsen og med andre til-
lidsvalgte. Du er derfor en afgørende sparringspartner for ledelsen, for du ved som repræsentant for 
ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ěĪģƫƸ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�ŰĖƸƸĪ�ǜęƣĪ�ƠƣżěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ģĪƸ�łǣƫŏƫŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ

DINE KOLLEGERS INTERESSER: Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du alle dine kolleger 
– uanset om de er medlem af din fagforening, en anden fagforening eller slet ikke er medlem. Alle 
skal trives på arbejdspladsen, og det er som udgangspunkt ledelsens ansvar. Men du kan via dit tætte 
ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ŊšęŧƠĪ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣܨ��żŃ�ŤÿŲ�ŊǀƣƸŏŃƸ�
gøre opmærksom på, når det er opstået. Du kan også som arbejdsmiljørepræsentant søge hjælp hos 
din fagforening, der både kan og vil hjælpe dig i dit arbejde for arbejdsmiljøet. Det kan du i det daglige 
samarbejde nævne for dine kolleger, så de også ser værdien af det faglige arbejde.

INDDRAGELSE AF KOLLEGERNE: 'ĪƸ� Īƣ� ǜŏŃƸŏŃƸ܉� ÿƸ� ģǀ� ŏŲģģƣÿŃĪƣ�ģŏŲĪ� ŤżŧŧĪŃĪƣ� ŏ� ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ� żŰ�ģĪƸ�
ƠƫǣŤŏƫŤĪ�żŃ�łǣƫŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪŰ܉�ģĪƣ�ǜĪģ܉�Ŋǜżƣ�ƫŤżĪŲ�ƸƣǣŤŤĪƣ܉�ŰĪŲƫ�ģǀ�ǜĪģ܉�Ŋǜżƣ�żŃ�Ŋǜżƣ-
ģÿŲ�ŏ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ŊÿŲģŧĪƫ�'ĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�ŊĪƣ܉�ģǀ�ŤÿŲ�łĖ�ÿłƫƸĪŰƸ�łżƣǜĪŲƸŲŏŲŃĪƣŲĪ�Ƹŏŧ� 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ�żŃ�łĖƣ�żǜĪƣěŧŏŤ�żǜĪƣ܉�Ŋǜÿģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƫǣŲĪƫ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƫƸ�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ܉�żŃ�Ŋǜżƣ-
dan trivslen i det hele taget er på arbejdspladsen.

82 KAPITEL 2   |   PRAKSIS

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ��P¹�Ƨ÷òƄƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ

JéŎ�ƕđƝƄŇƞ�Ĵƌ�x¹�ŀŮ÷ƑƬŔ�Əæ�ŎđƃƄƧ



83

NÅR DET GÅR GALT: 'ĪƸ�ÿŧŧĪƣǜŏŃƸŏŃƫƸĪ�ŏ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ�Īƣ�ÿƸ�ǀŲģŃĖ�ǀŧǣŤŤĪƣ�żŃ�ģĖƣŧŏŃ�ƸƣŏǜƫĪŧܨ��
ÿŧƸƫĖ�ģĪƸ�łżƣĪěǣŃŃĪŲģĪ�ÿƣěĪšģĪ�rĪŲ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ƫĖ�ŃĖƣ�ŃÿŧƸ܉�ǜŏŧ�ģǀ�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�ǜęƣĪ�ŏ�
ĜĪŲƸƣǀŰ�łżƣ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ÿł�ƠƣżěŧĪŰĪƣŲĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ƸÿŧĪ�żŰ�ĪŲ�ŤżŲŤƣĪƸ�ǀŧǣŤŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ܉�
der får stress – her skal det i første omgang løses, så den enkelte kommer bedst muligt videre. Men 
viden om denne situation kan også bruges til at forbedre forholdene, så det ikke sker igen. En anden 
situation er, når der opstår problemer med arbejdsmiljøet, uden nogen er direkte ramt. Her kan en 
ǜŏŃƸŏŃ�ģĪŧ�ÿł�żƠŃÿǜĪŲ�ǜęƣĪ�ÿƸ�ģĪǿŲĪƣĪ�ĪŲ�łęŧŧĪƫ�łżƣƫƸĖĪŧƫĪ�ÿł�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪŲ�żŃ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�ŊǜżƣģÿŲ�
ģĪŲ�ƫŤÿŧ�ŧƙƫĪƫ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŤÿŲ�ƸÿĜŤŧĪ�ƫǣŃĪŰĪŧģŏŲŃĪƣ܉�
ÿƣěĪšģƫǀŧǣŤŤĪƣ�Űǜ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڒ�

Selv om samarbejde er vejen frem til et godt arbejdsmiljø, er arbejdsmiljøet i sidste instans altid ledel-
sens ansvar og ikke dit – men du kan som arbejdsmiljørepræsentant bidrage med meget, så ledelsen 
ŤÿŲ�ŧƙǽƸĪ�żƠŃÿǜĪŲ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�ŊĪƣżŰ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڐ��

FORTROLIG FOR DINE KOLLEGER: Som tillidsrepræsentant vil du kunne komme ud for, at du på 
forskellig vis skal være en fortrolig for dine kolleger. Mest oplagt er det, at du bliver bisidder ved en 
ŤżŧŧĪŃÿƫ�ƫÿŰƸÿŧĪƣ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉� łǢ�żŰ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪƫ�ƫǣŃĪłƣÿǜęƣ܉�ĪŧŧĪƣ�Ŋǜŏƫ�ŤżŧŧĪŃÿĪŲ�łĖƣ�ĪŲ�ÿģǜÿƣƫĪŧ�
Men herudover kan du også komme ud for, at kolleger henvender sig om personlige problemer – fx i 
forbindelse skilsmisse, misbrug eller bare generelt mistrivsel. Det står ikke øverst jobbeskrivelsen som 
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�żŃ�ŤÿŲ�żƠŧĪǜĪƫ�ƫżŰ�ĪŲ�ƫƸżƣ�ǀģłżƣģƣŏŲŃܨ��ŰĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�ǀģƸƣǣŤ�łżƣ܉�ÿƸ�ģǀ�ǜŏƣŤĪ-
ŧŏŃ�Ŋÿƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�Ƹŏŧŧŏģ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ģǀ�ŊĖŲģƸĪƣĪƣ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�ŏ�ŤÿƠŏƸĪŧڒ��

h�f�h/�F�¦N�t'hStG/¦�Ãt'/¦� 
SEKTOROVERENSKOMSTEN ELLER  
�r¦�'/�ß/¦/t®f�r®¼/t
/Ƹ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�ĪŧĪŰĪŲƸ�ŏ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ÿƣěĪšģĪ�Īƣ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�FżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żŰ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫ-
vilkår tager udgangspunkt i sektoroverenskomsten eller områdeoverenskomsten på dit område. Ved at 
ÿƣěĪšģĪ�ǀģ�łƣÿ�ģĪŲ�ŤÿŲ�S�ŧÿǜĪ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ܉�ƫżŰ�ƠÿƫƫĪƣ�ŧżŤÿŧƸ�Ƹŏŧ�ŲĪƸżƠ�šĪƣĪƫ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�ĪŧŧĪƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�
¦ĪƫǀŧƸÿƸĪƸ�Īƣ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪܨ��ģĪƸ�ǜŏŧ�ƫŏŃĪ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŏŲģŃĖĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�
eller fagforeningen lokalt inden for overenskomstens rammer. I nogle fagforbund overlades meget af 
ÿǽƸÿŧĪÿƣěĪšģĪƸ�Ƹŏŧ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲܨ�ŏ�ÿŲģƣĪ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƫ�ģĪƸ�ŰĪƫƸĪ�ÿł�ģĪŲ�ŧżŤÿŧĪ�ÿłģĪŧŏŲŃ
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®żŰ�ƣĪŃĪŧ�Īƣ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫƸŏģ�ģĪƸ�ŃƣǀŲģŧęŃŃĪŲģĪ�ŏ�ĪŲ�ŧżŤÿŧĪÿǽƸÿŧĪ�rĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�ŤÿŲ�ŊÿŲģŧĪ�żŰ�
mange forskellige forhold - fx barsel, omsorgsdage, deltid, seniorpolitik, julefrokosten, gratis arbejds-
Ƹƙš�Űǜ� S� ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ�ģĪƣ� ƸŏŧŤŲǣƸƸĪƸ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�¦ÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�ěĪƫƸĖƣ�ÿł�ěĪ-
stemmelser om forskellige emner og danner dermed en ramme for, hvordan netop det emne skal eller 
ŤÿŲ�łżƣŊÿŲģŧĪƫ�ŧżŤÿŧƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣŲĪ�tżŃŧĪŲܨ��ŲÿǜŲŧŏŃ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪܨ��ǀģƫƸŏŤŤĪƣ�
klare formelle rammer for den lokale forhandling, der skal følges af tillidsrepræsentanten og ledelsen. 
�ŲģƣĪ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�łǀŲŃĪƣĪƣ�ƫżŰ�ŲżŃĪƸ܉�ģǀ�ŤÿŲ�ŧęŲĪ�ģŏŃ�żƠ�ÿģ�ŏ�ŊǜĪƣģÿŃĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�Īƣ�ŏ�Ƹǜŏǜŧ�żŰ�ŲżŃĪƸ�
ĪŧŧĪƣ�ƫƸĖƣ�ŰĪģ�ĪƸ�ŤżŲŤƣĪƸ�ƠƣżěŧĪŰ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�/Ų�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪ�ŤÿŲ�łǢ�ŃŏǜĪ�ģŏŃ�ŏģīĪƣ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜżƣ-
dan et bestemt problem kan løses, eller hvordan nogle løn- og arbejdsvilkår kan forbedres på arbejds- 
ƠŧÿģƫĪŲ�¦ÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪŲ�ŤÿŲ�ƫĖ�ěŧŏǜĪ�ěƣǀŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧÿǜĪ�łǢ�ĪŲ�ƫĪŲŏżƣƠżŧŏƸŏŤ܉�ģĪƣ�ƠÿƫƫĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�
NǀƫŤ�ģĪƣłżƣ�ÿƸ�ƫĪ�ĪǽƸĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫƠƙƣŃ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�żŰ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪ�żŰ�ĪƸ�ƠƣżěŧĪŰ܉�ģǀ�
ƫƸĖƣ�ŰĪģܨ��ŏƫęƣ�Ŋǜŏƫ�ģǀ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ģĪƸ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�rÿŲŃĪ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ�ŃŏǜĪƣ�żŃƫĖ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�
łżƣ�ÿƸ�ÿłǜŏŃĪ�ěĪƸǣģĪŧŏŃƸ�łƣÿ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�Ŋǜŏƫ�ƠÿƣƸĪƣŲĪ�ŧżŤÿŧƸ�Īƣ�ĪŲŏŃĪ�ÃŲģĪƣƫƙŃ܉�ŊǜŏŧŤĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�
ģĪƣ�Īƣ�ŏ�ģŏŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�żŃ�ģĪƣƸŏŧ�ŤŲǣƸƸĪģĪ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿŧĪƣ��

�¦G�tS®/¦StG/t��F� 
�¦�/d'®rShd��¦�/d'/¼
'ĪŲ�ŤżŲŤƣĪƸĪ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙÿƣěĪšģĪƸ�ÿǵŊęŲŃĪƣ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ�ƫƸƙƣƣĪŧƫĪܨ��ƫĪ�ŲęƣŰĪƣĪ�
i faktaboksen. Mindst en gang om året skal I på arbejdspladsen tilrettelægge samarbejdet om sikker-
hed og sundhed for det kommende år. Det er vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant sikrer, at 
ģĪƸƸĪ�ǿŲģĪƣ�ƫƸĪģ܉�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�šęǜŲŧŏŃƸ�ěŧŏǜĪƣ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żŃƫĖ�ƫżŰ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲƫ�
ƫƸƣÿƸĪŃŏƫŤĪ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ģÿŃŧŏŃĪ�ģƣŏǽƸ�'ĪƸ�ŤÿŲ�łǢ�ǜęƣĪ�ǜĪģ�ÿƸ�ŊżŧģĪ�ŰƙģĪƣ�ŊǜĪƣڏ��ŰĖŲĪģ܉�Ŋǜżƣ�S�ŧŏŃĪ�łĖƣ�
vendt med ledelsen, hvordan det går med arbejdsmiljøet. I den forbindelse er det også en god idé in-
den at have talt med dine kolleger, om der er noget, du skal tage op på et møde. 

På nogle arbejdspladser har man slået arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen sammen, således at 
man holder kombinerede samarbejds- og arbejdsmiljømøder. Det gælder fx i kommuner og regioner, 
hvor MED-udvalget både er et samarbejds- og et arbejdsmiljøudvalg. Det kan være en fordel, fordi en del  
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƠƣżěŧĪŰĪƣ�ěĪǿŲģĪƣ�ƫŏŃ�ŏ�ŃƣĖǭżŲĪŲ�ŰĪŧŧĪŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ÿƣěĪšģĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧ-
šƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲƫ�ÿƣěĪšģĪ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�łǢ�ģĪƸ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�ĪŧĪŰĪŲƸĪƣ�
i organiseringen af arbejdet, som påvirker arbejdsmiljøet. Det er så vigtigt at sikre, at I på møder i så-
ģÿŲŲĪ�łęŧŧĪƫǀģǜÿŧŃ�żŃƫĖ�ÿŧƸŏģ�ǜĪŲģĪƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�£Ė�ģĪŲ�ŰĖģĪ�ǿŲģĪƣ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�ÿł�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�
ƸǣƠŏƫŤ�ƫƸĪģ�ŧƙěĪŲģĪ�ŏ�ĪƸ�r/'ܫǀģǜÿŧŃ�'ǀ�ŤÿŲ�ŧęƫĪ�ŰĪƣĪ�żŰ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�łżƣ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲ-
gen af arbejdsmiljøarbejdet i kapitel 4.

�ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ� ŃŏǜĪƣ� ŰǀŧŏŃŊĪģ� łżƣ܉� ÿƸ� ƠÿƣƸĪƣŲĪ� ŤÿŲ� ŏŲģŃĖ� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ� żŰ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�
rĪŲ� ÿǽƸÿŧĪƣŲĪ� ƫŤÿŧ� ƫżŰ�ŰŏŲŏŰǀŰ� żǜĪƣŊżŧģĪ� ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ� ŰŏŲŏŰǀŰƫěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ� ¦ĪŃŧĪƣ-
ŲĪ�łżƣ�żƠƫŏŃĪŧƫĪ�żŃ�ŏŲģŃĖĪŧƫĪ�ÿł� ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�łƙŧŃĪƣ�ģĪ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƣĪŃŧĪƣ� ŏŲģĪŲ�łżƣ�ĪƸ�
ěĪƫƸĪŰƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸżŰƣĖģĪ��ƣǀģ�ƠĖ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�żŰ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ģżŃ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃƸ�żŃ�ÿł-
ŊęŲŃĪƣ�ÿł�ĪŰŲĪƸ�tżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫÿŃĪƣ�ŤÿŲ�łǢ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ŏ�ģĪƸ�łÿŃƣĪƸŧŏŃĪ�ƫǣƫƸĪŰ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�łżƣĪŧŏŃŃĪƣ�
ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ��ŲģƣĪ�ƫÿŃĪƣ�żŰ�łǢ�ŰżěŲŏŲŃ�żŃ�ĜŊŏŤÿŲĪ�ěĪŊÿŲģŧĪƫ�ÿŧƸŏģ�ǜŏÿ��ƣěĪšģƫƸŏŧƫǣŲĪƸ�żŃ�ģĪ� 
ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŧŧĪ�ģżŰƫƸżŧĪ܉�ƫĪŧǜ�Ŋǜŏƫ�ģĪƣ�Īƣ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�ĪŧŧĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ǜęƣĪ�
żƠŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ܉�ÿƸ�ƫÿŃĪƣ�żŰ�łǢ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŤÿŲ�ǜęƣĪ�ƫǜęƣĪ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ܉�ģÿ�ģĪ�żǽƸĪ�ěĪǿŲģĪƣ�ƫŏŃ�
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ORGANISERINGEN AF ARBEJDSMILJØARBEJDET 
Arbejdspladsens størrelse er afgørende for, hvordan man typisk organiserer arbejdet. § 
6 i Arbejdsmiljøloven angiver reglerne:

 § ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ƫŤÿŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŰ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�żŃ�ƫǀŲģŊĪģڕܫڍ��S�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģڜ
ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og 
eventuelle arbejdsledere.

 § ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ƫŤÿŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żŰ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�żŃ�ƫǀŲģŊĪģڐڏܫڌڍ�S�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģ ��ڜ
żƣŃÿŲŏƫĪƣĪƫ�ŏ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�ěĪƫƸĖĪŲģĪ�ÿłڍ��ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŧĪģĪƣĪ�
żŃڍ��ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ǜÿŧŃƸĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�ŰĪģ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�
repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både 
de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed.

 § �܉�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ƫŤÿŧ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪƸ�żƣŃÿŲŏƫĪƣĪƫ�ƫĖŧĪģĪƫڑڏ��S�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰĪģ��ڜ
at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer:

�ڍ /Ų�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ŃƣǀƠƠĪƣ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƣ�ģĪ�ģÿŃŧŏŃĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�żŃ�
ƫǀŲģŊĪģ�/Ų�ŃƣǀƠƠĪ�ěĪƫƸĖƣ�ÿłڍ��ǀģƠĪŃĪƸ�ÿƣěĪšģƫŧĪģĪƣ�żŃڍ��ǜÿŧŃƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ-
repræsentant.

2. /Ƹ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ǀģǜÿŧŃ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƣ�ģĪ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�
żŃ�ƫǀŲģŊĪģ�/ƣ�ģĪƣ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�żƠƣĪƸƸĪƸ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�Ƹż�ŃƣǀƠƠĪƣ�ĪǽƸĪƣ�Ųƣ܉ڍ��
består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet 
mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 med-
lemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. 
Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant 
for denne.

i en gråzone, hvor der hverken i arbejdsmiljøloven eller i overenskomsterne er klare retningslinjer for, 
hvad der er gældende praksis, når det kommer til bevisførelse mv.  Du kan læse mere herom i kapitel 6. 

Alt i alt giver Arbejdsmiljølovgivningen dig som arbejdsmiljørepræsentant en række værktøjer til at 
ƫŤÿěĪ�ģĪƸ�ěĪģƫƸĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'ǀ�Ŋÿƣ�ĪŲ�ƫƸżƣ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģ�ŏ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ�
ƠĖ�żŰƣĖģĪƸ܉�żŃ�ÿƸ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲĪƣ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ƫƸƙƸƸĪ�ģŏŃ�ŏ�ÿƣěĪšģĪƸ�rĪŲ�ƫÿŰƸŏģŏŃ�Īƣ�ģĪƸ�
langt nemmere at komme frem til et godt arbejdsmiljø, hvis I arbejder sammen på arbejdspladsen. Det 
ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ƫĪŧǜ�żŰ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�ǀŧƸŏŰÿƸŏǜĪ�ÿŲƫǜÿƣ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܉�Īƣ�ģĪƸ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģī�ŊĪŧĪ�ƸŏģĪŲ�
at være i dialog med ledelsen for at sikre et godt arbejdsmiljø. Husk også, at din lokalafdeling kan have 
erfaringer for, hvordan man løser arbejdsmiljøproblemer, ligesom andre tillidsvalgte på arbejdsplad-
sen kan være en stor hjælp i dit arbejde. 

S�ŊǜĪƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ƫƸĖƣ�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ĪƸ�ƣĪŃĪŧƫęƸ�łżƣ�ŏŲģŃĖĪŧƫĪ�żŃ�żƠƫŏŃĪŧƫĪ�ÿł�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�tĖƣ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żƠ-
ƫŏŃĪƫ܉�ƫŤÿŧ�ģĪƣ�ƫƸÿƣƸĪƫ�ŲǣĪ�łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ�żƠ�Nǜŏƫ�ŰÿŲ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�żƠŲĖ�ĪŲŏŃŊĪģ܉�ŤÿŲ�ģĪƣ�ƫżŰ�ŊżǜĪģƣĪŃĪŧ�
ŏŤŤĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƫ�żŰ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ�rĪŲ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ĪŲ�łÿŃƣĪƸŧŏŃ�ěĪŊÿŲģŧŏŲŃ�ƫƸĪģ܉�Ŋǜżƣ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ-
ne inddrages (se nærmere i kapitel 6).  

Alt i alt skaber overenskomsten både muligheder og en sikkerhed for den tillidsvalgte på arbejds- 
ƠŧÿģƫĪŲ�rǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ǿŲģĪƫ�ŧżŤÿŧĪ�ŧƙƫŲŏŲŃĪƣ܉�ƫżŰ�ƠÿƫƫĪƣ�ŲĪƸżƠ�Ƹŏŧ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�
ģŏŲ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�żŃ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�®ŏŤŤĪƣŊĪģĪŲ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏ܉�ÿƸ�ģĪƣ�żǽƸĪƫƸ�Īƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ŰŏŲŏŰǀŰƫěĪƸŏŲ-
ŃĪŧƫĪƣ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�ƫżŰ�ƫŤÿŧ�żƠłǣŧģĪƫ܉�żŃ�ƫżŰ�ěĪŃŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ŤÿŲ�ǜĪŲģĪ�ƸŏŧěÿŃĪ�
til, hvis I ikke kan nå til lokal enighed. Men også her kan der opstå uenigheder om, hvad der er mini-
ŰǀŰƫěĪƫƸĪŰŰĪŧƫĪƣ�ÃÿŲƫĪƸ�Ŋǜżƣ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣŲĪ�żƠƫƸĖƣ܉�Īƣ�ģĪƸ�ÿŧƸŏģ�ĪŲ�Ńżģ�ŏģī�ÿƸ�ǜĪŲģĪ�ƫĖģÿŲŲĪ�Ơƣż-
ěŧĪŰĪƣ�ŰĪģ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃܕĪŧŧĪƣ�ŧżŤÿŧÿłģĪŧŏŲŃĪŲܫ��ģīƣ�ŤÿŲ�ģǀ�łĖ�ŏŲƫƠŏƣÿƸŏżŲ�
til at håndtere uenighederne med ledelsen. 
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¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼��
& ARBEJDSMILJØREPRÆܴ
SENTANT�ܳ�F�¦®f/hhSG/�
¦�hh/¦܍�®�rr/�r�h�

På mange arbejdspladser er der både en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Selv 
om I formelt er valgt til to forskellige hverv, er der er mange områder, hvor tillidsrepræsentanten og  
arbejdsmiljørepræsentanten kan arbejde sammen om at forbedre arbejdsmiljø og andre arbejdsvilkår 
på arbejdspladsen. I det hele taget er samarbejde altid en god vej til at opnå gode arbejdsbetingelser 
for dine kolleger. 

'Īƣ� Īƣ� ƫƸÿģŏŃ� ǵŧĪƣĪ� ĪŧĪŰĪŲƸĪƣ� ǜĪģƣƙƣĪŲģĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ܉� ƫżŰ�ěŧŏǜĪƣ� ŏŲģÿƣěĪšģĪƸ� ŏ� żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ-
ŲĪ�FǢ�ěŧĪǜ�ƠƫǣŤŏƫŤ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�ŏŲģƫŤƣĪǜĪƸ�ƫżŰ�ĪŲ�ƫęƣƫŤŏŧƸ�ģĪŧ�ŏ�ģĪƸ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŧŏŃ�
ŏ܉ڕڕڕڍ��ŰĪŲƫ�ŏŲģǀƫƸƣŏĪŲƫ�żŰƣĖģĪ�łǀŧŃƸĪ�ĪǽƸĪƣ�ŏڍڌڌڎ���Ń�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�łżƣŊżŧģ�żŰ�ÿƣ-
ěĪšģĪƸƫ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ܉�ƫĖ�ěĪǿŲģĪƣ�ģĪƸ�ƫŏŃ�ŏ�ĪŲ�ŃƣĖǭżŲĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫƫǣƫƸĪŰ܉�
żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƫǣƫƸĪŰ�'Īƣłżƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪƣ�żŃ�
tillidsrepræsentanter samarbejder og koordinerer arbejdet imellem sig for at forbedre arbejdsvilkår 
og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Læs mere om hvilke emner I som TR og AMR med fordel kan samarbejde om i kapitel 6.

KAPITEL 2   |   PRAKSIS

¼ShhS'®ß�hG¼/®�F�¦®f/hhSG/��
®£/ S�hßS'/t��G�®�r�¦�/d'®Fh�'/¦�
�ܳ�/t�F�¦'/h�
 
Som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant har I hver især specialviden, og I vil 
żǽƸĪ�ŊÿǜĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǵŧÿģĪƣ�ŰĪģ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Nǜżƣ�
ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żǽƸĪ�Īƣ�ŃżģƸ�ŏŲģĪ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�Īƣ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�żǽƸĪ�
velorienteret i Arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøregler. I kan med fordel bruge hinandens 
ƫƠĪĜŏÿŧǜŏģĪŲ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧƙǽƸĪ�łęŧŧĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ܉�łǢ�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ÿƸ�ŊÿǜĪ�ěŧŏŤ�łżƣ�ÿƸǣƠŏƫŤ�ÿŲƫÿƸƸĪ�
Mens overenskomsten kan indeholde rammer for, hvornår og hvordan atypiske ansættelser må 
anvendes på arbejdspladsen, så kan Arbejdsmiljøloven og APV evt. påpege krav til det fysiske 
żŃ�ƠƫǣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�¼ŏŧƫÿŰŰĪŲ�ŤÿŲ�ƣĪŃŧĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ěƣǀŃĪƫ�ƫżŰ�ÿłƫęƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łĖ�ŧÿǜĪƸ�
ŃżģĪ�ŧżŤÿŧĪ�ÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ƠżŧŏƸŏŤŤĪƣ܉�ģĪƣ�ěĖģĪ�ƸšĪŲĪƣ�ģĪ�łÿƫƸܫ�żŃ�ÿƸǣƠŏƫŤ�ÿŲƫÿƸƸĪƫ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣ�



87

MANGE TILLIDSVALGTE GØR JER STÆRKE 
 
SŲģĪŲ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ�Īƣ�ģĪƣ�ŰÿŲŃĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ǿŲģĪ�ŧżŤÿŧĪ�
løsninger, der passer til netop jeres arbejdsplads.  Men for at du, kollegerne og ledelsen kan få gavn 
ÿł�ģĪŲ�ǵŧĪŤƫŏěŏŧŏƸĪƸ܉�ƫżŰ�ŧŏŃŃĪƣ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�żŃ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲ܉�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģĪƣ�Īƣ�Ƹŏŧ-
lidsvalgte på så mange arbejdspladser som muligt. Derfor er det en god idé, hvis du som tillidsvalgt 
prøver at få så mange tillidsvalgte som muligt på arbejdspladsen. Dels vil du dermed have nogle at 
ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ŰĪģ܉�ŲĖƣ�ģǀ�ŰƙģĪƣ�ǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�'Īŧƫ�ǜŏŧ�ģĪƸ�żǽƸĪ�ŧĪƸƸĪ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫěǣƣģĪ� 
 
Det kan også være en rigtig god idé at overveje, hvem der 
ŰĖƫŤĪ�ĪŲ�ģÿŃ�ŤÿŲ�ěŧŏǜĪ�ģŏŲ�ÿǵŧƙƫĪƣ�®Īŧǜ�żŰ�ģǀ�ŰĖƫŤĪ�ŧŏŃĪ�
nu synes, at jobbet er spændende og alt kører godt, så kan 
det være, at du vil søge andre udfordringer inden for de 
næste par år. Så vil det være godt, hvis en anden har været 
involveret og kan overtage.
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DEN DANSKE MODEL

KAPITEL 2   |   OPSAMLING

HVAD ER DEN DANSKE MODEL? 
®ÿŰŧĪƸ�Īƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ĪƸ�ƫǣƫƸĪŰ�ÿł�ƣĪŧÿƸŏżŲĪƣ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƫŏģĪ�ŊżǜĪģżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲĪƣ�łżƣ�
arbejdsgivere og arbejdstagere og deres medlemsorganisationer, dvs. arbejdsgiverforeninger, fagfor-
bund og lokale fagforeninger og på den anden side staten – det vil sige regering og Folketing. Den dan-
ske model er kendetegnet ved, at det er faglige organisationer og arbejdsgivere, der gennem overens-
komster regulerer størstedelen af de regler, der skal gælde for løn- og arbejdsvilkår. Det sker gennem et 
tæt samarbejde mellem arbejdsgivere (arbejdsgiverforeninger) og arbejdstagere (faglige organisatio-
ner) og staten i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår. Lovgivning er dog også vigtig som ramme for over-
enskomsterne. Der er i den danske model tæt koordinering mellem lovgivning (staten, dvs. Folketing 
og regering) og overenskomster (indgået mellem fagforbund og arbejdsgiverforeninger). 

Nß�'�/¦�/t��ß/¦/t®f�r®¼ޤ�܍�Nß�¦'�t�FÃtG/¦/¦� 
OVERENSKOMSTSYSTEMET?
/Ų�ŤżŧŧĪŤƸŏǜ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�Īƣ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�ŰĪŧŧĪŰ�ƠĖ�ģĪŲ�ĪŲĪ�ƫŏģĪ�ĪŲ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣżƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�
arbejdsgiver og på den anden side en gruppe af lønmodtagere, en fagforening, et fagforbund eller et 
kartel om løn- og arbejdsvilkår for den pågældende gruppe af lønmodtagere. Det gælder for alle over-
enskomster, at mens overenskomsten løber, er der fredspligt - det vil sige, at parterne har forpligtet 
ƫŏŃ�Ƹŏŧ�ŏŤŤĪ�ÿƸ�ƫƸƣĪšŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ŧżĜŤܫżǀƸܹĪ��tĖƣ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ǀģŧƙěĪƣ܉�żŃ�ŏŲģƸŏŧ�ĪŲ�Ųǣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�Īƣ�ƠĖ�
Ơŧÿģƫ܉�ŰĖ�ģĪƣ�ĪǽƸĪƣ�ěĪŊƙƣŏŃ�ǜÿƣƫŧŏŲŃ�ƫƸƣĪšŤĪƫ�żŃ�ŧżĜŤżǀƸĪƫܨ��ŰĪŲ�ÿŧƸƫĖ�ŤǀŲ�ŏ�ģĪŲŲĪ�ƠĪƣŏżģĪ܉�żŃ�ģĪƸ�ǜŏŧ�łżƣ�
ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƫŏŃĪ�ŤǀŲ�ŊǜĪƣƸ�ÿŲģĪƸ�ĪŧŧĪƣ�ƸƣĪģšĪ�Ėƣ
 
� ĪŲƸƣÿŧƸ�ŏ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ĪƸ�ŤżŲǵŧŏŤƸŧƙƫŲŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ�żŃ�ĪƸ�ŰęŃŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ�FÿŤƸŏƫŤ�ǜÿƣ�ģĪƸ�ŲĪƸżƠ�
ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ܉�ƫżŰ�ƫƸÿƣƸĪģĪ�ŊĪŧĪ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�żŃ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ŤĪŲģƸ�ŏ�ŊĪŧĪ�ǜĪƣ-
ģĪŲ܉�ŲĪƸżƠ�łżƣģŏ�ǜŏ� łżƣŰĖƣ�ÿƸ�ŊĖŲģƸĪƣĪ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣŲĪܨ��ěĖģĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żŃ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ� ŏ�żǜĪƣĪŲƫܫ 
ŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ��Nǜŏƫ�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ŤÿŲ�żƠŲĖƫ�ĪŲŏŃŊĪģ�ǜĪģ�ģĪ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣ܉�ŤÿŲ�łżƣ-
ligsinstitutionen mægle. Og kan man ikke nå enighed ved de lokale forhandlinger, eller er der uenig-
ŊĪģ�żŰ�łżƣƸżŧŤŲŏŲŃ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�Īƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ĪƸ�ŰęŃŧŏŲŃƫƫǣƫƸĪŰ�łżƣ�ģĪƸƸĪ�
 
�ǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�Īƣ�ƸęƸ�łżƣěǀŲģĪƸ܉�ƫĖŧĪģĪƫ�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƠĖ�īƸ�żŰƣĖģĪ�żǽƸĪ�
łĖƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�ƠĖ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�¼ƣÿģŏƸŏżŲĪŧƸ�Ŋÿƣ�ŏŲģǀƫƸƣŏĪŲ�ǜęƣĪƸ�ģĪƸ�żŰƣĖģĪ܉�ģĪƣ�
Ŋÿƣ�ƫÿƸ�ģĪ�żǜĪƣżƣģŲĪģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�łżƣ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�S�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�
żǽƸĪ�ǜęƣĪƸ�ģĪ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ܉�ģĪƣ�łƙƣƫƸ�ŏŲģŃĖƣ�ĪƸ�łżƣŧŏŃ܉�żŃ�ģĪ�ƙǜƣŏŃĪ�żŰƣĖģĪƣ�ģĪƣ�łƙŧŃĪƣ�ƸƣżƠ��
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HVEM ER AKTØRERNE I DEN DANSKE MODEL?
Der er en række vigtige aktører i den danske model – både centralt og lokalt. 
 
£�� /t¼¦�h¼�£h�t�/¦��f¼�¦/¦t/܌

ޞ  Arbejdsgiverorganisationerne

ޞ  Fagforbund 

ޞ  Staten, dvs. Folketinget

Arbejdsgiverne og fagforbundene indgår som nævnt overenskomster – men herudover er trepartsfor-
handlinger en del af koordinering mellem arbejdsmarkedets parter og staten. Her løses nogle overord-
nede udfordringer på arbejdsmarkedet og i velfærdsstaten gennem et samarbejde mellem hovedorga-
nisationerne for arbejdsgivere og lønmodtagere samt staten.

£���¦�/d'®£h�'®/t�/¦��f¼�¦/¦t/܌
ޞ  Arbejdsgiverne på de enkelte arbejdspladser 

ޞ  Tillidsvalgte – dvs. tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

ޞ  Kollegerne

Relationerne på arbejdspladserne udgør et afgørende element i den danske model. Det er på arbejds-
pladserne, man skal bruge de regler og muligheder, der opstilles i overenskomsterne. Der er ingen 
dansk model uden arbejdspladserne. Derfor starter den danske model med virksomheden og dens 
aktører – dvs. dig som tillidsvalgt, dine kolleger og ledelsen. 

PÅ HVILKEN MÅDE ER DIN ARBEJDSPLADS EN DEL AF   
DEN DANSKE MODEL?
Det er på arbejdspladsen, at overenskomsten og arbejdsmarkedslovene skal bruges. Der er et tæt sam-
spil mellem det, der sker på arbejdspladserne – og det, der sker i overenskomstforhandlinger og lov-
givning. Der er tale om en stadig dialog mellem arbejdspladserne og de centrale forhandlingsparter. 
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Som tillidsvalgt er du en helt afgørende krumtap i den danske model. Det er dig, der i samarbejde 
ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƫŏŤƣĪƣ܉�ÿƸ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�Īƣ�ŏ�żƣģĪŲ�ƠĖ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ܉�żŃ�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ƫƸǣƣ�ƠĖ� 
arbejdsmiljøet. Og selv om overenskomsten og Arbejdsmiljøloven til stadighed sikrer nogle minimums- 
betingelser, er det i forhandlinger og samarbejdet lokalt, at I kan opnå endnu bedre forhold på arbejds- 
pladsen – når det gælder både løn og arbejdsmiljø. Jo bedre, du er klædt på til at forhandle – via uddan-
nelse, via opbakning fra dine kolleger og fagforening, via samarbejdet med andre tillidsvalgte – jo bedre 
ƫƸĖƣ�ģǀ�żǜĪƣ�łżƣ�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�żŃ�šż�ŰĪƣĪ�ƫÿŲģƫǣŲŧŏŃƸ�Īƣ�ģĪƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ŤÿŲ�żƠŲĖ�ģĪƸ܉�ƫżŰ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƙŲƫŤĪƣ 

'ŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŃ�ģĪ�żƠŧĪǜĪŧƫĪƣ܉�ƫżŰ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ܉�Ŋÿƣ�ƫƸżƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģĪ�ŤżŰŰĪŲģĪ�
overenskomster. De centrale parter – fagforbundene og arbejdsgiverforeningerne – har brug fra jeres 
ŏŲƠǀƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǿŲģĪ�łƣĪŰ�Ƹŏŧ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ģĪ�łĖ܉�ŲĖƣ�ģǀ�łżƣƸęŧŧĪƣ�ģŏŲ�
lokale fagforening, hvor I møder problemer i forhandlingerne på arbejdspladsen.  

Nß�'�/¦��¦�/d'®rShd�h�ß/tޤ�܍�Nß/r�N�¦��t®ß�¦/¼�F�¦� 
ARBEJDSMILJØET?
Arbejdsmiljøloven er en grundsten i arbejdsmiljøarbejdet, og den sætter rammerne for arbejdsmil-
jøarbejdets organisering.  Selv om loven har regler, er samarbejde med ledelsen afgørende for et godt 
arbejdsmiljø – det er sammen med ledelsen, I skal arbejde jer frem til et godt arbejdsmiljø. Også sam-
ÿƣěĪšģĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�łżƣģŏ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙǀģłżƣģƣŏŲŃĪƣ�ěĪǿŲģĪƣ�ƫŏŃ�ěĖģĪ�
inden for arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens ansvarsområder. Det er dog altid 
arbejdsgiveren, der har ansvaret for det gode arbejdsmiljø.

NßShf/t�F�¦®f/h�/¦�'/¦�£��'/t��FF/t¼hSG/ޤ��£¦Sß�¼/� 
®/f¼�¦ޤ�܍�Nß�¦'�t�®£Shh/¦�'/�®�rr/tܔ
£Ė�ŰÿŲŃĪ�żŰƣĖģĪƣ�ǜŏƣŤĪƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ƠĖ�ƫÿŰŰĪ�ŰĖģĪ�ŏ�ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�
– mange af aktørerne har samme funktion. Men der er også nogle grundlæggende forskelle mellem 
ģĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ� łżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�rĪƫƸ� ŏƙšŲĪłÿŧģĪŲģĪ�Īƣ܉�
ÿƸ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪŲ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�Īƣ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ĪƸ�ƠżŧŏƸŏƫŤ�ƫǣƫƸĪŰܨ��żŃ�ģĪƣŰĪģ�ǀŲģĪƣŧÿŃƸ�ŲżŃŧĪ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�
retningslinjer i forhandlinger med de tillidsvalgte. Det er en ’tredje aktør’, som ikke spiller med, når der 
forhandles i den private sektor. 

'ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ�ŧĪǜĪƣĪƣ�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ƣęŤŤĪ�ƫĪƣǜŏĜĪƫ܉�ƫżŰ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ�Īƣ�ŊĪŧƸ�ÿł-
ŊęŲŃŏŃ�ÿłܨ��ŧŏŃĪ�łƣÿ�ŏŲłƣÿƫƸƣǀŤƸǀƣ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ǜĪšĪ�żǜĪƣ�ǜĪŧǀģģÿŲŲĪƸ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�ǜŏÿ�ƫŤżŧĪƣ�żŃ�ǀŲŏǜĪƣƫŏƸĪƸĪƣ�
Ƹŏŧ�ǜĪŧłęƣģƫǣģĪŧƫĪ�łżƣ�ģĪŰ܉�ģĪƣ�ŏŤŤĪ�Īƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ܉�ŰĪŲ�łǢ�Īƣ�ŏ�ěƙƣŲĪŊÿǜĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƠĖ�ƠŧĪšĪŊšĪŰ�
'ĪƸ�ǿŲÿŲƫŏĪƣĪƫ�ƫĖ�Ƹŏŧ�ŃĪŲŃęŧģ�ÿł�ƫĖǜĪŧ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫżŰ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�ƫżŰ�ŃĪŲĪƣĪƣ�ƫŤÿƸƸĪŃƣǀŲģŧÿŃĪƸ�
i samfundet.  

I de følgende kapitler i denne bog går vi nærmere ind på organiseringen af dine kolleger; samarbejdet 
żŃ� ƸƣŏǜƫŧĪŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲܔ�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿŲ� łżƣŊÿŲģŧĪƣܔ� ƫÿŰƸ�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿŲ�ŊĖŲģƸĪƣĪƣ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣ�żŃ�
mistrivsel på arbejdspladsen. 
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STATEN
LOVGIVNING

REGULERING AF 
ARBEJDSMARKEDET ARBEJDSGIVER!

FORENINGENFAGFORBUND

ARBEJDSGIVER

VIRKSOMHEDSNIVEAU

CENTRALT NIVEAU

LOKAL 
FAGFORENING

LOKALE 
FORHANDLINGER 
OG SAMARBEJDE

KOLLEGAER

TILLIDSVALGT

OVERENSKOMSTER

LOVGIVNING
Fx Arbejdsmiljø-

lovgivning

EU LOVGIVNING
     Fx EU-direktiver

FŏŃǀƣ܌�'ĪŲ�'ÿŲƫŤĪ�r
żģĪŧܬ�� ĪŰ

ŲƸƣÿŧƸ�żŃ�ƠĖ�ǜŏƣŤƫżŰ
ŊĪģĪŲ


