Seminar:

Arbejdsgiverorganisationer i Danmark – fra tradition til aktiv tilpasning
Resultater fra den danske og britiske undersøgelse af arbejdsgiverorganisationer
Onsdag den 15/11 kl. 14.30-17.00
Center for Sundhed og Samfund – lokale 1.1.18
Øster Farimagsgade 5A
1014 København K
Arbejdsgiverorganisationerne står over for betydelige udfordringer i disse år. Eksternt betyder international
konkurrence og ny teknologi, at hele brancher ændres radikalt; i nogle tilfælde rykker danske virksomheder op i
værdikæden, i andre tilfælde forsvinder arbejdspladser og virksomheder helt. Tab af medlemmer presser
arbejdsgiverorganisationernes naturlige med- og modspillere – fagforeningerne.
Men hvad betyder det for arbejdsgiverorganisationerne? Omdefinerer de deres rolle? Og hvordan går det egentlig
med organiseringen af arbejdsgivere?
FAOS har gennem mange år analyseret fagbevægelsen og organiseringen af lønmodtagere – nu er turen kommet til
arbejdsgiverne. På dette seminar præsenterer vi de første forskningsresultater fra en ny undersøgelse. En
tilsvarende engelsk undersøgelse vil illustrere ligheder og forskelle mellem arbejdsgiversorganisationer i Danmark og
Storbritannien.

Program
14.30-14.40

Welcome and Introduction to the Comparative Project by Steen E. Navrbjerg, FAOS,
University of Copenhagen

14.40-15.25

Employers Organisations in Denmark: Evidence from the Danish survey and interviews
by Steen Navrbjerg, FAOS, University of Copenhagen

15.25-16.00

Employers Organisations in the UK: Evidence from the British survey by Marco
Hauptmeier, Cardiff Business School

16.00-16.15

Kaffepause – herefter finder debatten sted på dansk

16.15-16.45

Paneldiskussion: Arbejdsgiverorganisationer i fremtiden: Forsvinder de, bliver de større
– eller bliver de mere differentieret? – moderator Steen Navrbjerg
Viceadministrerende direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Adm. direktør Thomas Torp, Grakom
Udviklingschef Henrik Carøe Gjellebøl, Tecniq

16.45-16:55

Spørgsmål og diskussion i plenum – moderator Søren Kaj Andersen

16:55

Afrunding v/Steen Navrbjerg, FAOS, University of Copenhagen

Oplægsholdere og paneldeltagere
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