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Denne håndbog har i vid udstrækning handlet om det danske arbejdsܯ
ŰÿƣŤĪģ܍�ƫżŰ�ǜŏ�ŤĪŲģĪƣ�ģĪƸܓ�'ŏŲĪ�żƠŃÿǜĪƣ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�ģĪǾŲĪƣĪƸ�
ǀģ�łƣÿ�ģĪƸƸĪܓ�rĪŲ�ƫżŰ�ŏ�ÿŧŧĪ�ŧŏǜĪƸƫ�łżƣŊżŧģ�ƫÿŤŤĪƣ�ƣĪŃŧĪƣ�żŃ�ÿǼƸÿŧĪƣ�ÿŧƸŏģ�
ěÿŃǀģ�ŏ�łżƣŊżŧģ�Ƹŏŧ�ǜŏƣŤĪŧŏŃŊĪģĪŲܓ�
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ޞ  I dette kapitel ser vi i punktform på de trends på arbejdsmarkedet, som kan få – eller 
ŰĖƫŤĪ�ÿŧŧĪƣĪģĪ�Ŋÿƣܫ��ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�żŃ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�łżƣ�ģŏƸ�ÿƣěĪšģĪ�ƫżŰ�
ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸܨ��żŃ�ƫżŰ�ģĪƣłżƣ�żŃƫĖ�ģŏƣĪŤƸĪ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲģŏƣĪŤƸĪ�Ŋÿƣ�ĪŧŧĪƣ�łĖƣ�ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģĪŲ�
danske model.  

ޞ  ßŏ�ŃŏǜĪƣ�ŲżŃŧĪ�ěǀģ�ƠĖ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ěĪƸǣģĪ�łżƣ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�żŃ�łżƣ�ģŏŃ�ƫżŰ�Ƹŏŧ-
lidsvalgt. Nogle emner kan være en god idé at diskutere med dine kolleger, andre skal 
tages op i samarbejdsorganer, mens helt tredje emner måske skal være genstand for 
forhandling med ledelsen. Særligt vigtigt er samarbejdet mellem tillidsrepræsentant 
og arbejdsmiljørepræsentant – I kan udveksle idéer og samarbejde om rigtig mange af 
disse emner. 

KAPITEL 7 

258        KAPITEL 7 



259 259

VI VIL BERØRE TRENDS OG TENDENSER INDEN FOR  
F�hG/t'/�¼/r�/¦܌ 

ޞ  Internationalisering, outsourcing og værdikæder.
ޞ  ÃģĪŲŧÿŲģƫŤ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ
ޞ  Social dumping.
ޞ  ÃģĪŲŧÿŲģƫŤ�ŧĪģĪŧƫĪ�żŃ�ĪšĪƣƫŤÿě�
ޞ  Kapitalfonde.
ޞ  £ƣŏǜÿƸŏƫĪƣŏŲŃ�ÿł�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ
ޞ  tĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ƠƣżģǀŤƸŏǜŏƸĪƸƫŤƣÿǜ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ
ޞ  'ŏŃŏƸÿŧŏƫĪƣŏŲŃ܉�ÿǀƸżŰÿƸŏƫĪƣŏŲŃ�żŃ�ŲǣĪ�ÿƣěĪšģƫżƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ
ޞ  /ǽƸĪƣܫ�żŃ�ǜŏģĪƣĪǀģģÿŲŲĪŧƫĪ
ޞ  Løst ansatte og platformsarbejde.
ޞ  Ligestilling, lige muligheder, rummeligt arbejdsmarked og arbejdslivsbalance.
ޞ  /Ã�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ�żŃ�ǣģƣĪ�ƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃ
ޞ  'ĪŰżŃƣÿǿƫŤĪ�łżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ŤżŲšǀŲŤƸǀƣĪƣ
ޞ  fŧŏŰÿłżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģ
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®żŰ�ĪƸ�ŧŏŧŧĪ�ŧÿŲģ�Ŋÿƣ�'ÿŲŰÿƣŤ�ÿŧƸŏģ�ǜęƣĪƸ�ƸęƸ�ŤŲǣƸƸĪƸ�Ƹŏŧ�ÿŲģƣĪ�ŲÿƸŏżŲĪƣ�ßŏ�Ŋÿƣ�ŊÿŲģŧĪƸ�ŰĪģ�ÿŲģƣĪ�ŧÿŲ-
ģĪ܉�żŃ�ĪŤƫƠżƣƸ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�żŃ�Īƣ�ģĪŲ�ģÿŃ�ŏ�ģÿŃ�ŊĪŧƸ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�łżƣ�ǜżƣĪƫ�ƙŤżŲżŰŏ�hŏŃĪƫżŰ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ÿŲģƣĪ�
ŧÿŲģĪ�żƠŧĪǜĪƣ�ǜŏ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ŤƣÿǽƸŏŃĪƣĪ�ŃŧżěÿŧŏƫĪƣŏŲŃܨ��ƠĖ�ŃżģƸ�żŃ�żŲģƸ� �tĖƣ�ƙŤżŲżŰŏĪŲ�ŏ�ǜĪƣģĪŲ�
går godt, så går det som regel også godt for os – og omvendt. 825.000 jobs i Danmark er relateret til 
ĪŤƫƠżƣƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ŤƣŏƫĪƣ�ŏ�ÿŲģƣĪ�ŧÿŲģĪ�ƣÿŰŰĪƣ�żƫ�ŊĖƣģƸܨ��ŰĪŲ�ģĪƣĪƫ�łƣĪŰŃÿŲŃ�łĖƣ�ǜŏ�żŃƫĖ�
noget ud af. 

S�ŰÿŲŃĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�Īƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ĪŲ�ŧÿŲŃ�ǜęƣģŏŤęģĪܨ��żŃƫĖ�ŤÿŧģĪƸ�ܹƫǀƠƠŧǣ�ĜŊÿŏŲܹ�FǢ�ŤÿŲ�ĪŲ� 
virksomhed levere materialer til en anden virksomhed, som så leverer et produkt til en tredje virk-
ƫżŰŊĪģ�ģĪƣ�ƫĖ�ƫęƸƸĪƣ�ģĪƸƸĪ�ƠƣżģǀŤƸ�ƫÿŰŰĪŲ�Ƹŏŧ�ģĪŲ�ǜÿƣĪ�ĪŧŧĪƣ�ǣģĪŧƫĪ܉�ƫżŰ�ŤǀŲģĪŲ�ŏ�ƫŏģƫƸĪ�ŏŲƫƸÿŲƫ�ƫŤÿŧ� 
bruge. Det klassiske eksempel er en bil, som i dag består af mange tusinde dele fra hundreder af fabrik-
ŤĪƣ�ƣǀŲģƸ�żŰŤƣŏŲŃ�ŏ�ǜĪƣģĪŲĪŲ�'ĪƸ�ŤÿŲ�ƫĖŧĪģĪƫ�ŃżģƸ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģŏŲ�ěŏŧ�Īƣ�łƣÿ�FƣÿŲŤƣŏŃ�ĪŧŧĪƣ�¼ǣƫŤŧÿŲģܨ��ŰĪŲ�
i realiteten er delene, som bilen består af, fra måske 50 forskellige lande.
Måske er din arbejdsplads en vigtig del af værdikæden i dag – men i morgen kan det være, at der er en 
ÿŲģĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�ŏ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�ŧÿŲģ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ŧĪǜĪƣĪ�ģĪƸ�ƫÿŰŰĪ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ŧÿǜĪƣĪ�Ơƣŏƫ�®Ė�ƣŏƫŏŤĪƣĪƣ�S�ÿƸ�ƣǣŃĪ�ǀģ�
ÿł�ǜęƣģŏŤęģĪŲ܉�żŃ�ģĪƸ�ŤÿŲ�ěĪƸǣģĪ�Ƹÿě�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�ĪŧŧĪƣ�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ěŧŏǜĪƣ�ŧǀŤŲŏŲŃƫƸƣǀĪƸ�

På daglig basis konkurrerer din virksomhed og dermed også du og dine kolleger derfor ikke bare med 
andre arbejdspladser og virksomheder i Danmark – men i hele verden. Det skaber øget konkurrence og 
ĪƸ�ƠƣĪƫ�łżƣ�ƫƸÿģŏŃ�ŰĪƣĪ�ĪǳłĪŤƸŏǜŏƸĪƸ�ƠĖ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�£Ė�ģĪŲ�ŰĖģĪ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ŃŧżěÿŧŏƫĪ-
ringen har ændret relationerne mellem ledere og medarbejdere.
Ledelsen kan bruge globaliseringens muligheder til at presse jer på løn og arbejdsvilkår. Det er ikke 
usædvanligt, at begreber som outsourcing bliver nævnt i forhandlingerne – altså, at virksomheden 
żǜĪƣǜĪšĪƣ�ÿƸ�ŧęŃŃĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ƠƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ŰĖƫŤĪ�ŊĪŧĪ�ƠƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ�ŏ�ÿŲģƣĪ�ŧÿŲģĪ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�
du som tillidsvalgt skal være klar til at imødegå ledelsens argumenter. Du kan fx forklare, at det kan 
ǜęƣĪ�ǀƫŏŤŤĪƣƸ܉�żŰ�ŰÿŲ�ŤÿŲ�żƠŲĖ�ģĪŲ�ƫÿŰŰĪ�ƫƸÿěŏŧŏƸĪƸ�żŃ�ŤǜÿŧŏƸĪƸ�ŏ�ƠƣżģǀŤƸĪƣ�żŃ�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�
man lægger det ud til andre lande. Danske medarbejdere er også kendt for selv at kunne tage initiativ 
til at løse problemer – uden at have en leder indover. Danske virksomheder, der har outsourcet, har 
ŰĖƫŤĪ�ŲżŤ�żƠŧĪǜĪƸ�ÿƸ�ŤǀŲŲĪ�ƫƠÿƣĪ�ƠĖ�ƫĪŧǜĪ�ƸŏŰĪŧƙŲŲĪŲܨ��ŰĪŲ�żǽƸĪ�Ŋÿƣ�ģĪƸ�ŤżƫƸĪƸ�ŰĪƣĪ�ŏ�ŰĪŧŧĪŰŧĪģĪŧƫĪ�
og nogle gange også kvalitet og leveringsikkerhed. 

®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�®£Shh/¦�'Ã�/t� /t¼¦�h�¦�hh/, hvis virksom-
heden vælger at outsource nogle opgaver. Dels forsvinder nogle opgaver 
væk fra jeres arbejdsplads, dels kan I også komme ud for, at kolleger skal 
ÿłƫŤĪģŏŃĪƫ�'ĪƸ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ŏłƙŧŃĪ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ�ŏŲǜżŧǜĪƣĪƫ�ŏܨ��ƫĖ�ěƣǀŃ�
ÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�żŃ�ƫƙŃ�ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ŊšęŧƠ�ŏ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�ŧÿǜĪƫ�ƫƸżƣĪ�łżƣÿŲ-
dringer på din arbejdsplads. 

KAPITEL 7   |   BAGGRUND
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®ƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�żƠŧĪǜĪƣ�ÿƸ�šżěƫ�łżƣƫǜŏŲģĪƣ�ŏ�ƸÿŤƸ�ŰĪģ�ÿƸ�ģĪŧĪ�ÿł�ƠƣżģǀŤƸŏ-
żŲĪŲ܉�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪƣ�żŃ�ģŏǜĪƣƫĪ�ƫƸƙƸƸĪłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żǀƸƫżǀƣĜĪƫ�Ƹŏŧ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ĪŧŧĪƣ�ŲÿƸŏżŲÿŧĪ�
underleverandører. Siden 2009 har danske industrivirksomheder outsourcet, hvad der sva-
ƣĪƣ�Ƹŏŧ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڌڌڌڐڍ��šżěƫ�Ƹŏŧ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ǿŧŏÿŧĪƣ�hÿŲŃƸ�ƫƸƙƣƫƸĪģĪŧĪŲ�
ÿł�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�šżěƫ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ǀłÿŃŧęƣƸ�ĪŧŧĪƣ�łÿŃŧęƣƸ�ÿƣěĪšģĪ܉�ŰĪŲ�ģĪƣ�Ŋÿƣ�żŃƫĖ�ǜęƣĪƸ�ĪŲ�ǜęŤƫƸ�ŏ�
żǀƸƫżǀƣĜŏŲŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ܉�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ǜÿƣĪƸÿŃĪƫ�ÿł�ŊƙšƸǀģģÿŲŲĪģĪܠ�'ÿŲŰÿƣŤƫ�®ƸÿƸŏƫƸŏŤ܉�
2019). 

UDENLANDSK LEDELSE  
& EJERSKAB 
I Danmark er der mange arbejdspladser med udenlandsk ledelse. Hver femte virksomhed i det private 
er ejet af et udenlandsk selskab, og der kan være kulturforskelle – enten hvis I direkte får en leder eller 
en mellemleder fra et andet land, eller hvis ejerne har en anden forståelse af samarbejde end den, vi 
ŤĪŲģĪƣ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�Sƫęƣ�ǀŰŏģģĪŧěÿƣƸ�ĪǽƸĪƣ�ĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģ�ěŧŏǜĪƣ�żǜĪƣƸÿŃĪƸ�ÿł�ĪƸ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤ�ƫĪŧƫŤÿě�ŤÿŲ�
ģĪƣ�żƠƫƸĖ�ŤżŲǵŧŏŤƸĪƣܔ�łǢ�Īƣ�ģĪƣ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�ŧÿŲģĪ�ŰĪŃĪƸ�ŰŏŲģƣĪ�ƸƣÿģŏƸŏżŲ�łżƣ�ŏŲģģƣÿŃĪŧƫĪ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ܉�
og det kan skabe problemer. Der er også en del danskejede virksomheder, som har en udenlandsk le-
delse – og det er ikke altid, den ledelse forstår de danske traditioner og regler for samarbejde og med-
ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�

'ĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�Īƣ�ģżŃ�żŃƫĖ�ĪŲ�ěǀǳłĪƣ�łżƣ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ŧĪģĪŧƫĪƫƠƣŏŲĜŏƠƠĪƣ܈�hÿŲŃƸ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�ǀģĪŲŧÿŲģ-
ske virksomheder har en dansk HR-chef, og undersøgelser viser, at de udenlandske ledelser i vid ud-
ƫƸƣęŤŲŏŲŃ�ŏŲģƣĪƸƸĪƣ�ƫŏŃ�ĪǽƸĪƣ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƣĪŧÿƸŏǜƸ�ŤżƣƸ�Ƹŏģ�rĪŲ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�
kan du altså komme ud for, at en sådan udenlandsk ledelse har en anden tilgang til samarbejde – og at 
ledelsen måske skal lære den danske tradition for samarbejde at kende. 

Har du som tillidsvalgt udfordringer med en udenlandsk ledelse, så kan du stille og roligt forklare, at vi 
har nogle spilleregler for information og samarbejde i Danmark. Her kan du bruge især samarbejdsaf-
taler. Af dem fremgår det, at der skal informeres om bl.a. organisatoriske ændringer og større ansæt-
telses- og afskedigelsesrunder. Også overenskomsterne kan bruges til at forklare, hvordan den danske 
ŰżģĪŧ�ǜŏƣŤĪƣ�/ŲģĪŧŏŃ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ܉�ÿƸ�ģĪŲ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ŧĪģĪŧƫĪ�łÿŤƸŏƫŤ�ŏŤŤĪ�ǜĪģ܉�ÿƸ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�żŃ�
god information er et væsentligt element i danske medarbejderes engagement i arbejdet og høj ef-
fektivitet. Forklar din ledelse, at glade medarbejdere er engagerede medarbejdere, som skaber bedre 
ƫĪƣǜŏĜĪ�żŃ�ƠƣżģǀŤƸĪƣܨ��żŃ�ÿƸ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�żŃ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ�Īƣ�ĪƸ�ĪŧĪŰĪŲƸ�ŏ�ģĪƸƸĪ�

Et andet element, som ikke kendes i mange andre lande, er fredspligten – altså, at man ikke må strejke, 
ŰĪŲƫ�ĪŲ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ŧƙěĪƣ�'ĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�żǽƸĪ�ƫżŰ�ĪŲ�żǜĪƣƣÿƫŤĪŧƫĪ�łżƣ�ĪŲ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤ�ŧĪģĪŧƫĪ�FżƣŤŧÿƣ�
derfor også ledelsen, at det er en af de ting, man får, når man bliver en del af den danske model – og det 
er penge på bundlinjen for en virksomhed, når man kan undgå arbejdsnedlæggelser. 
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®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�S�/t�f�£S¼�hF�t'®/d/¼�
ßS¦f®�rN/'�kan du stå over for en hård ledelsesform – men 
ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ÿŧƸƫĖ�żŃƫĖ�ŤÿƠŏƸÿŧłżŲģĪ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ĪŲ�ÿłŃƙƣĪŲģĪ�łÿŤ-
tor i virksomheders overlevelse og styrke på et hårdt marked.  Det 
kan derfor være en god idé at orientere sig om, hvem de nye ejere er: 
Har de erfaring inden for samme branche? Hvordan er andre overta-
gelser forløbet? Kommer de fra en land med en tradition for stærke 
fagforeninger? Osv. Det kan give jer en fornemmelse af, hvilken 
ledelsesstil, I står over for. 

®ƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ěŧŏǜĪƣ�żǜĪƣƸÿŃĪƸ�ÿł�ŤÿƠŏƸÿŧłżŲģĪ�fÿƠŏƸÿŧłżŲģĪ�Ŋÿƣ�ƫżŰ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ģĪƸ�
łżƣŰĖŧ܉�ÿƸ�ģĪ�ƫŤÿŧ�ƸšĪŲĪ�ƠĪŲŃĪ�Ƹŏŧ�ģĪƣĪƫ�ĪšĪƣĪ�'Īƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ƸÿŧĪ�żŰ�ƠƣżłĪƫƫŏżŲĪŧŧĪ�ŧĪģĪƣĪ�żŃ�ŤżŲƫǀŧĪŲ-
ter, som vurderer en virksomheds muligheder for at blive endnu mere lønsom, end den er – og ser de 
ŰǀŧŏŃŊĪģĪŲ܉�ŤƙěĪƣ�ģĪ�ģĪŲ�NĪƣĪǽƸĪƣ�łƙŧŃĪƣ�ĪŲ�ƠƣżĜĪƫ܉�Ŋǜżƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�żǽƸĪ�łĖƣ�ĪŲ�ƫƸƣÿŰŰĪƣĪ�ŧĪģĪŧƫĪ�
ŰĪģ�łżŤǀƫ�ƠĖ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�ŤÿŲ�ƫƠÿƣĪƫ�ƠĪŲŃĪ܉�żŃ�Ŋǜżƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ŤÿŲ�ěŧŏǜĪ�ŰĪƣĪ�ĪǳłĪŤƸŏǜ��ǽƸĪ�ƫęŧŃĪƫ�
ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ƫĖ�ǜŏģĪƣĪ�ŰĪģ�łżƣƸšĪŲĪƫƸĪ�ĪǽƸĪƣ�Ĝÿ�łĪŰ�Ėƣ�

Det har været diskuteret – og diskuteres stadig – om kapitalfonde er af det gode eller af det onde. Flere 
ÿŲÿŧǣƫĪƣ�ƠĖƠĪŃĪƣ܉�ÿƸ�ģĪ�ŤÿŲ�ŊÿǜĪ�ĪŲ�ŃÿŲƫŤĪ�ŊĖƣģ�łƣĪŰłęƣģ�żǜĪƣłżƣ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣŲĪ�'ĪƸ�ŤÿŲ�
være i lønforhandlingerne, ligesom de kan presse på for højere arbejdstempo. Der er dog også eksem-
pler på, at kapitalfonde har været ganske nødvendige for at får vendt en virksomhed rundt fra at være 
tabsgivende til at give overskud. Det kan også ske, at en virksomhed faktisk har brug for de kompeten-
ĜĪƣ܉�ƫżŰ�ĪŤƫƠĪƣƸĪƣ�ŏ�ŤÿƠŏƸÿŧłżŲģĪŲ�Ŋÿƣܨ��łżƣ�ÿƸ�ěĪǜÿƣĪ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪģǣŃƸŏŃŊĪģĪŲ�Fżƣ�żǽƸĪ�Ŋÿƣ�ŤÿƠŏƸÿŧłżŲ-
ģĪ�ƫÿŰŰĪ�ƸǣƠĪƣ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŏ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŧÿŲģĪ
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f��/tN�ßt®�hÃF¼N�ßt/��G�f�£S¼�hF�t'/t��
r� ¥ÃS¦/

/Ų�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ģĪŧ�ÿł�ÿŤƸŏĪƠżƫƸĪŲ�ŏ�fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪ�ěŧĪǜ�ŏڑڌڌڎ��żŃ�ŏŃĪŲ�ŏڕڌڌڎ��żƠŤƙěƸ�
af den australske kapitalfond Macquarie. Frem til 2017 ejede Macquarie sammen med 
de canadiske læreres pensionsfond OTPP, Ontario Teachers’ Pension Plan, 57,7 procent af 
fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪ�

I 2017 købte Arbejdsmarkeds Tillægspension (ATP) Macquarie ud, og ATP og OTPP har 
ŏ�ģÿŃބ�ڐڕڑ��ÿł�ÿŤƸŏĪƣŲĪ�ŏ�fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪ܉�ŰĪŲƫ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ƫƸÿƸ�ĪšĪƣބ�ڎ܉ڕڏ��
Det resterende 1,4 % er i hænderne på nogle danske og udenlandske institutionelle og 
private investorer. 
 ÿƫĪŲ�fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪ�Īƣ�ĪƸ�ŃżģƸ�ĪŤƫĪŰƠĪŧ�ƠĖ܉�ÿƸ�ĪŲ�ŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪƸ�ŤÿƠŏƸÿŧłżŲģ�ŤÿŲ�
ǜęƣĪ�ĪŲ�łżƣģĪŧ�łżƣ�ĪŲ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�rÿĜƢǀÿƣŏĪ�ĪšĪƣ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ÿŲģƣĪ�ŧǀǽƸŊÿǜŲĪ�ŏ�ŊĪŧĪ�
ǜĪƣģĪŲ�żŃ�Ŋÿƣ�ģĪƣłżƣ�ěĪƸǣģĪŧŏŃ�ĪƣłÿƣŏŲŃ�ŏ�ÿƸ�ģƣŏǜĪ�ĪŲ�ŧǀǽƸŊÿǜŲܨ��ŊǜŏŧŤĪƸ�Ŋÿƣ�ƫƠŏŧŧĪƸ�ĪŲ�ƣżŧŧĪ�
łżƣ�fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪƫ�ǀģǜŏŤŧŏŲŃ�żǜĪƣ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪڑڍ��Ėƣ

Casen er i øvrigt også et eksempel på, at den ene lønmodtager indirekte kan eje den virk-
somhed, som den anden arbejder i. Når de canadiske læreres pensionsfond investerer i 
fƙěĪŲŊÿǜŲƫ�hǀǽƸŊÿǜŲĪ܉�Īƣ�ģĪƸ�ŰĪģ�ĪŲ�łżƣǜĪŲƸŲŏŲŃ�żŰ�ĪƸ�żǜĪƣƫŤǀģ܉�ģĪƣ�ŤÿŲ�ƫŏŤƣĪ�ģĪƣĪƫ�
ŰĪģŧĪŰŰĪƣƫ�ƠĪŲƫŏżŲ��Ń�ģĪƸ�Īƣ�ÿł�ƫÿŰŰĪ�ĖƣƫÿŃ܉��¼£�ŏŲǜĪƫƸĪƣĪƣ�ŏ�ŧǀǽƸŊÿǜŲĪŲ�

ÃģĪŲŧÿŲģƫŤ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�Ŋÿƣ�ÿŧƸŏģ�ǜęƣĪƸ�ĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ƫÿŰłǀŲģ�®żŰ�ĪƸ�ŧŏŧŧĪ�ŧÿŲģ�ŰĪģ�ŰÿŲŃĪ�
kontakter til udlandet har der altid været udlændinge i arbejde. Op gennem 1960’erne og i starten af 
��łżƣģŏ�ģĪƣ�ǜÿƣ�ĪŲ�ŊƙšŤżŲšǀŲŤƸǀƣ�żŃ�ŰÿŲŃĪŧ܉ĪƣŲĪ�ŤżŰ�ŰÿŲŃĪ�ŏƫęƣ�ƸǣƣŤŏƫŤĪ�ÿƣěĪšģĪƣĪ�Ƹŏŧ�'ÿŲŰÿƣŤܹڌړڕڍ
ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ��ƣěĪšģƫŤƣÿǽƸĪŲƫ�łƣŏĪ�ěĪǜęŃĪŧŏŃŊĪģ�ŏ�/Ã�Ŋÿƣ�ƙŃĪƸ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣŲĪ�łżƣ�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪ�ŏ�ÿŲģƣĪ�
ŧÿŲģĪ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�/Ãܨ��żŃ�ŊĪƣƸŏŧ�ŤżŰŰĪƣ�ǵŧǣŃƸŲŏŲŃĪ܉�ƫżŰ�ŰĖƫŤĪ�ŰĪģ�ƸŏģĪŲ�ŰĖ�ĪƣŤĪŲģĪ܉�ÿƸ�ģĪ�ŏŤŤĪ�ŤżŰ-
mer tilbage til deres hjemland.

'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�ŧÿŲŃƸ�ƫƸƙƣƣĪ�ŰÿŲŃłżŧģŏŃŊĪģ�ƠĖ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŏ�ģÿŃ܉�ƫÿŰŰĪŲŧŏŃŲĪƸ�ŰĪģ�łżƣ�ěÿƣĪ�
50 år siden. Nogle arbejder her en periode og tager så hjem igen. Andre falder til og vælger at tage 
familien med og etablere sig i Danmark. 

I fagbevægelsen og på arbejdspladser har det været diskuteret, hvordan man skulle forholde sig til 
udenlandske kolleger, og hvad der kan være med til at sikre, at de integreres på arbejdspladsen på lige 
łżģ�ŰĪģ�ÿŲģƣĪ� �'ÿ�/Ã�ĖěŲĪģĪ�ŃƣęŲƫĪƣŲĪ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸĪŲƫ�łƣŏĪ�ěĪǜęŃĪŧŏŃŊĪģ܉�łƣǣŃƸĪģĪ�ĪŲ�ģĪŧ܉�ÿƸ�
udenlandske arbejdere ville tage arbejdet fra danske arbejdere. Men hvordan de udenlandske arbej-
ģĪƣĪ�ěŧĪǜ�żŃ�ěŧŏǜĪƣ�żƠłÿƸƸĪƸܨ��ƫżŰ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲƸĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫżŰ�ǜĪŧŤżŰŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣܨ��ÿǵŊęŲŃĪƣ�żŃƫĖ�ŰĪŃĪƸ�ÿł܉�
hvilke forhold de arbejder under på arbejdspladsen.

UDENLANDSK  
ARBEJDSKRAFT
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/Ƹ�ĜĪŲƸƣÿŧƸ�ĪŧĪŰĪŲƸ�ŏ�ģĪěÿƸƸĪŲ�żŰ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ƫƠƙƣŃƫŰĖŧĪƸ�żŰ�ƫżĜŏÿŧ�ģǀŰƠŏŲŃ�
®żĜŏÿŧ�ģǀŰƠŏŲŃ�Īƣ܉� ŲĖƣ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�ǀģłƙƣĪƣ� ÿƣěĪšģĪ� ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ� Ƹŏŧ� ƣŏŲŃĪƣĪ� ŧƙŲ�żŃ�ǀŲģĪƣ�
dårligere arbejdsvilkår end deres danske kolleger. Det kan presse løn og arbejdsvilkår for dig og dine 
kolleger, og det skal I ikke acceptere. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om din eller andre 
arbejdsgivere ansætter udenlandske medarbejdere ud fra fx overenskomstens satser for mindstebe-
ƸÿŧŏŲŃ�ǀģĪŲ�ŊĪŲƫǣŲƸÿŃĪŲ�Ƹŏŧ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪŲƫ�ŤǜÿŧŏǿŤÿƸŏżŲĪƣ�ĪŧŧĪƣ�Ťƣÿǜ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�ŧƙŲƸŏŧŧęŃ�'ĪƸ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�
ŏƫęƣ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�Ŋǜżƣ�S�łƙŧŃĪƣ�ŰŏŲŏŰÿŧŧƙŲƫǣƫƸĪŰĪƸ܉�żŃ�ƫƸżƣĪ�ģĪŧĪ�ÿł�ŧƙŲłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪŲ�
derfor foregår individuelt på arbejdspladsen. Det er også vigtigt, at du som tillidsvalgt undersøger, om 
ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�ěĪŲǣƸƸĪƣ�ƫŏŃ�ÿł�ǀŲģĪƣĪŲƸƣĪƠƣŏƫĪƣ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�Ŋÿƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Īƣ�ģĪƸ�ģŏŲ�
opgave at sikre, at også udenlandske medarbejdere behandles på lige fod med arbejdspladsens andre 
medarbejdere – det vil sige, at de arbejder under overenskomst og har de samme løn og arbejdsvilkår 
som deres danske kolleger. Du og dine kolleger har en interesse i at sikre, at alle arbejder under en over-
enskomst. Hvis det er billigere at entrere med en underleverandør, svækker det jeres forhandlingsmu-
ligheder, og I risikerer, at jeres løn og arbejdsvilkår forringes.  Derfor bør du og dine kolleger stille krav 
til arbejdsgiverne om, at der tegnes overenskomst ved brug af underleverandører. 

'Īƣ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�ǜęƣŤƸƙšĪƣ�żŃ�ƣĪģƫŤÿěĪƣ܉�ģǀ�ŤÿŲ�ƸƣęŤŤĪ�ƠĖ�ŏ�ģĪŲ�ƸǣƠĪ�ƫŏƸǀÿƸŏżŲĪƣ�S�ǵŧĪƣĪ�żǜĪƣĪŲƫ-
komster kan du som tillidsrepræsentant få adgang til lønsedler, hvis du har begrundet mistanke om 
ƫżĜŏÿŧ�ģǀŰƠŏŲŃܫ��ģǜƫ�ÿƸ�ģŏŲĪ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŏŤŤĪ�łĖƣ�ģĪŲ�ÿǽƸÿŧƸĪ�żǜĪƣƸŏģƫěĪƸÿŧŏŲŃ܉�żƠƸšĪŲŏŲŃ�ÿł�
ěĪƸÿŧƸ�łĪƣŏĪ܉�ƠĪŲƫŏżŲ�ĪŧŧĪƣ�ƸŏŰĪŧƙŲ��SŲģĪŲłżƣ�ěǣŃŃĪܫ�żŃ�ÿŲŧęŃƫƫĪŤƸżƣĪŲ�Ŋÿƣ�ŰÿŲ�ģĪ�ƫĖŤÿŧģƸĪڔڐ��ƸŏŰĪƣƫ�
møder, som kan nedsættes, såfremt der er begrundet mistanke om social dumping. Det er derfor vig-
tigt, at du orienterer dig den overenskomst, der gælder for dit område, da der kan være vigtig hjælp at 
hente. 

®� S�h�'Ãr£StG

KAPITEL 7   |   BAGGRUND

N/¦�/¦�'/¼�ßSG¼SG¼܍��¼�'Ã�®�r��
¼ShhS'®ß�hG¼�G�¦�F�¦¦/®¼��G��
�S'¦�G/¦�¼Sh, at der er en god tone på arbejdspladsen. 
Du skal også sikre, at dine nye kolleger bliver del af fællesskabet 
på arbejdspladsen. Fx er det ikke alle nye medarbejdere, der 
forstår omgangstonen på arbejdspladsen, og der kan nemt op-
stå gnidninger pga. misforståelser. Du har også som tillidsvalgt 
en vigtig rolle i at sikre, at dine udenlandske kolleger får det 
samme i løn og har de samme vilkår som dine andre kolleger. 
Det er ikke i orden, hvis nogle får markant mindre i løn end 
andre, selv hvis deres løn stadig er inden for overenskomstens 
satser for mindstebetaling.
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®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�/¦�'/¼�ßSG¼SG¼܍��¼�'Ã�
F�¦¼�hh/¦�'St/�Ã'/th�t'®f/�f�hh/G/¦�
�r�F�GF�¦/tStG/t og opfordrer dem til at melde 
sig ind – netop fordi det sikrer, at de får den rigtige løn og de rig-
tige arbejdsvilkår. Som arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt 
at have fokus på de udenlandske kolleger. De skal introduceres 
i regler for sikker adfærd på arbejdspladsen og værnemidler. 
Flere faglige organisationer har brochurer og plakater med 
sikkerhedsregler på andre sprog, fx tysk, polsk eller engelsk. 
Anskaf dem, hvis I har udenlandske kolleger, der ikke forstår 
dansk. 

N�d/¦/�rSt'®¼/h�t�®�r�ß�¦t�r�'��
®� S�h�'Ãr£StG

S�łżƣěŏŲģĪŧƫĪ�ŰĪģ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸłżƣŊÿŲģŧŏŲŃĪƣŲĪ�ƠĖ�ěǣŃŃĪƣŏĪƸƫ�żŰƣĖģĪ�ŏڌڎڌڎ��ǜÿƣ�ĪŲ�
højere mindsteløn et af kravene fra fagbevægelsen. Baggrunden for dette var, at mind-
ƫƸĪŧƙŲŲĪŲ�ƠĖړڎڍ��Ťƣ�ěŧĪǜ�ěĪŲǣƸƸĪƸ�ÿł�ŲżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�ƫżŰ�ŃƣǀŲģŧÿŃĪƸ�łżƣ�ÿǵŧƙŲŲŏŲŃĪŲ�
ÿł�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ÿƣěĪšģĪƣĪ�rĪŲ�ƣĪÿŧŏƸĪƸĪŲ�Īƣ܉�ÿƸ�ŏŲŃĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ěǣŃŲŏŲŃƫÿƣěĪšģĪƣĪ�ŃĖƣ�
til den løn. De 127 kr. er udgangspunktet for lokale forhandlinger, hvor der så lægges 
ovenpå. En højere mindsteløn betragtes af fagbevægelsen som et element til at sikre, at 
ģĪƣ�ŏŤŤĪ�ǿŲģĪƣ�ƫżĜŏÿŧ�ģǀŰƠŏŲŃ�ƫƸĪģ�ƠĖ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ܉�Ŋǜżƣ�ÿƣěĪšģƫŃŏǜĪƣĪ�
ÿŲƫęƸƸĪƣ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�ŤĪŲģĪƣ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŲ�łżƣ�ÿƸ�łżƣŊÿŲģŧĪ�żǜĪŲ�ƠĖ�
grundsatsen. 

�/®f�F¼SG/'/�Ã'h�t'StG/�S�'�tr�¦f�

�ŲƸÿŧŧĪƸ�ÿł�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ǀģŧęŲģŏŲŃĪ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�Īƣ�ƫƸĪŃĪƸ�ŃĪŲŲĪŰ�ŰÿŲŃĪ�Ėƣ�'Īƣ�ǜÿƣ�
ŏڕڍڌڎ��Ĝÿڌڌڌڑڍڎ��łǀŧģƸŏģƫěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ƫƸÿƸƫěżƣŃĪƣĪ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ܉�ŊǜŏŧŤĪƸ�
ƫǜÿƣĪƣ�Ƹŏŧ�ŃżģƸڕ��ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ÿŧŧĪ�łǀŧģƸŏģƫěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�Sڎڍڌڎ��
ǜÿƣ�ģĪƸ�ŃżģƸڒ��ƠƣżĜĪŲƸ�ÿł�ģĪ�łǀŧģƸŏģƫěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ܉�ģĪƣ�ǜÿƣ�ǀģŧęŲģŏŲŃĪ
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®ƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ǜęŧŃĪƣ�ÿƸ�ǀģŧŏĜŏƸĪƣĪ�ƸƣÿģŏƸŏżŲĪŧŧĪ�ǜĪŧłęƣģƫżƠŃÿǜĪƣ�ƫżŰ�ęŧģƣĪƠŧĪ-
je, rengøring, børnepasning, tolkebistand mv. til private leverandører. Dette foregår ved, at arbejdsop-
ŃÿǜĪƣ�ƫĪŲģĪƫ�ŏ�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ǀģěǀģ܉�Ŋǜżƣ�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪƣĪģĪ�ŧĪǜĪƣÿŲģƙƣĪƣ�ŤÿŲ�ěǣģĪ�ƠĖ�żƠŃÿǜĪŲ�NżǜĪģƠżŏŲƸĪŲ�
ǜŏŧ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�ǜęƣĪ�ÿƸ�żƠŲĖ�ĪŲ�ěŏŧŧŏŃĪƣĪ�ŧƙƫŲŏŲŃ�ßÿŧŃĪƸ�ÿł�ŧĪǜĪƣÿŲģƙƣ�ƸƣęǳłĪƫ�ÿł�ŤżŰŰǀŲĪŲ܉�ƣĪŃŏżŲĪŲ�
ĪŧŧĪƣ�ģĪŲ�ƫƸÿƸƫŧŏŃĪ�ŏŲƫƸÿŲƫܫ��ǀŲģĪƣ�ŊĪŲƫǣŲ�Ƹŏŧ�Ơƣŏƫ�żŃ�ŤǜÿŧŏƸĪƸ

tĖƣ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ƫĪƣǜŏĜĪżƠŃÿǜĪƣ�ǀģŧŏĜŏƸĪƣĪƫ� Ƹŏŧ�ƠƣŏǜÿƸĪ� ŧĪǜĪƣÿŲģƙƣĪƣ܉�ŤÿŲ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪ�ĪƸ� łÿƣǜĪŧ� Ƹŏŧ�ŰĪģÿƣ-
bejdere, eller at nogle af dine kolleger måske overgår til den private leverandør og dermed kommer 
til at arbejde under nogle lidt andre forhold end tidligere. Det kan fx være, at den private leverandør 
żƣŃÿŲŏƫĪƣĪƣ�ÿƣěĪšģĪƸ�ÿŲģĪƣŧĪģĪƫ܉� ŏŲƸƣżģǀĜĪƣĪƣ�ŤżƣƸĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫƸŏģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫŤŏǽƸĪŊżŧģƫÿƣěĪšģĪ܉� ŏŲģłƙƣĪƣ�
ĪŲ�Ųǣ�ƸĪŤŲżŧżŃŏ�ĪŧŧĪƣ�ŲǣĪ�ÿƣěĪšģƫżƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ĪŲ�Ųǣ�ŧĪģĪŧƫĪƫłżƣŰ��

hĪģĪŧƫĪŲ�Ŋÿƣ�ƠŧŏŃƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŏŲģģƣÿŃĪ�ģŏŃ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ŏŲģĪŲ�ģĪƣ�ƸƣęǳłĪƫ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣ�żŰ�ÿƸ�ƫĪŲģĪ�ƫĪƣ-
ǜŏĜĪǣģĪŧƫĪƣ�ŏ�ǀģěǀģ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ƫĖŧĪģĪƫ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƠĖǜŏƣŤĪ܉�ŊǜŏŧŤĪ�żƠ-
ŃÿǜĪƣ�ģĪƣ�ƫĪŲģĪƫ�ŏ�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ǀģěǀģ܉�ƫÿŰƸ�ǀŲģĪƣ�ŊǜŏŧŤĪ�ěĪƸŏŲŃĪŧƫĪƣ�żƠŃÿǜĪƣŲĪ�ǀģěǣģĪƫ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃ-
ƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ģƣƙǽƸĪƣ�ŰǀŧŏŃĪ�ÿŧƸĪƣŲÿƸŏǜĪƣ�Ƹŏŧ�ǀģěǀģܨ��łǢ�ŊǜżƣǜŏģƸ�ģĪƸ�
er muligt at omlægge arbejdsopgaverne på arbejdspladsen som et alternativt til et udbud. Kommunen 
skal også levere et kontrolbud – dvs. et bud på, hvad det vil koste, hvis opgaven bliver løst af kommunen 
ƫĪŧǜ�'ƣƙǽƸĪŧƫĪƣŲĪ�ǿŲģĪƣ�łǢ�ƫƸĪģ�ŏ�r/'ܫǀģǜÿŧŃĪƸ܉�Ŋǜżƣ�S�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƠĖǜŏƣŤĪ�ěĪƫŧǀƸŲŏŲŃĪƣŲĪ

PRIVATISERING AF 
OFFENTLIGE ARBEJDSܴ
£h�'®/¦�ܴ�Ã'hS S¼/¦StG

KAPITEL 7   |   BAGGRUND

�¦�/d'®fh�Ã®Ãh/¦

Når udenlandske virksomheder og arbejdstagere kommer til Danmark, skal de na-
turligvis overholde dansk lovgivning. Det gælder således Arbejdsmiljøloven og andre 
arbejdsmarkedslove. Men når det gælder løn og arbejdsvilkår, er det som bekendt en del 
ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸƫǣƫƸĪŰĪƸ� 

/Ų�ÿƣěĪšģƫŤŧÿǀƫǀŧ�Īƣ�ĪŲ�ŤżŲƸƣÿŤƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�ǀģěǣģĪƣ�żŃ�ĪŲ�ǀŲģĪƣŧĪǜĪƣÿŲģƙƣ�
Kontrakten stiller krav til underleverandøren om, at underleverandøren lever op til 
ŤƣÿǜĪŲĪ�Ƹŏŧ�ƸŏŧƫǜÿƣĪŲģĪ�ģÿŲƫŤĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ��ǽƸĪ�ƸÿŃĪƫ�ģĪƣ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ŏ�Shܫ�ŤżŲǜĪŲ-
tionen 94, som pålægger underleverandører at følge de løn og arbejdsvilkår, der gælder 
for den mest repræsentative sektoroverenskomst i en given sektor. Arbejdsklausuler har 
til formål at sikre både lønmodtagerne og virksomheder mod unfair konkurrence – dvs. 
mod social dumping.
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S�'/¼�N/h/�¼�G/¼�f�t�S�®�r�¼ShhS'®ß�hG¼/��
£�ßS¦f/�'/��ß/¦�¦'t/'/�f¦S¼/¦S/¦�F�¦�
/¼�Ã'�Ã'ܓ�hĪģĪŧƫĪŲ�ǜŏŧ�żǽƸĪ�ŊÿǜĪ�łżŤǀƫ�ƠĖ�ƙŤżŲżŰŏܨ��ŰĪŲ�ģĪƸ�
Īƣ�ŊĪƣ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃ�żƠŃÿǜĪ�ÿƸ�ƠĖƠĪŃĪ܉�ÿƸ�ŲĪƸżƠ�ĪŲ�żǳłĪŲƸŧŏŃ�ÿƣěĪšģƫƠ-
lads har pligt til at inddrage meget andet i et udbud end økonomi. 
Her kan I fx bruge arbejdsmiljøklausuler eller Arbejdsmiljøloven 
til at sikre, at udbuddet også tager højde for arbejdsmiljøet. De 
handler om kollegernes arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og trivsel. 
Tilsvarende kan I spørge ind til, om tilbuddet tager tilstrækkelige 
højde for det rummelige arbejdsmarked. Formulér fx de hensyn, 
som I mener, der bør tages i et udbud til dem, der står på kanten af 
arbejdsmarkedet.

¦/Gh/¦�F�¦�ßS¦f®�rN/'®�ß/¦'¦�G/h®/
 
Reglerne for virksomhedsoverdragelse giver dig og dine kolleger mulighed for at påvirke 
ģĪŲ�ŧƙŲ�żŃ�ģĪ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ܉�ƫżŰ�ƸŏģŧŏŃĪƣĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃƸ�ÿŲƫÿƸƸĪ�ÿƣěĪšģĪƣ�ǀŲģĪƣ�Ŋżƫ�ģĪŲ�
ƠƣŏǜÿƸĪ�ŧĪǜĪƣÿŲģƙƣ��¦ĪŃŧĪƣŲĪ�łżƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģƫżǜĪƣģƣÿŃĪŧƫĪ�ěĪƫŤǣƸƸĪƣ�łǢ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�
ģĪƣ�żǜĪƣŃĖƣ�Ƹŏŧ�ĪŲ�Ųǣ�ŧĪǜĪƣÿŲģƙƣ܉�Űżģ�ÿłƫŤĪģŏŃĪŧƫĪ܉�ģĪƣ�Īƣ�ěĪŃƣǀŲģĪƸ�ŏ�ǀģŧŏĜŏƸĪƣŏŲŃĪŲ�
Desuden sikrer reglerne, at medarbejdere bevarer deres hidtidige løn og ansættelsesvil-
ŤĖƣ܉�ŏŲģƸŏŧ�ģĪŲ�ƠĖ�ǀģěǀģƫƸŏģƫƠǀŲŤƸĪƸƫ�ŃęŧģĪŲģĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸ�ǀģŧƙěĪƣ�

I mange kommuner, regioner og statslige instanser stilles der allerede krav om, at løn og arbejdsvilkår 
hos den private leverandør følger gældende overenskomsters lønsatser og standarder. Det kaldes ar-
bejdsklausuler, som er lovpligtige i den statslige sektor, mens det er frivilligt, om den enkelte kommu-
ŲĪ�ĪŧŧĪƣ�ƣĪŃŏżŲ�ǜęŧŃĪƣ�ÿƸ�ěƣǀŃĪ�ÿƣěĪšģƫŤŧÿǀƫǀŧĪƣ�ŏ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ǀģěǀģ�'Īƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ǜęƣĪ�Ťƣÿǜ�żŰ܉�ÿƸ�ģĪŲ�
private leverandører ansætter et vist antal lærlinge og bidrager til et rummeligt arbejdsmarked – dvs. 
żƠłǣŧģĪƣ�ģĪ�ƫĖŤÿŧģƸĪ�ƫżĜŏÿŧĪ�ŤŧÿǀƫǀŧĪƣ�Nǜŏƫ�ƫĖģÿŲŲĪ�Ťƣÿǜ�ŏŤŤĪ�ƫƸŏŧŧĪƫ�ŏ�ģĪŲ�żƣŃÿŲŏƫÿƸŏżŲ܉�Ŋǜżƣ�S�ÿƣěĪšģĪƣ܉�
bør I stille sådanne krav om, at løn og arbejdsvilkår selvfølgelig skal være i orden i de virksomheder, der 
ĪǜĪŲƸǀĪŧƸ�ƫŤÿŧ�ŧĪǜĪƣĪ�ƫĪƣǜŏĜĪǣģĪŧƫĪŲ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ�ěƙƣ�S�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŏ�ĪƸ�ǀģěǀģ�żŃƫĖ�ƫƸŏŧŧĪƫ�Ťƣÿǜ�Ƹŏŧ�
arbejdsmiljøet. Det gøres ved arbejdsmiljøklausuler, hvor der i udbuddet stilles krav om, at bestemte 
arbejdsmiljønormer overholdes. 
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NEDSKÆRINGER & 
PRODUKTIVITETSKRAV  
I DET OFFENTLIGE 

rÿŲŃĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ǀģƫÿƸ�łżƣ�ǜęƫĪŲƸŧŏŃĪ�ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�żǜĪƣ�ģĪ�ƫĪŲĪƫƸĪ�Ėƣܨ��ŰĖ-
ƫŤĪ�ŰĪƫƸ�ŰÿƣŤÿŲƸ�ģĪڎ��ƠƣżĜĪŲƸ܉�ƫżŰ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�ƫŤǀŧŧĪƸ�ƫƠÿƣĪ�ŊǜĪƣƸ�Ėƣ�ƫŏģĪŲ�
��ÿƸ�ŰÿŲ܉��ǽƸĪ�ǜŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ƠĖƠĪŃĪĖģÿŲŲĪ�ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�ƠƣęŃĪƣ�ŲÿƸǀƣŧŏŃǜŏƫ�ĪŲŊǜĪƣ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ®�ڒڍڌڎ
ikke kan gøre noget ved den ramme, der er sat politisk – det præsenteres som et vilkår, sat af politik-
kerne.

®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�/¦�'/¼�'St��£G�ß/��¼�
Ã'F�¦'¦/�ßShf�¦/t/ܓ�Fx kan der stadig være 
ěĪƸǣģĪŧŏŃƸ�ƣǀŰ�łżƣ�ŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŃęŧģĪƣ�ƫƠƙƣŃƫŰĖŧĪƸ�żŰ܉�
hvordan der skal spares. Husk også, at arbejdsmiljøet stadig 
skal være i orden, uanset nedskæringerne. Det betyder, at hvis 
I som tillidsvalgte ikke synes at blive hørt af hos ledelsen i 
forhold til nedskæringer, så kan I måske med Arbejdsmiljøloven 
i hånden stille krav om, at nedskæringer begrænses eller i det 
mindste tager hensyn til medarbejderne. Har I et MED-udvalg, 
ƫĖ�Īƣ�ģĪƸ�ĪƸ�ĪǳłĪŤƸŏǜƸ�łżƣǀŰ�ÿƸ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙĪƸ�ŏ܉�łżƣģŏ�
ģĪŲ�ģĪŧ�ÿł�ŧĪģĪŧƫĪŲ܉�ƫżŰ�ŏŤŤĪ�Ƹŏŧ�ģÿŃŧŏŃ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪƣ�ƫŏŃ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�
med arbejdsmiljø, også er tilstede. Husk også, at mange ledere 
faktisk gerne vil have, at I som tillidsvalgte træder i karakter og 
leverer input til ledelsesbeslutninger. 

KAPITEL 7   |   BAGGRUND
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DIGITALISERING  
ܳ��Ã¼�r�¼S®/¦StG� 
ܳ�tæ/��¦�/d'®�¦G�tSܴ 
SERINGER 
'ŏŃŏƸÿŧŏƫĪƣŏŲŃ� żŃ� ÿǀƸżŰÿƸŏƫĪƣŏŲŃ� ÿł� ÿƣěĪšģƫƠƣżĜĪƫƫĪƣ� Īƣ� ŏŤŤĪ� Ųǣ� ƸĪŲģĪŲƫ܉� ŰĪŲ� Ŋÿƣ� ÿĜĜĪŧĪƣĪƣĪƸ� ŏ� ģĪ�
ƫĪŲĪƣĪ�Ėƣ�'Ī�ǵŧĪƫƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Ŋÿƣ�łǢ�ƫĪƸ�ŰżěŏŧĪŲƫ�żŃ�ĜżŰƠǀƸĪƣĪŲƫ�ŏŲģƸżŃ�ŏ�ŊǜĪƣģÿŃĪŲ܉�żŃ�ǵŧĪƣĪ�
ƫƸĪģĪƣ�ǀģłƙƣĪƫ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪƣ�ŰĪģ�ŊšęŧƠ�łƣÿ�ŰÿƫŤŏŲĪƣ�ƫżŰ�ƫƸƙǜƫǀŃŲŏŲŃ܉�żƠǜÿƫŤĪŰÿƫŤŏ-
ner, robotter langs samlebåndet mv. Senest har der været eksempler med førerløse trucks, busser, tog 
żŃ�ģĪ�ƫĖŤÿŧģƸĪ�ĜżܫěżƸƫ܉�ģĪƣ�ÿƣěĪšģĪƣ�ƫŏģĪ�żŰ�ƫŏģĪ�ŰĪģ�ÿŧŰŏŲģĪŧŏŃĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ��ŃƫĖ�ƠĖ�ĪǽƸĪƣǀģ-
ģÿŲŲĪŧƫĪƫƫŏģĪŲ�ĪŤƫƠĪƣŏŰĪŲƸĪƣĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŰĪģ�ǜŏƣƸǀĪŧ�żƠŧęƣŏŲŃƫܫ�żŃ�ƸƣęŲŏŲŃƫŤǀƣƫĪƣ܉�ģĪƣ�
łżƣĪŃĖƣ�ŰĪģ�ǜŏƣƸǀÿŧ�ƣĪÿŧŏƸǣ�ěƣŏŧŧĪƣ܉�Ŋǜżƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�łǢ�żƠŧęƣĪƫ�ŏ�ÿƸ�ěĪƸšĪŲĪ�ŲǣĪ�ŰÿƫŤŏŲĪƣ�ŃĪŲŲĪŰ�
et tre-dimensioneret computerspil, der simulerer arbejdspladsen og de daglige arbejdsopgaver i en 
virtuel virkelighed. 

Digitaliseringen og automatiseringen har således vundet indpas på mange arbejdspladser og har på-
ǜŏƣŤĪƸ�żƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�ÿł�ÿƣěĪšģĪƸ�ƠĖ� łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�ŰĖģĪƣ�£Ė�ŲżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Īƣ� ƸǀŲŃĪ� ŧƙǽƸ�żŃ�ÿŲ-
ģĪƸ�ŊĖƣģƸ�łǣƫŏƫŤ�ÿƣěĪšģĪ�ěŧĪǜĪƸ�żǜĪƣƸÿŃĪƸ�ÿł�ƣżěżƸƸĪƣ�żŃ�ŰÿƫŤŏŲĪƣ�żŃ�Ŋÿƣ�ģĪƣŰĪģ�ěŏģƣÿŃĪƸ�Ƹŏŧ�ĪƸ�ěĪģƣĪ�
arbejdsmiljø. Andre steder har digitaliseringen bidraget til en bedre kommunikation blandt ledelsen 
żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŰŤƣŏŲŃ�żƠŃÿǜĪŧƙƫŲŏŲŃĪŲ�żŃ�Ŋÿƣ� ŏ� ǵŧĪƣĪ� ƸŏŧłęŧģĪ�ěŏģƣÿŃĪƸ� Ƹŏŧ� ĪŲ�ěĪģƣĪ� ƫĪƣǜŏĜĪܫ� żŃ�
produktkvalitet. Der er også eksempler på, at tidligere arbejdsfunktioner er forsvundet og er blevet 
ĪƣƫƸÿƸƸĪƸ�ŰĪģ�ŲǣĪ�ÿƣěĪšģƫłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�żŃ�żƠŃÿǜĪƣ�'ĪƸ�ƫƸŏŧŧĪƣ�ŲǣĪ�Ťƣÿǜ�Ƹŏŧ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪƫ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪƣ�
�ǽƸĪ�łƣǣŃƸĪƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ܉�ÿƸ�ƣżěżƸƸĪƣ�żŃ�ģŏŃŏƸÿŧŏƫĪƣŏŲŃ�Ńƙƣ�ģĪŰ�ÿƣěĪšģƫŧƙƫĪ�rĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ěĪƫƸĪŰƸ�ŏŤŤĪ�
altid tilfældet. På nogle arbejdspladser har ledelsen valgt at trække produktionen hjem fra udlandet, 
ģÿ�ģĪ�Ųǀ�ŤÿŲ�ƠƣżģǀĜĪƣĪ�ƠƣżģǀŤƸĪƣŲĪ�ěŏŧŧŏŃĪƣĪ�żŃ�ŏ�ĪŲ�ěĪģƣĪ�ŤǜÿŧŏƸĪƸ�ŏ�ƸÿŤƸ�ŰĪģ܉�ÿƸ�ŲǣĪ�ƸĪŤŲżŧżŃŏĪƣ�ƣǀŧŧĪƫ�
ud på de danske arbejdspladser. Dermed digitaliseringen bidrager til, at arbejdspladser fastholdes, og 
medarbejderstaben udvides.

St'Ã®¼¦Sښܓڞ��
 
�ǽƸĪ�żŰƸÿŧĪƫ�ģĪŲ�ŲǣĪ�ǜĪƣģĪŲƫ�ÿƣěĪšģƫżƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃ�ƫżŰ�SŲģǀƫƸƣŏڌڐ��'ĪƸ�Īƣ܉�ŲĖƣ�ģĪŲ�
łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ģĪŲ�ģŏŃŏƸÿŧĪ�ƠƣżģǀŤƸŏżŲ�ƫŰĪŧƸĪƣ�ƫÿŰŰĪŲ�żŃ�ŏŲƸĪŧŧŏŃĪŲƸĪ�ƠƣżģǀŤƸŏżŲƫܫ�żŃ�
ƫĪƣǜŏĜĪŲĪƸǜęƣŤ�ŤÿŲ�ƫĪŧǜƫƸǣƣĪ�ĪŧĪŰĪŲƸĪƣ�ƠĖ�Ťƣǣģƫ�żŃ�Ƹǜęƣƫ�ÿł�ŏŲģǀƫƸƣŏĪŧŧĪ�ǜęƣģŏŤę-
der. Processen i retning af denne form for produktion går lige nu meget hurtig. Det 
kaldes industri 4.0, fordi der før dette var tre andre faser i industrialiseringen: 1) 
Mekaniseringen i 1500-tallet, der introducerede vandmøllen og den mekaniske væv; 
�ܡڏ�ܔ�Ŋǜżƣ�łÿěƣŏŤŤĪŲ�żŃ�ƫÿŰŧĪěĖŲģĪƸ�żƠƫƸżģ�żŃ܉ƸÿŧŧĪƸܫڌڌڕڍܫڔڍ��SŲģǀƫƸƣŏÿŧŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�ŏܡڎ
Automatiseringen i 1980-90’erne, der bragte robotter ind på linje med medarbejdere 
ŏ�łƣĪŰƫƸŏŧŧŏŲŃƫƠƣżĜĪƫƫĪŲܡڐ��SŲģǀƫƸƣŏڌڐ��Īƣ�ƫĖ܉�Ŋǜżƣ�ģĪŲ�łǣƫŏƫŤĪ�żŃ�ģŏŃŏƸÿŧĪ�ƠƣżģǀŤƸŏżŲ�
smelter sammen.
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SŲƸƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ�ÿł�ŲǣĪ�ƸĪŤŲżŧżŃŏĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�ŊÿǜĪ�ĪŲ�ƫŧÿŃƫŏģĪ�'ĪƸ�ŃŏǜĪƣ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŲǣĪ�Űǀ-
ligheder for at måle produktiviteten blandt medarbejderne og følge med i, hvad der foregår på arbejds-
ƠŧÿģƫĪŲ�ǀģĪŲ�ƫĪŧǜ�ÿƸ�ǜęƣĪ�łǣƫŏƫŤ�Ƹŏŧ�ƫƸĪģĪ�NĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Īƣ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�
skabe nogle rammer, der sikrer en balanceret forventningsafstemning mellem ledelsen og medarbej-
dere i forhold til ledelsens krav og de midler, I som medarbejdere har til rådighed. Som arbejdsmiljø-
ƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸ�Ŋÿƣ�ģǀ�żŃƫĖ�ĪŲ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ƣżŧŧĪ�'ǀ�Īƣ�ěŧÿŲģƸ�ÿŲģĪƸ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�ÿƸ�ŏŲƸƣżģǀŤƸŏżŲĪŲ�ÿł�ŲǣĪ�
ƸĪŤŲżŧżŃŏĪƣ�łżƣĪŃĖƣ�ƠĖ�ĪŲ�ƫŏŤŤĪƣŊĪģƫŰęƫƫŏŃƸ�łżƣƫǜÿƣŧŏŃ�ŰĖģĪ�FǢ�Ŋÿƣ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ǜęƣĪƸ�ŲƙģƸ�
til at stoppe med at bruge af de såkaldte co-bots af sikkerhedsmæssige årsager. Det var simpelthen for 
farligt at have dem gående eller kørende rundt blandt medarbejdere. Også de mere traditionelle ro-
ěżƸƸĪƣ�Īƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏ�ĪƸ�ěǀƣ�łżƣ�ÿƸ�ŤǀŲŲĪ�ŧĪǜĪ�żƠ�Ƹŏŧ��ƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜĪŲƫ�ƣĪŃŧĪƣ�żŰ�ĪƸ�ƫŏŤŤĪƣƸ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�NĪƣ�
er det vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant sikrer, at kollegerne har den fornødne uddannelse 
og oplæring til at betjene de forskellige maskiner samt bruger de korrekte værnemidler.

®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�/¦�'/¦�Fh/¦/�£h�¼F�¦r/��G�
ß�¦f¼�d/¦܍�®�r�'Ã�f�t�¼¦�ff/�£�, når det kom-
mer til at sikre arbejdsmiljøet og samarbejdet med ledelsen omkring 
introduktionen af nye teknologier på arbejdspladsen. MED-udvalget i 
den kommunale og regionale sektor samt samarbejdsudvalg og sikker-
hedsudvalget på statslige og private arbejdspladser er nogle af de fora, 
Ŋǜżƣ�ģǀ�ŰĪģ�ǀģŃÿŲŃƫƠǀŲŤƸ�ŏ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�żŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪŲ�żǜĪƣ�łżƣ�
ledelsen kan italesætte teknologiske forandringer og deres betydning for 
łżƣŊżŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ��ǽƸÿŧĪƣŲĪ�ŤƣęǜĪƣ�łÿŤƸŏƫŤ܉�ÿƸ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�ŃĖƣ�ŏ�
dialog med medarbejderne om ny teknologi på arbejdspladsen. 

KAPITEL 7   |   BAGGRUND
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tǣĪ�ƸĪŤŲżŧżŃŏĪƣ܉�ÿǀƸżŰÿƸŏƫĪƣŏŲŃ�żŃ�ģŏŃŏƸÿŧŏƫĪƣŏŲŃ�ƫƸŏŧŧĪƣ܉�ƫÿŰŰĪŲ�ŰĪģ�ƫƸÿģŏŃĪ�ęŲģƣŏŲŃĪƣ�ŏ�ǜęƣģŏŤę-
ģĪƣŲĪ܉�ŊĪŧĪ�ƸŏģĪŲ�ŲǣĪ�Ťƣÿǜ�Ƹŏŧ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�żŃ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�'Īƣłżƣ�ěŧŏǜĪƣ�ĪǽƸĪƣܫ�żŃ�ǜŏģĪƣĪǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
et stadig vigtigere emne. Få af dine kolleger kan forvente at have helt det samme job om 10 år, som de 
har i dag. Nogle jobs forsvinder, men for manges vedkommende handler det mere om, at de får en 
meget anderledes funktion. Det er skræmmende for nogle, og en spændende udfordring for andre – for 
ÿŧŧĪ�Īƣ�ģĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģĪ�ƫŏŤƣĪƫ�ģĪŲ�ěĪģƫƸĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ƫĖ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ�ģĪ�ƣĪƸƸĪ�ŤżŰƠĪ-
tencer til den verden, der kommer. 

Det handler ikke bare om at tilpasse den enkeltes kompetencer til den arbejdsplads, som man nu er 
ansat på. Det er mindst lige så vigtigt til stadighed at blive opdateret helt generelt inden for sit fag. For 
ƫĪŧǜ�żŰ�ģŏŲ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ŧŏŃĪ�Ųǀ�ƫĪƣ�ƫŏŤŤĪƣ�żŃ�ƸƣǣŃ�ǀģ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�łżƣŊżŧģĪŲĪ�ƠĖ�ŤżƣƸ�Ƹŏģ�ęŲģƣĪ�ƫŏŃ܉�żŃ�ģĪƸ�
kan være, du eller nogle kolleger skal arbejde et andet sted. Så er det vigtigt, at jeres kompetencer er 
ǀƠܫƸżܫģÿƸĪ�'ĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�ģĪƣłżƣ܉�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ŃŏǜĪƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧڐڍ��ģÿŃĪƫ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�'ĪƸ�Īƣ�
ŧŏŃĪ�ƫĖ�ŰĪŃĪƸ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ģǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŲĪŰŰĪƣĪ�ŤÿŲ�ǿŲģĪ�ĪƸ�ÿŲģĪƸ�šżě�ƫżŰ�łżƣ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�S�ěŧŏǜĪƣ�
bedre til det job, I har på jeres nuværende arbejdsplads.

/F¼/¦ܴޤ�� 
VIDEREUDDANNELSE

'Ã�®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�f�t�®£Shh/�/t�N/h¼� /tܴ
¼¦�h�¦�hh/�S��¼�®Sf¦/܍��¼�'St/�f�hh/G/¦�F�¦�'/t�
F�¦t�'t/�/F¼/¦ܴ��G�ßS'/¦/Ã''�tt/h®/ܓ�Men det 
kan også være en dobbelt udfordring: Dels kan der være ledere, som ikke 
ƫǣŲĪƫ܉�ÿƸ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�Īƣ�ŲƙģǜĪŲģŏŃ܉�żŃ�ƫżŰ�łƣǣŃƸĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƸ�ŃĖƣ�ǀģ�żǜĪƣ�
produktiviteten. Dels kan der være kolleger, som aldrig har været rigtig 
glade for at sidde på skolebænken, og som ikke bryder sig ret meget om 
ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�¼ŏŧ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�Īƣ�ģĪƣ�ÿƸ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ƫżŰ�ƣĪŃĪŧ�
ŃŏǜĪƣ�šĪƣ�ƣĪƸ�Ƹŏŧ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��żŃ�ƠĖ�ģĪ�ǵŧĪƫƸĪ�żŰƣĖģĪƣ�Īƣ�ģĪƸ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫܫ�
ĪŧŧĪƣ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪłżŲģĪ܉�ƫżŰ�ǿŲÿŲƫŏĪƣĪƣ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�¼ŏŧ�ģŏŲ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�
Īƣ�ģĪƣ�ÿƸ�ƫŏŃĪ܉�ÿƸ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�żǽƸĪ�Īƣ�ŊĪŧƸ�ŲƙģǜĪŲģŏŃ܉�Ŋǜŏƫ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�
ǜŏŧ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�ŊÿŲ�ĪŧŧĪƣ�ŊǀŲ�ƫƸÿģŏŃ�Īƣ�ÿƸƸƣÿŤƸŏǜ�ƠĖ�ĪƸ�żŰƫŤŏǽƸĪŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫ-
marked. Husk også at understrege, at det er en win-win situation, fordi 
ledelsen får mere kompetente medarbejdere, og dine kolleger og du selv 
bliver bedre forberedte på eventuelle større forandringer i jobbeskrivelser 
og arbejdsorganiseringer.

Hold derfor til stadighed en dialog kørende om dette emne: Gå i dialog med ledelsen om, hvordan der 
ěŧŏǜĪƣ�Ƹŏģ�żŃ�ƣǀŰ�Ƹŏŧ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ƫĖ�ģĪƸ�ŃĖƣ�ŰŏŲģƫƸ�ŰǀŧŏŃƸ�ǀģ�żǜĪƣ�ǵŧżǝܹĪƸ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ��Ń�Ƹÿŧ�
Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�ŰĪģ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�żŰ܉�Ŋǜżƣłżƣ�ģĪƸ�Īƣ�ÿƸƸƣÿŤƸŏǜƸ�ÿƸ�żƠŤǜÿŧŏǿĜĪƣĪ�ƫŏŃ�
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'ĪƸ�Īƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ŏƫęƣ�ƠĖ�ƫƸƙƣƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƣ�ƫǣƫƸĪŰ�ŏ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪŲܨ��ƫĖ�ģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ�
ĪŲ�ƠŧÿŲŧÿŃƸ�ģĪŧ�ÿł�ÿƣěĪšģƫżƣŃÿŲŏƫĪƣŏŲŃĪŲ�żŃ�ģĪƣ�ģĪƣŰĪģ�Ƹŏŧ�ƫƸÿģŏŃŊĪģ�ƫŤÿěĪƫ�ƣǀŰ�łżƣ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�
£Ė�ƫƸƙƣƣĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŤÿŲ�ģĪƣ�ŲĪģƫęƸƸĪƫ�ĪƸ�ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫǀģǜÿŧŃܨ��żŃ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ěĪƸǣģĪŧŏŃĪ�ŰŏģŧĪƣ�ŏ�
ǀģģÿŲŲĪŧƫĪƫܫ�ĪŧŧĪƣ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪłżŲģĪ܉�ƫżŰ�ŤÿŲ�ÿŲǜĪŲģĪƫ�ÿł�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ǿŲÿŲƫŏĪƣĪ�ĪǽƸĪƣǀģ-
ģÿŲŲĪŧƫĪ�łżƣ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�'ĪƫǀģĪŲ�Īƣ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�ĪƸ�ĪŰŲĪ܉�ƫżŰ�ŏŲģŃĖƣ�ŏ�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ƫÿŰÿƣ-
ěĪšģƫǀģǜÿŧŃƫÿǽƸÿŧĪƣ�

f�r£/¼/t /F�t'/
 
/ǽƸĪƣܫ�żŃ�ǜŏģĪƣĪǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�Ŋÿƣ�ǜęƣĪƸ�ĪƸ�ĪŰŲĪ�ŏ�ŤƣǣģƫłĪŧƸĪƸ�ŰĪŧŧĪŰ�ƫƸÿƸƫŧŏŃ�ƣĪŃǀŧĪ-
ring og overenskomsterne. I 1977 stipuleredes det i Industriens Overenskomst, at 
ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŲĪ�ěƙƣ�ŤǀŲŲĪ�żƠŲĖ�ģĪŲ�łżƣŲƙģŲĪ�łƣŏŊĪģ�Ƹŏŧ�ģĪŧƸÿŃĪŧƫĪ�ŏ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧ-
se, men først i 1991 kom den afgørende formulering, at medarbejderne har ret til en 
ǀŃĪƫ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪܨ��ĪǽƸĪƣڕ��ŰĖŲĪģĪƣƫ�ÿŲĜŏĪŲŲŏƸĪƸ�Sڏڕڕڍ��ěŧĪǜ�ģĪƸƸĪ�ƫÿƸ�żƠ�Ƹŏŧ�Ƹż�
ugers virksomhedsrelevant uddannelse. 

ÃģłżƣģƣŏŲŃĪŲ�ǜÿƣ�ģżŃ�łżƣƸƫÿƸ܉�ÿƸ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�żǽƸĪ�ǜÿƣ�ƠƣęŃĪƸ�ÿł�ƸŏŧłęŧģŏŃŊĪģܨ��
var der nedgang i ordrebeholdningen, sendte man medarbejderne på uddannelse. 
/Ƹ�ƙŲƫŤĪ�łƣÿ�łÿŃěĪǜęŃĪŧƫĪŲ�ǜÿƣ�ģĪƣłżƣ�ĪŲ�ŰĪƣĪ�ƫǣƫƸĪŰÿƸŏƫŤ�ƸŏŧŃÿŲŃ�Ƹŏŧ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲ-
nelse. 

Overenskomsten på industriens område i 2007 er ganske skelsættende, når det 
ŃęŧģĪƣ�ĪǽƸĪƣܫ�żŃ�ǜŏģĪƣĪǀģģÿŲŲĪŧƫĪ�NĪƣ�ěŧĪǜ�ģĪƣ�ŲĪŰŧŏŃ�ŏŲģŃĖĪƸ�ĪŲ�ÿǽƸÿŧĪ�żŰ�SŲģǀ-
ƫƸƣŏĪŲƫ�fżŰƠĪƸĪŲĜĪǀģǜŏŤŧŏŲŃƫłżŲģܠ�SfÃFܡ�FżŲģĪŲ�Ŋÿƣ�ŃÿŲƫŤĪ�ěĪƸǣģĪŧŏŃĪ�ŰŏģŧĪƣ�
żŃ�ŃŏǜĪƣ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ƫƙŃĪ�żŰ�ƠĪŲŃĪ�Ƹŏŧ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪ܉�ŧŏŃĪƫżŰ�
ÿǽƸÿŧĪŲ�ƠĖ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃ�ǜŏƫ�żƠłżģƣĪƣ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŃƙƣĪ�ĪǽƸĪƣǀģģÿŲŲĪŧƫĪŲ�ƫĖ�ƫǣƫƸĪŰÿƸŏƫŤ�ƫżŰ�
muligt, fx ved at oprette uddannelsesudvalg.

Du kan læse mere om Industriens Kompetenceuddannelsesfond her:  
https://iu.dk/om-os/hvem-er-vi/kompetencefonde/ 

�ŃƫĖ�ƠĖ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŰƣĖģĪ�ǿŲģĪƫ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪłżŲģĪ܈
ވ  £Ė�ģĪƸ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŰƣĖģĪ�ŤÿŲ�ģǀ�ǿŲģĪ�żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ�żŰ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪłżŲģĪŲ�

her:  
https://denkommunalekompetencefond.dk/

ވ  £Ė�ģĪ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�żŰƣĖģĪ�ǿŲģĪƣ�ģǀ�żƠŧǣƫŲŏŲŃĪƣ�żŰ�ŤżŰƠĪƸĪŲĜĪłżŲģĪŲ�ƠĖ� 
https://www.denregionalekompetencefond.dk/

ވ  På det statslige område kan du læse mere om kompetencefonden her:  
https://kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond
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S�ģÿŃ�Īƣ�ÿƣěĪšģĪƸ�ƠĖ�ŰÿŲŃĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�ŏ�ģĪƸ�żǳłĪŲƸŧŏŃĪ�żŃ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƠƣęŃĪƸ�ÿł�Ťƣÿǜ�żŰ�ƙŃĪƸ�ǵŧĪŤƫŏěŏŧŏ-
tet og omstillingsparathed. Det påvirker både karakteren af arbejdsopgaverne og den måde, vi er ansat 
på. Nogle af dine kolleger er måske deltidsansat, mens andre er vikarer, der trækkes ind for kortere eller 
ŧęŲŃĪƣĪ�ƠĪƣŏżģĪƣ܉�ŲĖƣ�ĪŲ�ŤżŧŧĪŃÿ�ƫǣŃĪŰĪŧģĪƫ܉�ƫŤÿŧ�ƠĖ�ěÿƣƫĪŧ�ĪŧŧĪƣ�ģĪƣ�ƠŧǀģƫĪŧŏŃ�ŤżŰŰĪƣ�ĪŲ�Ųǣ�żƣģƣĪ�
ĪŧŧĪƣ�żƠŃÿǜĪ܉�Ŋǜżƣ�ģĪƣ�Īƣ�ěƣǀŃ�łżƣ�ǵŧĪƣĪ�ŊęŲģĪƣ�

'ǀ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�ŤÿŲ�żŃƫĖ�żƠŧĪǜĪ܉�ÿƸ�ÿƣěĪšģƫłǀŲŤƸŏżŲĪƣ�ƫżŰ�łǢ�ŤÿŲƸŏŲĪģƣŏǽƸ܉�ƣĪŲŃƙƣŏŲŃ�ĪŧŧĪƣ�ǜĪģŧŏŃĪŊżŧ-
ģĪŧƫĪƫżƠŃÿǜĪƣ�ǀģŧŏĜŏƸĪƣĪƫ�ĪŧŧĪƣ�żǀƸƫżǀƣĜĪƫ�Ƹŏŧ�ĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ǵŧĪƣĪ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ǀŲģĪƣŧĪǜĪƣÿŲģƙƣĪƣ�S�ÿŲģƣĪ�ƸŏŧłęŧģĪ�ŤÿŲ� 
ŧĪģĪŧƫĪŲ�ǜęŧŃĪ�ÿƸ�ěƣǀŃĪ�ĪŲ�łƣĪĪŧÿŲĜĪƣ܉�ĪŤƫƸĪƣŲ�ŤżŲƫǀŧĪŲƸ܉�ƠŧÿƸłżƣŰƫÿƣěĪšģĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ĪƸ�ƠƣŏǜÿƸ�ǿƣŰÿܨ��ģÿŲƫŤ�
ĪŧŧĪƣ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪšĪƸܫ��łżƣ�ÿƸ�ŧƙƫĪ�ĪŲ�ěĪƫƸĪŰƸ�ÿƣěĪšģƫżƠŃÿǜĪ�ĪŧŧĪƣ�ǀģłƙƣĪ�ĪƸ�ŰŏŲģƣĪܕƫƸƙƣƣĪ�ƠƣżšĪŤƸ�'Ī�
ŲǣĪ�ÿŲƫŏŃƸĪƣ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�ÿƣěĪšģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ǀŲģĪƣ�ÿŲģƣĪ�łżƣŊżŧģ܉�ĪŲģ�ģĪŰ�ģĪƣ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�
jeres arbejdsplads. De er ikke nødvendigvis underlagt den overenskomst, der gælder på din arbejds-
plads. Som tillidsvalgt kan der være forskellige regler for, hvordan du skal varetage deres interesser og 
sikre deres vilkår. Du skal derfor være opmærksom på, hvilke regler der gælder for de kolleger, som er 
ansat på andre vilkår end den traditionelle faste fuldtidsstilling. 

LØST ANSATTE 

Ã'ßSfhStG/t�S��¼æ£S®f��/®f�F¼SG/'/�S�'�tr�¦f�®�r��
£¦� /t¼��F��hh/��/®f�F¼SG/'/�S��h'/¦/tڞڠܴڟڛ���¦
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ڌڎڌڎ���ڌڎڌڎ���ڕڍڌڎ���ڔڍڌڎ���ړڍڌڎ���ڒڍڌڎ���ڑڍڌڎ���ڐڍڌڎ���ڏڍڌڎ���ڎڍڌڎ���ڍڍڌڎ���ڌڍڌڎ���ڕڌڌڎ���ڔڌڌڎ���ړڌڌڎ���ڒڌڌڎ���ڑڌڌڎ���ڐڌڌڎ���ڏڌڌڎ���ڎڌڌڎ���ڍڌڌڎ���ڌڌڌڎ

Q1 Q2

fŏŧģĪ܌�FżƣłÿƸƸĪƣŲĪƫ�ĪŃŲĪ�ěĪƣĪŃŲŏŲŃĪƣ�ěÿƫĪƣĪƸ�ƠĖ�hF®�ģÿƸÿܤ�'ÿŲŰÿƣŤƫ�ƫƸÿƸŏƫƸŏŤ�żŃ�/ǀƣżƫƸÿƸܥ�ƫÿŰƸ�¦Ã¼�
ƣĪŃŏƫƸĪƣĪƸܓ�tżƸĪ�Ƹÿŧ�łżƣ�ǀģƫƸÿƸŏżŲĪƣĪģĪ�Īƣ�łżƣ�ÿŧŧĪ�ěĪƫŤęǼƸŏŃĪģĪڔڗܯڕڑܤ��Ėƣܥ

Deltid Tidsbegrænset ansatte Marginal deltid (under 15 timer) Solo-selvstændig Bureauvikarer ÃģƫƸÿƸŏżŲĪƣĪģĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ
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Som arbejdsmiljørepræsentant skal du repræsentere alle dine kolleger. Som tillidsrepræsentant er du 
som udgangspunkt ikke altid forpligtet til at varetage de løstansattes interesser. Men vælger du at lade 
være, risikerer du, at de på sigt fremstår som et både billigere og administrativt nemmere alternativ 
Ƹŏŧ�šĪƣ܉�ģĪ�łÿƫƸÿŲƫÿƸƸĪ�'Ī�Ŋÿƣ�ģĪƫǀģĪŲ�ĪƸ�ƫƸżƣƸ�ěĪŊżǜ�łżƣ�ŊšęŧƠ�żŃ�ěĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ܉�łżƣ�Ŋǜŏƫ�ģĪ�ƫĪŧǜ�ƫƸĖƣ�ƠĖ�
deres rettigheder, risikerer de at miste jobbet. Selv om der for ledelsen og virksomheden kan være gode 
ŃƣǀŲģĪ�Ƹŏŧ�ŏ�ƠĪƣŏżģĪƣ�ÿƸ�ěĪŲǣƸƸĪ�ǜŏŤÿƣĪƣ܉�Īƣ�ģĪƣ�ƣŏƫŏŤż�łżƣ܉�ÿƸ�ÿŲģĪŧĪŲ�ÿł�łÿƫƸÿŲƫÿƸƸĪ�ƠĖ�ƫŏŃƸ�ǜŏŧ�łÿŧģĪ�'ĪƸ�ǜŏŧ�
påvirke jeres faglige fællesskab og jeres forhandlingsmuligheder negativt. Derfor er der klare fordele 
ved at folk fastansættes – både for ledelsen og dig som tillidsvalgt og dine kolleger. Fastansatte medar-
ěĪšģĪƣĪ�Īƣ�żǽƸĪ�ŰĪƣĪ�ŧżǣÿŧĪ܉�żŃ�ÿŧƸ�ÿŲģĪƸ�ŧŏŃĪ�ƫƸǣƣŤĪƣ�ģĪƸ�ƫÿŰŰĪŲŊżŧģĪƸ�ěŧÿŲģƸ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ܉�ŲĖƣ�ǵŧĪƣƸÿŧŧĪƸ�
Ŋÿƣ�ĪŲ�ƸęƸƸĪƣĪ�ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�

Der er en række værktøjer, du som tillidsvalgt kan trække på, når kommer til at sikre at selv dine kol-
ŧĪŃĪƣ�ŰĪģ�ĪŲ�ŧƙƫĪƣĪ�ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�żƠŲĖƣ�ƫÿŰŰĪ�ǜŏŧŤĖƣ�ƫżŰ�ģĪ�łÿƫƸÿŲƫÿƸƸĪ�®żŰ�ÿƣěĪšģƫ-
miljørepræsentant skal du holde øje med, at ledelsen ikke gør forskel, når det gælder medarbejdernes 
trivsel og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøloven gælder for alle, uanset deres ansættelsesforhold, og er et 
vigtigt redskab for dig som arbejdsmiljørepræsentant til at sikre dine løst ansatte kolleger. 
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®�r�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼�®f�h�'Ã��¦�/d'/�
F�¦��¼�Ãt'G���¦ÃG/t��F�r/'�¦�/d'/¦/�Ã'/t�
�ß/¦/t®f�r®¼ – både for deres og dine kollegers skyld.  
Arbejdsklausuler kan være en måde at undgå social dumping blandt un-
derleverandører. Er du ansat i en kommune eller region, er der i MED-af-
talen krav om, at tillidsvalgte inddrages i udliciteringsprocesserne. Det 
giver jer mulighed for at påvirke ledelsens beslutninger om brug af fx 
underleverandører. Flere overenskomster stiller krav om at fx vikarer, 
deltidsansatte og tidsbegrænset ansatte har samme rettigheder som den 
faste medarbejderstab. Du kan derfor som tillidsrepræsentant trække på 
overenskomsterne til at sikre lige vilkår blandt dine kolleger.

Arbejder I sammen som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, har I de optimale mulighe-
ģĪƣ�łżƣ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ܉�ÿƸ�šĪƣĪƫ�ŤżŧŧĪŃĪƣ�Ŋÿƣ�ěĪģƫƸ�ŰǀŧŏŃĪ�ŧƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣܨ��ƫĪŧǜłƙŧŃĪŧŏŃ�ǀŲģĪƣ�ŊĪŲƫǣŲ�Ƹŏŧ�
arbejdspladsen.
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hSG/®¼ShhStG�ܴ�hSG/� 
rÃhSGN/'/¦�ܳ�¦Ãrr/hSG¼�
ARBEJDSMARKED  
ܳ��¦�/d'®hSß®��h�t /
S�ŏŲƸĪƣŲÿƸŏżŲÿŧ�ƫÿŰŰĪŲŊęŲŃ�ƫĜżƣĪƣ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�żǽƸĪ�ŊƙšƸ܉�ŲĖƣ�ģĪƸ�ŤżŰŰĪƣ�Ƹŏŧ�ŧŏŃĪƫƸŏŧŧŏŲŃ�żŃ�
medarbejderes tilfredshed med deres familie- og arbejdslivsbalance. Danmark er også et af de lan-
ģĪ܉�ƫżŰ�ěƣǀŃĪƣ�ǵŧĪƫƸ�ƣĪƫƫżǀƣĜĪƣ�ƠĖ�ÿƸ�ƫŤÿěĪ�ĪƸ�ƣǀŰŰĪŧŏŃƸ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�ŃĪŲŲĪŰ�ĪŲ�ƣęŤŤĪ�łżƣƫŤĪŧŧŏŃĪ�
aktive arbejdsmarkedspolitikker - selv for dem på kanten af arbejdsmarkedet. Men selvom danske ar-
ěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Īƣ�ŲĖĪƸ�ŧÿŲŃƸ�ƠĖ�ŧŏŃĪƫƸŏŧŧŏŲŃƫłƣżŲƸĪŲ܉�ƫĖ�ǜŏƫĪƣ�ƸÿŧŧĪŲĪ�ƫƸÿģŏŃ܉�ÿƸ�ŤǜŏŲģĪƣ�żǽƸĪ�ƸšĪŲĪƣ�ŰŏŲģƣĪ�
ĪŲģ�ŰęŲģ�żŃ�ƸǣƠŏƫŤ�ƸÿŃĪƣ�ģĪƸ�ŰĪƫƸĪ�ÿł�ěÿƣƫŧĪŲ�fǜŏŲģĪƣ�ƫŏģģĪƣ�żŃƫĖ�ŏ�ŰŏŲģƣĪ�ǀģƫƸƣęŤŲŏŲŃ�ĪŲģ�ŰęŲģ�ŏ�
ŧĪģĪŲģĪ�ƫƸŏŧŧŏŲŃĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ŏ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģƫěĪƫƸǣƣĪŧƫĪƣ�żŃ�ƠĖ�ĜĪŲƸƣÿŧĪ�ƸŏŧŧŏģƫƠżƫƸĪƣ�

Også blandt andre grupper gælder det, at der ikke altid er lige muligheder for alle trods de gode in-
tentioner i lovgivningen og de kollektive overenskomster om lige løn for lige arbejde og et rummeligt 
ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�ÃŲŃĪ܉�ŰŏŃƣÿŲƸĪƣ�żŃ� ŏŤŤĪܫǜĪƫƸŧŏŃĪ�ģÿŲƫŤĪƣĪ�żŃ�ģĪƣĪƫ�ĪǽƸĪƣŤżŰŰĪƣĪ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�ƫǜęƣĪƣĪ�
ved at komme ind på arbejdsmarkedet end andre grupper. De risikerer desuden lavere løn, dårligere 
ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙ�żŃ�ĪŲ�ŧƙƫĪƣĪ�ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ܉�łǢ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ĪƸ�ģĪŧƸŏģƫšżě�ŰĪģ�łĖ�ĪŧŧĪƣ�ŏŲŃĪŲ�
garanterede arbejdstimer, tidsbegrænset stilling, vikariat, freelancer mv. 

®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�/¦�'/¼�ßSG¼SG¼܍��¼�'Ã�/¦��£r�¦fܴ
®�r�£���¼�®f��/�hSG/�rÃhSGN/'/¦�F�¦��hh/�S�'/¼�
'�GhSG/�®�r¼�®Sf¦/܍��¼��¦�/d'®rShd�/¼�/¦�S��¦'/t�
– også for dem med en løsere tilknytning til arbejdspladsen. Du kan her læne 
ģŏŃ�żƠ�ÿł�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ܉�r/'ܫÿǽƸÿŧĪƣ܉�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣ�żŃ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃĪŲ܉�
ƫżŰ�ŃŏǜĪƣ�ģŏŃ�ĪŲ�ƠŧÿƸłżƣŰ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ģƣƙǽƸĪ�ŧŏŃĪƫƸŏŧŧŏŲŃ�żŃ�ŏŲƸĪŃƣÿƸŏżŲ�ŰĪģ�ŧĪģĪŧƫĪŲ�
r/'ܫÿǽƸÿŧĪŲ�ÿŲŃŏǜĪƣ�łǢ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ÿǽƸÿŧĪƫ�ƣĪƸŲŏŲŃƫŧŏŲšĪƣ�łżƣ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŧŏŃĪƫ-
ƸŏŧŧŏŲŃ�ģƣƙǽƸĪƫ�ƠĖ�ŤżŰŰǀŲÿŧĪ�żŃ�ƣĪŃŏżŲÿŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�'ĪƸ�ƫÿŰŰĪ�Ńƙƣ�ƫŏŃ�
ŃęŧģĪŲģĪ�ƠĖ�ƫƸÿƸĪŲƫ�żŰƣĖģĪ�żŃ�ŏ�ģĪŲ�ƠƣŏǜÿƸĪ�ƫĪŤƸżƣ܉�Ŋǜżƣ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�
łÿƫƸƫŧĖƣ܉�ÿƸ�ŧŏŃĪƫƸŏŧŧŏŲŃƫƫƠƙƣŃƫŰĖŧ�ƫŤÿŧ�ģƣƙǽƸĪƫ�żŃ�ǜęƣĪ�ĪŲ�ŏŲƸĪŃƣĪƣĪƸ�ģĪŧ�ÿł�
personalepolitikken. 

I mange overenskomster er der i dag åbnet op for mere barsel til mænd. Det er tænkt som en vej til at 
skabe mere lighed mellem mænd og kvinder, også på arbejdsmarkedet. Hvis en kollega kommer til 
dig og spørger om barselsmuligheder, kan du rådgive og måske også gøre opmærksom på, at mænd 
har fået gode muligheder for at tage barsel i dag. Derved bidrager du også til ligestillingen på arbejds-
markedet.
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EIGE ligestillingsindeks score  
܄ڑڍڌڎ�܉ܡڌڌڍܫڌܠ 76,8

�ŲģĪŧ�ÿł�ŤǜŏŲģĪƣ�ŏ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪŧƫĪ� 
ěŧÿŲģƸ�ÿŧŧĪ�ŤǜŏŲģĪƣ�ŏ�ÿŧģĪƣĪŲڐڒܫڑڍ��Ėƣ ܡބڔړ�ŰęŲģܠ�ބڏړ

Kvinders gennemsnitlige  
ugentligt arbejdstid ܡ�ƸŏŰĪƣڑڏ�ŰęŲģܠ��ƸŏŰĪƣڍڏ

Andel af deltidsansættelser  
ěŧÿŲģƸ�ÿŧŧĪ�ěĪƫŤęǽƸŏŃĪģĪ

25% 
ܡބڒڍ��ŰęŲģܔބڑڏ�ŤǜŏŲģĪƣܠ

Løngabet mellem mænd og kvinder 14,7%

Andel af fædre, der tager barsel 45% (mødre: 99,4 %)

hSG/®¼ShhStG�£��'/¼�'�t®f/��¦�/d'®r�¦f/'

F�'¦/�N�h'/¦�rSt'¦/���¦®/h
 
S�ŃĪŲŲĪŰƫŲŏƸ�ŊżŧģƸ�ŰęŲģڎڏ��ģÿŃĪƫ�ěÿƣƫĪŧ�żŃ�ŤǜŏŲģĪƣڐړڎ��ģÿŃĪƫ�ěÿƣƫĪŧ�ŏܨ�ڐڍڌڎ��Ŋǜŏƫ�ěĪŃŃĪ�ƠÿƣƸĪƣ�ŏ�
ĪŲ�łÿŰŏŧŏĪ�ǜÿƣ�ģÿŃƠĪŲŃĪěĪƣĪƸƸŏŃĪƸ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ܉�ÿƸ�ŰęŲģ�ŏ�ŃĪŲŲĪŰƫŲŏƸ�ƸÿŃĪƣڌڍܕڍ��ÿł�ěÿƣƫŧĪŲ܉�ŰĪŲ�
ŤǜŏŲģĪƣ�ƸÿŃĪƣڌڍܕڕ��fŏŧģĪ܈�'ÿŲŰÿƣŤƫ�®ƸÿƸŏƫƸŏŤ�

fŏŧģĪܓ�'ÿŲŰÿƣŤƫ�®ƸÿƸŏƫŤ܍ܥڐڒڐڒܤ��/ǀƣżƫƸÿƸܥڐڒڐڒܤ�

KAPITEL 7   |   BAGGRUND

Andre værktøjer er fx kravene til virksomhederne om udarbejdelse af ligelønsstatistikker, som kan være 
et vigtigt redskab, når du forhandler løn med ledelsen. Det er lovkrav, at alle arbejdspladser med mere 
ĪŲģڑڏ��ÿŲƫÿƸƸĪ�ǀģÿƣěĪšģĪƣ�ŤƙŲƫżƠģĪŧƸĪ�ŧŏŃĪŧƙŲƫƫƸÿƸŏƫƸŏŤŤĪƣ܉�ŲĖƣ�ģĪƣ�Īƣ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڌڍ��ŰęŲģ�ĪŧŧĪƣ�ŤǜŏŲ-
ģĪƣ�ÿŲƫÿƸ�'ĪŲ�ƸǣƠĪ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲĪƣ�ŤÿŲ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ěƣǀŃĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�łżƣĪěǣŃŃĪ܉�ÿƸ�ģĪƣ�łżƣĪŤżŰŰĪƣ�ĪŲ�
uforholdsmæssig stor lønspredning blandt dine kolleger. Flere overenskomster giver ligeledes forskel-
lige muligheder for at sikre en lige lønudvikling og lige muligheder for alle, selv dem med en løsere 
ƸŏŧŤŲǣƸŲŏŲŃ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�'ĪƸ�Īƣ�ģĪƣłżƣ�ǜŏŃƸŏŃƸ܉�ÿƸ�ģǀ�ǀŲģĪƣƫƙŃĪƣ܉�Ŋǜÿģ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰ-
sten på din arbejdsplads. Er du i tvivl, så kontakt fagforeningen.  

ßŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ� ®¦ܫƠżŧŏƸŏŤܠ� żƣƠżƣÿƸĪ�®żĜŏÿŧ�¦ĪƫƠżŲƫŏěŏŧŏƸǣܡ�ŤÿŲ�ŧŏŃĪŧĪģĪƫ�ǜęƣĪ�ĪƸ�ǜŏŃƸŏŃƸ�ǜęƣŤƸƙš܉�ŲĖƣ�
du og kollegerne ønsker at rejse ligestillingsspørgsmål over for ledelsen samt sikre arbejdsmiljøet og 
ĪŲ�ƣǀŰŰĪŧŏŃ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�S�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪŲƫ� ®¦ܫƠżŧŏƸŏŤ�Īƣ�ģĪƣ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŲģÿƣěĪšģĪƸ�ŰĖŧ�łżƣ�ÿƸ�ƫŤÿěĪ�ĪŲ�



277

®�r�¼ShhS'®¦/£¦�®/t¼�t¼�f�t�'Ã�h�t/�'SG��£��F�
/Ãܽ®�'S¦/f¼Sß/¦��G�¦/G/h®�¼, ŲĖƣ�ģǀ�ƫŤÿŧ�łżƣŊÿŲģŧĪ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪƣ�
med ledelsen eller I står over for større omstruktureringer, hvor der er tale om 
kollektive afskedigelser, virksomheden er lukningstruet eller dele af din arbejd-
splads skal outsources til udlandet, men indenfor Europas grænser. Her kan du fx 
foreslå dine udenlandske kolleger, at emner tages op i det europæiske samarbejd-
sudvalg, hvis I har den type udvalg på din arbejdsplads. Du kan også hente hjælp 
łƣÿ�/Ãܹƫ�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ܉�Ŋǜŏƫ�ģǀ�ŃĪƣŲĪ�ǜŏŧ�ŧƙǽƸĪ�łżƣŊżŧģĪŲĪ�łżƣ�ǀģĪŲŧÿŲģƫŤĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣ܉�ģĪƣ�
eventuelt er udstationerede eller arbejder gennem en underleverandør. Her kan 
det være, at overenskomsten og det danske system kommer til kort, da der er tale 
om en udenlandsk virksomhed. Men du kan evt. trække på reglerne i EU’s direktiv 
om udstationering. Kontakt din fagforening om, hvad mulighederne er. 

rummelig arbejdsplads med medarbejdere med forskellige baggrunde, køn, alder og integration af 
grupper der har svært med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et godt arbejdsmiljø er også en vigtig 
del af mange virksomheders CSR-politik, og du og kollegerne kan derfor bruge virksomhedens CSR-po-
litik til at italesætte forskellige aspekter af arbejdsmiljøet over for ledelsen.

hƙŲ�żŃ�ÿƣěĪšģƫǜŏŧŤĖƣ�łÿƫƸƫęƸƸĪƫ�ƸǣƠŏƫŤ�ŏŲģĪŲ�łżƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�ÿł�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ�żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙŧżǜ-
ŃŏǜŲŏŲŃĪŲ� �rĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�ŰĪƣĪ�ƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃ�ŤżŰŰĪƣ�ǀģĪłƣÿ�żŃ� ŏƫęƣ�łƣÿ�/Ã�®ŏģĪŲ�'ÿŲŰÿƣŤ�ƸŏŧƸƣĖģƸĪ�/Ã�
ŏ܉ڏړڕڍ��Īƣ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƸ�ĪŲ�ŧŏŲģ�ƫƸƣƙŰ�ÿł�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ�żŃ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ܉�ģĪƣ�ƫęƸƸĪƣ�ƣÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ܉�ŊǜŏŧŤĪ�ƣĪŃ-
ŧĪƣ�ģĪƣ�ŃęŧģĪƣ�łżƣ�ģÿŲƫŤĪ�ŧƙŲŰżģƸÿŃĪƣĪ�żŃ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�'ĪƸ�ŃęŧģĪƣ�łǢ�ǵŧĪƣĪ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪŃŧĪƣ�żŃ�
ŊĪƣǀŲģĪƣ�ŤƣÿǜĪŲĪ�Ƹŏŧ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣŲĪƫ�ǀģÿƣěĪšģĪŧƫĪ�ÿł�ĪŲ��£ß��ŲģƣĪ�ĪŤƫĪŰƠŧĪƣ�ƠĖ�/Ã�ƸŏŧƸÿŃ܉�ģĪƣ�Ŋÿƣ�
ěĪƸǣģŲŏŲŃ�łżƣ�ģŏƸ�ģÿŃŧŏŃĪ�ǜŏƣŤĪ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ܉�żŃ�ƫżŰ�Īƣ�ŰĪģ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ƫŏŤƣĪ�ģŏŲ�żŃ�ģŏŲĪ�ŤżŧŧĪŃĪƣƫ�ŰǀŧŏŃŊĪ-
ģĪƣ�łżƣ�ŰĪģŏŲģǵŧǣģĪŧƫĪ܉�Īƣ�łǢ�ƣĪŃŧĪƣŲĪ�żŰ�ŏŲłżƣŰÿƸŏżŲ�żŃ�ŊƙƣŏŲŃ�ÿł�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�żŃ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸĪ܉�ƫÿŰƸ�
ŤƣÿǜĪŲĪ�żŰ�ĪƸÿěŧĪƣŏŲŃ�ƫÿŰÿƣěĪšģƫǀģǜÿŧŃ�żŃ�ŤƣÿǜĪŲĪ�Ƹŏŧ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣŏŲģģƣÿŃĪŧƫĪ�ǜĪģ�ŰÿƫƫĪłǣƣŏŲŃĪƣ܉�
ŲĪģƫŤęƣŏŲŃĪƣ�żŃ�ǀģŧŏĜŏƸĪƣŏŲŃ�ÿł�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Űǜ���ŃƫĖ�ƠĖ�ÿŲģƣĪ�żŰƣĖģĪƣ�Ŋÿƣ�/Ã�ěŏģƣÿŃĪƸ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŧƙǽƸĪ�
danske lønmodtagerrettigheder. Det gælder fx øremærket barsel,

 11 timers reglen, betalt ferie, ligeløn og kravene til ligestilling, udstationering af medarbejdere mv. 
®ĪŲĪƫƸ�Ŋÿƣ�ģĪƣ�żŃƫĖ�ǜęƣĪƸ�ģƣƙǽƸĪŧƫĪƣ�łƣĪŰŰĪ�żŰ�ĪŲ�ĪǀƣżƠęŏƫŤ�ŰŏŲģƫƸĪŧƙŲ�ƠĖ�/Ã�ŲŏǜĪÿǀ�'ĪƸ�Īƣ�łżƣƸ-
ƫÿƸ�ǀƫŏŤŤĪƣƸ܉�Ŋǜÿģ�ǀģłÿŧģĪƸ�ěŧŏǜĪƣ܉�ŰĪŲ�ŏŲģłƙƣĪƫ�ĪŲ�ĪǀƣżƠęŏƫŤ�ŧżǜěĪƫƸĪŰƸ�ŰŏŲģƫƸĪŧƙŲ܉�ǜŏŧ�ģĪƸ�ěĪƸǣģĪ�
ĪƸ�ěƣǀģ�ŰĪģ�ŰĪƣĪ�ĪŲģڌڌڍ��Ėƣƫ�ƣĪŲ�ÿǽƸÿŧĪƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃ�ÿł�ŧƙŲ�ŏ�'ÿŲŰÿƣŤ�S�ģĪƸ�ŊĪŧĪ�ƸÿŃĪƸ�Īƣ�ģĪƣ�ĪŲ�ƫƸÿģŏŃ�
ģŏÿŧżŃ�ŰĪŧŧĪŰ�/ÃܫƣĪŃǀŧĪƣŏŲŃĪŲ�żŃ�ģĪŲ�ģÿŲƫŤĪ�ŰżģĪŧ܉�ŲĪƸżƠ�łżƣģŏ�/Ã�ƠƣŏŰęƣƸ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƣ�ǜŏÿ�ŧżǜŃŏǜŲŏŲŃ�
żǽƸĪ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ģŏƣĪŤƸŏǜĪƣ܉�ŰĪŲƫ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģ�ƣĪŃǀŧĪƣĪƫ�ǜŏÿ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�żŃ�ÿǽƸÿŧĪƣ�ŰĪŧ-
lem arbejdsmarkedets parter. 

/Ãܴ'S¦/f¼Sß/¦� 
ܳ�æ'¦/�¦/GÃh/¦StG
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ڑړڕڍ Ligeløn
Kollektive afskedigelser

ړړڕڍ Virksomhedsoverdragelse

ڒړڕڍ Ligebehandling

ڌڔڕڍ hƙŲ�ŃÿƣÿŲƸŏܕ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģƫŤżŲŤǀƣƫĪƣ�

ڍڕڕڍ Ansættelsesbeviser

ڎڕڕڍ Betalt barsel

ڏڕڕڍ Arbejdstid og hviletidsbestemmelser

ڐڕڕڍ �ĪƫŤǣƸƸĪŧƫĪ�ÿł�ǀŲŃĪ�żŃ�ěƙƣŲ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪŲ�
Europæiske virksomhedsråd

ڒڕڕڍ ÃģƫƸÿƸŏżŲĪƣĪģĪ�
forældreorlov

ړڕڕڍ Deltidsarbejde

ڔڕڕڍ APV

ڕڕڕڍ Tidsbegrænset ansættelse

ڌڌڌڎ Antidiskrimination +2

ڍڌڌڎ Europæiske virksomheder (konsultation)

ڎڌڌڎ Information og høring
Sexuel chikane 

ڏڌڌڎ Medarbejderinvolvering

ڔڌڌڎ Bureauvikarer

ڌڍڌڎ Forældreorlovsdirektivet (revision)

ڕڍڌڎ Øremærket barsel til fædre
Arbejdsvilkårsdirektivet

ڌڎڌڎ Forslag om europæisk mindsteløn

/f®/r£h/¦�£��¼/r�/¦�S�/Ãܽ®�'S¦/f¼Sß/¦
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®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�f�t�'Ã�N/¦�®£Shh/�/t�ßSG¼SG�
¦�hh/ܓ Selv om overenskomster og regelsæt måske giver mulighed 
for, at en kollega kan trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet, så 
kan det også være dyrt i den forstand, at pensionen måske bliver meget 
lille. Jo længere, man er på arbejdsmarkedet, jo mere pension opsparer 
man. Nogle af dine kolleger har måske været ude af arbejdsmarkedet i 
nogle perioder og har derfor en mindre livsindkomst end andre. Det vil 
så også afspejle sig i den pension, de kan få udbetalt. 

�ŤżŲżŰŏĪŲ�ŏ�ģĪƸ�ģÿŲƫŤĪ�ƫÿŰłǀŲģ�ŃĖƣ�żƠ�żŃ�ŲĪģ�'ĪƸ�ěĪƸǣģĪƣ�żŃƫĖ܉�ÿƸ�ěĪŊżǜĪƸ�łżƣ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸ�ǜÿƣŏĪƣĪƣ�
Fƙƣ�ǿŲÿŲƫŤƣŏƫĪŲڕڌܫڔڌڌڎ��ƸÿŧƸĪ�ŰÿŲ�żŰ�ĪŲ�żǜĪƣżƠŊĪģĪƸ�ƙŤżŲżŰŏ�ŰĪģ�ÿƣěĪšģƫŤƣÿǽƸŰÿŲŃĪŧ܉�żŃ�ƠżŧŏƸŏƫŤĪ�
żǜĪƣǜĪšĪŧƫĪƣ�ŃŏŤ�ƠĖ܉�ŊǜżƣģÿŲ�ŰÿŲ�ŤǀŲŲĪ�łĖ�ģĪ�ęŧģƣĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ěŧŏǜĪ�ƠĖ�ÿƣěĪšģƫŰÿƣŤĪģĪƸ�S�ŧƙěĪƸ�ÿł�ǿŲÿŲƫŤƣŏ-
sen steg arbejdsløsheden, og nu var interessen nok så meget at sikre, at de unge kunne komme ind på 
arbejdsmarkedet – og i den forbindelse måske opfordre de ældre til at trække sig tilbage lidt tidligere. I 
dag kan det konstateres, at vi alle lever længere (og mange af os bedre) og derfor er pensionsalderen til 
ƫƸÿģŏŃ�ģŏƫŤǀƫƫŏżŲ�dż�ǣŲŃƣĪ܉�ŰÿŲ�Īƣ�ŏ�ģÿŃ܉�šż�ƫĪŲĪƣĪ�ŤÿŲ�ŰÿŲ�ŤżŰŰĪ�ƠĖ�ƠĪŲƫŏżŲ�

På den enkelte arbejdsplads er det vigtigt, at I er opmærksomme på seniorerne blandt medarbejderne. 
Nogle vil gerne blive på arbejdet så lang tid som muligt, men kan de følge med? Andre vil måske gerne 
ƸƣęŤŤĪ�ƫŏŃ�ƸŏģŧŏŃƸܨ��ŰĪŲ�Ŋÿƣ�ģĪ�ƙŤżŲżŰŏ�Ƹŏŧ�ģĪƸܐ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ǜŏŧ�ģǀ�żǽƸĪ�ěŧŏǜĪ�ěƣǀŃƸ�ƫżŰ�ƫƠÿƣƣŏŲŃƫ-
partner for den enkelte medarbejders overvejelser om den sidste tid på arbejdspladsen. Vær her op-
ŰęƣŤƫżŰ�ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ŏ�ŰÿŲŃĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�ǿŲģĪƫ�ƣĪŃĪŧƫęƸ�łżƣ�ƫĪŲŏżƣżƣģŲŏŲŃĪƣ�'ŏƫƫĪ�ƣĪŃĪŧƫęƸ�ŃŏǜĪƣ�
ŰǀŧŏŃŊĪģ�łżƣ�ÿƸ�ĪƸÿěŧĪƣĪ�ƫęƣŧŏŃĪ�żƣģŲŏŲŃĪƣ�łżƣ�ęŧģƣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪܨ��ƸǣƠŏƫŤ�ŏ�łżƣŰ�ÿł�ŲĪģƫÿƸ�Ƹŏģ��ǽƸĪ�
ŤƣęǜĪƣ�ģĪƸ�ĪŲ�ŧżŤÿŧÿǽƸÿŧĪ܉�żŃ�ŊĪƣ�ƫŤÿŧ�ģǀ�ƫżŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸܨ��ŏ�ƫÿŰÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ģŏŲ�łÿŃłżƣĪŲŏŲŃܨ��ŏŲģŃĖ�ÿł-
ƸÿŧĪŲ�¦ÿŰŰĪƣŲĪ�łżƣ�ƫĪŲŏżƣÿǽƸÿŧĪƣŲĪ�ŏ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣŲĪ�ǜÿƣŏĪƣĪƣ�ĪŲ�ŊĪŧ�ģĪŧ�łƣÿ�żŰƣĖģĪ�Ƹŏŧ�żŰƣĖģĪ܉�żŃ�
ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ŰÿŲŃĪ�ŰǀŧŏŃŊĪģĪƣ܉�łǢ�ŲĪģƫÿƸ�Ƹŏģ܉�Ńƣÿģǜŏƫ�ƸŏŧěÿŃĪƸƣęŤŲŏŲŃ܉�łÿƫƸŊżŧģĪŧƫĪƫěżŲǀƫ�ŰŰ�tżŃŧĪ�
ordninger kan igangsættes fem år før den planlagte pension, andre – fx gradvis tilbagetrækning – kan 
ƫƸÿƣƸĪ܉�ŲĖƣ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪŲ�Īƣڑڑ��Ėƣ�rĪŲ�ģĪƸ�Īƣ�ŲƙģǜĪŲģŏŃƸ�ÿƸ�ƸšĪŤŤĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪŲ�ĪŧŧĪƣ�ƣÿŰŰĪÿǽƸÿ-
ler, for ordningerne varierer meget.

DEMOGRAFISKE  
FORANDRINGER &  
KONJUNKTURER

Vær også opmærksom på, at seniorer uden for jeres arbejdsplads måske kan være attraktive, når der 
ƫŤÿŧ�ƣĪŤƣǀƸƸĪƣĪƫ�ŲǣĪ�ŰĪģÿƣěĪšģĪƣĪ�®żŰ�ƸŏŧŧŏģƫǜÿŧŃƸ�ŤÿŲ�ģǀ�ŰĪģǜŏƣŤĪ�Ƹŏŧ�ÿƸ�ŊĪŲŧĪģĪ�żƠŰęƣŤƫżŰŊĪģĪŲ�
ƠĖ܉�ÿƸ�ģĪƣ�ǿŲģĪƫ�ŰĪŃĪƸ�ƫĖŤÿŧģƸ�ܹŃƣĖƸ�Ńǀŧģܹ�ģĪƣǀģĪܨ��łżŧŤ�żǜĪƣڌڑ��Ėƣ܉�ƫżŰ�Ŋÿƣ�ŰÿƫƫĪƣ�ÿł�ĪƣłÿƣŏŲŃ�żŃ�ƣǀƸŏŲĪ�
ÿƸ�ƸƣęŤŤĪ�ƠĖ܉�żŃ�ƫżŰ�ģĪƣłżƣ�ŤÿŲ�ŊÿǜĪ�ŧŏŃĪƫĖ�ǜęƣģŏłǀŧģĪ�ŤǜÿŧŏƸĪƸĪƣ�ƫżŰ�ǣŲŃƣĪ�ŤÿŲģŏģÿƸĪƣ�Ƹŏŧ�ĪƸ� šżě�ƠĖ�
jeres arbejdsplads. 
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Alle

Industri

Sundhed og socialvæsen

Vandforsyning og renovation

Hoteller og restaurater

Rejsebureauer, rengøring og anden

Handel

Bygge og anlæg

Information og kommunikation

Transport

Andre serviceydelser mv.

Kultur og fritid

�ǳłĪŲƸŧŏŃ�ÿģŰŏŲŏƫƸƣÿƸŏżŲ܉�łżƣƫǜÿƣ�żŃ�

Finansiering og forsikring

¦ĖƫƸżǿŲģǜŏŲģŏŲŃ

Undervisning

Ejendomshandel og udlejning

/ŲĪƣŃŏǿƣƫǣŲŏŲŃ

Videnservice

hÿŲģěƣǀŃ܉�ƫŤżǜěƣǀŃ�żŃ�ǿƫŤĪƣŏ

�ß/¦G�tG�¼Sh�/F¼/¦h�t��h�t'¼ܴښڠ��¦/SG/�F�¦'/h¼��
£���¦�t N/�

fŏŧģĪ܌��ƣěĪšģĪƣěĪǜęŃĪŧƫĪŲƫ�/ƣŊǜĪƣǜƫƣĖģ�ƠĖ�ěÿŃŃƣǀŲģ�ÿł�'ÿŲŰÿƣŤƫ�®ƸÿƸŏƫƸŏŤ

�ƠĜƸڌڏ�������ڑڎ�������ڌڎ��������ڑڍ��������ڌڍ��������ڑ���������ڌ

�ƠĜƸڌڏ�������ڑڎ�������ڌڎ��������ڑڍ��������ڌڍ��������ڑ���������ڌ

FŏŃǀƣĪŲ�ǜŏƫĪƣ܉�ÿƸ�ŏ�ŃĪŲŲĪŰƫŲŏƸބ�ڑڍ��ƸƣęŤŤĪƣ�ƫŏŃ�ƸŏŧěÿŃĪ�ƠĖ�ĪǽƸĪƣŧƙŲ�ƫżŰܫڌڒ�ĖƣŏŃ�rĪŲ�ģĪƸƸĪ�
ģęŤŤĪƣ�żǜĪƣ�ěĪƸǣģĪŧŏŃĪ�ǜÿƣŏÿƸŏżŲĪƣ�FǢ�ƸƣęŤŤĪƣބ�ڑڎ��ŏ�ŏŲģǀƫƸƣŏĪŲ�ƫŏŃ�ƸŏŧěÿŃĪ�ƫżŰܫڌڒ�ĖƣŏŃ܉�
mens tallet kun er 8 % inden for videnservice. Generelt tegner der sig et billede af, at jo 
ŰĪƣĪ�łǣƫŏƫŤ�ěĪŧÿƫƸĪŲģĪ�šżě܉�šż�ƸŏģŧŏŃĪƣĪ�Īƣ�ƸŏŧěÿŃĪƸƣęŤŲŏŲŃƫÿŧģĪƣĪŲ�
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S�ģĪ�ƫĪŲĪƣĪ�Ėƣ�Ŋÿƣ�ģĪƣ�ǜęƣĪƸ�ŰĪŃĪƸ�łżŤǀƫ�ƠĖ�ŤŧŏŰÿłżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣ�£żŧŏƸŏŤĪƣĪ܉�ŏŲƸĪƣĪƫƫĪŃƣǀƠƠĪƣ�żŃ�ĪǽƸĪƣ-
hånden også virksomheder og arbejdspladser er stadig mere opmærksomme på, at vi må ændre ad-
łęƣģ�ŏ�ƣĪƸŲŏŲŃ�ÿł�ĪŲ�ŰĪƣĪ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃ�ŰĖģĪ�ÿƸ�ŧĪǜĪ�żŃ�ƠƣżģǀĜĪƣĪ�ƠĖ�'ĪƸƸĪ�ƫŤÿŧ�ÿǵěÿŧÿŲĜĪƣĪƫ�ŰĪģ�ĪŲ�
ƫƸÿģŏŃ�ǜęŤƫƸܨ��ŏŤŤĪ�łżƣ�ǜęŤƫƸĪŲƫ�ĪŃĪŲ�ƫŤǣŧģ܉�ŰĪŲ�łżƣģŏ�ģĪƣ�ŤżŰŰĪƣ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ŰĪŲŲĪƫŤĪƣ�ƠĖ�šżƣģĪŲ܉�
som alle gerne ville leve samme liv, som vi har i den vestlige verden. De 17 verdensmål er et eksempel 
herpå.

£Ė�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫ�ŤÿŲ�ģĪƸ�ǜęƣĪ�ŰĪŃĪƸ�ŏŲƸĪƣĪƫƫÿŲƸ�ÿƸ�ÿƣěĪšģĪ�ŰĪģ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģ܉�ěĖģĪ�ÿł�
ƙŤżŲżŰŏƫŤĪ�żŃ�ÿł�ŰżƣÿŧƫŤĪ�ĖƣƫÿŃĪƣ�ÃģżǜĪƣ�ÿƸ�ģĪƸ�Īƣ�ģĪƸ�ƣŏŃƸŏŃĪ�ÿƸ�ŃƙƣĪ܉�ƫĖ�ŤÿŲ�ģĪƸ�żŃƫĖ�ŃŏǜĪƣ�ÿƣěĪšģƫ-
ƠŧÿģƫĪŲ�ĪŲ�Ơƣżǿŧ�żǜĪƣ�łżƣ�żŰŃŏǜĪŧƫĪƣ�żŃ�ŤǀŲģĪƣܨ��żŃ�ƠĖ�ŲżŃŧĪ�ÿƣěĪšģƫƠŧÿģƫĪƣ�Īƣ�ƫĪŧǜĪ�ƠƣżģǀŤƸĪƸ܉�ģĪƣ�
łƣĪŰƫƸŏŧŧĪƫ܉�ĪƸ�ěŏģƣÿŃ�Ƹŏŧ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģ�'Ī�Īƣ�ƫĖ�łƣżŲƸŧƙěĪƣĪ�ŏ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģܨ��ǜĪģ�ÿƸ�ŧĪǜĪƣĪ�ƠƣżģǀŤ-
ƸĪƣ�ĪŧŧĪƣ�ƫĪƣǜŏĜĪƫ܉�ƫżŰ�ŏ�ƫŏŃ�ƫĪŧǜ�ƫŤÿěĪƣ�ĪƸ�ŰĪƣĪ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃƸ�ƫÿŰłǀŲģ�'ĪƸ�Īƣ�żŃƫĖ�ĪŲ�ŤżŲŤǀƣƣĪŲĜĪƠÿ-
ƣÿŰĪƸĪƣ܉�łżƣģŏ�ƫƸÿģŏŃ�ǵŧĪƣĪ�ŤǀŲģĪƣܨ��ěĖģĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�żŃ�ŏŲģŏǜŏģĪƣܨ��ƙŲƫŤĪƣ�ǜÿƣĪƣ܉�ģĪƣ�Īƣ�ƠƣżģǀĜĪƣĪƸ�
ěęƣĪģǣŃƸŏŃƸ�'ÿŲƫŤĪ�ǜŏƣŤƫżŰŊĪģĪƣ�Ŋÿƣ�żǽƸĪ�Ŋÿƣ�ǜŏƫƸ�ƫŏŃ�ÿƸ�ǜęƣĪ�ěŧÿŲģƸ�ěĖģĪ�ģĪ�łƙƣƫƸĪ�żŃ�ģĪ�ěĪģƫƸĪ�ŏ�
ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģ�żŃ�ŃƣƙŲ�żŰƫƸŏŧŧŏŲŃ�

KLIMAFORANDRINGER  
& BÆREDYGTIGHED

®�r�¼ShhS'®ß�hG¼�®£Shh/¦�'Ã�/t�¦�hh/�S�'/tt/��
�r®¼ShhStGܓ�S�ģĪƸ�ǵŧĪƫƸĪ�żǜĪƣĪŲƫŤżŰƫƸĪƣ�Īƣ�ěęƣĪģǣŃƸŏŃŊĪģ�żŃ�ŃƣƙŲ�żŰƫƸŏŧŧ-
ing et emne. Der opfordres til samarbejde om en grøn omstilling af arbejdspladsen 
selv, men også af andre led i den værdikæde, som virksomheden er en del af. Som 
tillidsvalgte kan I tage det op i samarbejdsorganisationen og arbejdsmiljøorgan-
ŏƫÿƸŏżŲĪŲ�S�ǜŏŧ�żŃƫĖ�żǽƸĪ�ǜęƣĪ�ģĪŰ܉�ģĪƣ�ƫŤÿŧ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�żŰƫƸŏŧŧŏŲŃƫƠƣżĜĪƫƫĪŲ�ŰĪģ�
kollegerne og det skal gå begge veje, for kollegerne vil mange gange være dem, der 
har gode idéer til, hvordan arbejdsprocesser m.m. kan gøres mere bæredygtige.

®ÿŰƸŏģŏŃ�ƫŤÿŧ�S�ǜęƣĪ�żƠŰęƣŤƫżŰŰĪ�ƠĖ܉�Ŋǜÿģ�łżƣÿŲģƣŏŲŃĪƣŲĪ�ŰĖƸƸĪ�ěĪƸǣģĪ�łżƣ�ŤżŧŧĪŃĪƣŲĪ�'ĪŲ�ŃƣƙŲŲĪ�
omstilling kan føre til mindre eller større ændringer i teknologi eller arbejdets organisering, og det kan 
ěĪƸǣģĪ�żŰǜęŧƸŲŏŲŃĪƣ�łżƣ�ģĪŲ�ĪŲŤĪŧƸĪ�NǀƫŤ�ģĪƣłżƣ�ÿƸ�ģŏƫŤǀƸĪƣĪ�ģĪƸƸĪܨ��żŃ�ÿƣěĪšģƫŰŏŧšƙƣĪƠƣęƫĪŲƸÿŲƸĪŲ�
og tillidsrepræsentanten kan oplagt arbejde sammen om dette emne. 


