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Færre ulovlige arbejds-
nedlæggelser
Antallet af konflikter på arbejdsmarkedet var sidste år lavere end i noget andet 
år siden 1991, hvor opgørelsen af konflikter i sin nuværende form startede. 
I 2015 var der 7.979 tabte arbejdsdage udløst af 138 overenskomststridige 
arbejdsnedlæggelser. Til sammenligning har der ellers i gennemsnit siden 1991 
været lidt over 51.000 tabte arbejdsdage årligt. Det viser DA’s nye konfliktstati-
stik.

Anna Ilsøe, lektor og ph.d. ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Orga-
nisationsstudier (FAOS) mener, at det lave konfliktomfang afspejler den danske 
models styrke.

– De lokale forhandlings- og samarbejdssystemer gør det muligt for arbejds-
givere og lønmodtagere at forhandle sig frem i stedet for at konflikte sig frem. 
Uoverensstemmelser klares på det nederste trin af konflikttrappen, og man lyk-
kes med at finde løsninger, begge parter kan leve med, mellem overenskomst-
fornyelserne, siger Anna Ilsøe til agenda.dk. 
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Brødrene Dahl og Optimera 
flytter sammen 
Brødrene Dahl og Optimera flytter sammen i Grindsted.

Selvom de to virksomheder er kommet under fælles tag, fortsætter de som hidtil 
– som to selvstændige butikker med separate indgange, sortimenter og varelagre, 
men nærheden giver en lang række fordele.

– Beslutningen er i bund og grund udtryk for almindelig sund fornuft. Vi er begge 
en del af Saint-Gobain Distribution Denmark, og nu hvor der er plads nok hos Opti-
mera, hvorfor så betale husleje for noget, man egentlig ikke har brug for, spørger 
Claus Bertelsen, der er forretningschef i Brødrene Dahl i Grindsted. Han understre-
ger samtidig, at der ikke ændres ved de to butikkers koncepter. 

Brødrene Dahl handler kun med professionelle håndværkere, mens Optimera 
både har professionelle og private som kunder.

En ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forsknings-
enhed viser, at omfanget af den sorte økonomi hos 
danskerne er faldet med cirka 14 milliarder kroner mel-
lem 2012 og 2014. I alt blev der arbejdet sort for cirka 
31 milliarder kroner i 2014. 

Ifølge Rockwool Fonden er det svært at vurdere præ-
cis, hvad der er årsag til det store fald. Men skattemi-
nister Karsten Lauritzen (V) har et bud i en pressemed-
delelse:

– Vi skal mindske sort arbejde ved hjælp af målrette-
de løsninger, vejledning og oplysning. Det er bedre end 
at skrue yderligere op for kontrollen af borgerne. Og 
jeg vil stilfærdigt påpege, at faldet altså er sket, mens 
der har været en BoligJobordning, som regeringen hele 
tiden har fastholdt, har en betydning for sort arbejde.

Fra 2010 til 2014 er antallet af danskere, der køber 
sort arbejde, faldet fra 50 procent til 40 procent. 

Det er stadig cirka en fjerdedel af de erhvervsaktive 
danskere, som arbejder sort af og til. Men antallet af 
timer, de bruger på sort arbejde, er faldet fra 3,1 timer 
per uge i 2010 til 1,7 timer om ugen i 2014.

Stort fald i 
mængden af 
sort arbejde 


