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FAOS BERETNING 2015

FORORD I 2015 kunne FAOS fejre sit 25-års jubilæum. Det var i januar 1990, at Jesper Due 
og Jørgen Steen Madsen, der nu begge er professor emeritus ved FAOS, etablerede 
FAOS som forskningsgruppe og ansatte den første medarbejder. Senere, i 1999, blev 
FAOS til et forskningscenter og fik sit nuværende navn Forskningscenter for Ar-
bejdsmarkeds- og Organisationsstudier. 25-års jubilæet blev fejret den 12. november 
i Københavns Universitet festsal på Frue Plads, hvor de godt 150 deltagerer blandt 
andet kunne høre oplæg fra beskæftigelsesministeren og en paneldebat med ledere 
fra organisationerne på det danske arbejdsmarked. Oplæg og paneldebat fokuserede 
naturligt nok på den danske models nutid og fremtid og på FAOS’ forskning.  

2015 markerede også nye tiltag. Fra 2015 er undervisning blevet en mere kontinu-
erlig del af FAOS’ virke. FAOS har tidligere gennemført kurser både på og udenfor 
universitetet, men som noget nyt skal alle FAOS’ adjunkter og lektorer fra 2015 
hvert andet år gennemføre et kursus på Sociologisk Institut primært målrettet de 
kandidatstuderende på instituttet. Undervisningen vil bygge direkte på adjunkternes 
og lektorernes forskning og vil dermed være en ny mulighed for at formidle denne 
forskning. Desuden vil det øgede omfang af FAOS’ undervisning betyde, at kandidater 
fra Sociologisk Institut reelt vil få en mulighed for at få en arbejdsmarkedsspecialise-
ring på deres kandidatuddannelse. Udover denne undervisning målrettet studerende 
gennemførte FAOS igen i år en uges sommeruniversitet om den danske model målret-
tet praktikere.  

Jubilæet og FAOS’ undervisning er sammen med en række andre nedslag i FAOS’ 
virke beskrevet nærmere over de følgende sider. Beretningen følger formatet, som 
vi udviklede sidste år. Fokus vil være på vigtige resultater og hovedbegivenheder fra 
2015 i stedet for på en detaljeret gennemgang af samtlige aktiviteter. Da målet er en 
let og overskueligt formidling af FAOS’ resultater, har vi som sidste år valgt at bruge 
korte tekster, billeder og grafikker, der blandt andet beskriver de mest downloadede 
publikationer, mediehits og andre relevante benchmarks, der viser omfang og gennem-
slag af vores forskning. Men forskningsprogrammet er hjørnestenen i FAOS’ virke. 
Derfor vil der også i denne beretning være en præsentation af udvalgte aktiviteter fra 
året, der er gået indenfor programmets fem forskningsområder. 

2015 var det andet år i FAOS’ forskningsprogram 2014-18. Den grundlæggende 
finansiering af dette program er blevet sikret af bevillinger fra Industriens Uddan-
nelses- og Samarbejdsfond, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Dansk Erhverv, HK/
Privat, HK Handel, Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond og Beskæftigelses-
ministeriet. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for denne støtte. Også en 
tak til Københavns Universitet og Sociologisk Institut, der danner rammen om vores 
forskningscenter. 

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med alle nævnte parter.

København, april 2016

Søren Kaj Andersen  Mikkel Mailand 
centerleder, lektor, ph.d.  forskningsleder, lektor, ph.d.
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I 2015 fyldte FAOS 25 år. Det blev fejret med taler og paneldebat 
12. november i festsalen på Københavns Universitet. I anledning 
af dagen holdt centerleder Søren Kaj Andersen en festtale, der 
trak tråde tilbage i tiden, men som samtidig gav et billede af, hvor 
FAOS er i dag, og hvad der driver centrets forskning. Følgende er 
et sammendrag af talen.  
 

FAOS blev til en forskningsgruppe i 1990, dog med et tilløb som går tilbage til efter-
året 1989, da Jesper Due og Jørgen Steen Madsen fik en supplerende bevilling til deres 
nye forskningsprojekt, så de kunne ansætte en ekstra medarbejder. Hermed er det 
også understreget, at Jesper og Jørgen allerede havde været i gang i en årrække. FAOS 
voksede op gennem 1990’erne, så vi ved slutningen af dette årti var en kerne på syv 
forskere. Det var i perioden lykkedes at skaffe ganske store bevillinger, men der var 
også et pres for at finde en mere fast model, hvis vi fremadrettet skulle kunne sikre en 
solid forskningsindsats og stabil beskæftigelse og dermed karrieremuligheder inden 
for rammerne af FAOS. 

Rammer og finansiering
Som del af vores overvejelser om fremtiden formulerede vi i 1999 en vision for FAOS 
om at blive en permanent forskningsinstitution i egne lokaler med en forskningsafde-
ling, en udrednings- og dokumentationsafdeling og en kursusafdeling. Målsætningen 
var endvidere, at vi i løbet af fem år ville komme op på 25 ansatte. Hermed var der 
også lagt op til, at vi ikke nødvendigvis skulle være et universitetscenter.

I et internt seminarreferat fra 2003 hedder det, at visionen om bemandingen var 
”helt i skoven”. Samme år konstaterede vi også, at ”vi ser det i dag som en fordel, 
at vi er placeret ved Sociologisk Institut”. Forestillingen om et forsknings- og udred-
ningscenter i egne lokaler blev skrinlagt. En af grundene til at vi overhovedet overve-
jede at arbejde for en permanent forskningsinstitution i egne lokaler var usikkerhed 
om universitetets interesse i os. Vi oplevede ikke altid, at universitetet udviste – lad os 
kalde det – ubetinget kærlighed og omsorg for den plante, som FAOS havde udviklet 
sig til, i universitets egen have. Siden da er centerdannelser, der i større eller mindre 
grad ligner FAOS, blevet en stadig mere betydelig del af universitets samlede virke 
med de finansieringsstrukturer, der nu en gang eksisterer i dag. Derfor kan vi også 
sige, at der i dag fra universitetets side – og her tænker vi især på Sociologisk Institut 
og Samfundsvidenskabelige Fakultet – er klart større forståelse for, hvad der er vigtigt 
for os for at sikre vores forsatte virke. Omvendt forsøger vi også at understøtte uni-
versitetet i de kerneydelser, der skal leveres vedrørende forskning og undervisning.

Samlet kan vi sige, at FAOS fandt sin form fra 2004. Afgørende var det her, at det 
lykkedes at få femårige programbevillinger på plads, hvilket skyldtes at en række af 
de dominerende organisationer på arbejdsmarkedet samt Beskæftigelsesministeriet 
indvilligede i at yde bevillinger til disse forskningsprogrammer. Dette er forsat kernen 
i finansieringen af FAOS og har sikret os roen til at udvikle forskningen og de øvrige 
aktiviteter samt skabe sikkerhed for os ansatte. 

FAOS fyldte 25 år
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Bente Sorgenfrey, FTF og Pernille Knudsen, DA diskuterede 
den danske model.

Der blev lyttet interesseret, da centerleder ved FAOS Søren Kaj Andersen talte.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gjorde det 
klart, at der er brug for FAOS’ forskning.
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Dialogbaseret forskning 
Placeringen på universitetet har givet os særlige muligheder for at udvikle kvaliteten 
af forskningen. Det skyldes de krav, der i almindelighed er til forskere, men også at 
vi hermed bliver del af nationale og internationale forskningsmiljøer på området, 
ligesom vi også skal publicere nationalt som internationalt. Endvidere har det sikret, 
at alle yngre forskere får tilbuddet om en ph.d.-uddannelse og dermed også mulighe-
den for et normalt karriereforløb på universitetet. Placeringen på universitetet sikrer 
også FAOS’ uafhængighed, da reglerne for hvordan der må arbejdes på universitetet 
beskytter os. Her er forskningsfrihed, og beslutninger af forskningsmæssig karakter 
træffes alene af os. 

Vores femårige forskningsprogrammer udstikker de overordnede linjer for, hvad vi 
fokuserer på i forskningen. Konkret udvikles forskningsprojekterne, dels via en dialog 
med de finansierende parter, dels ved at vi har pålagt os selv et relevanskriterium. Det 
betyder, at vi sørger for at udvikle vores forskning på områder, der er relevante for 
den kreds, der finansierer os. Samtidig kvalificerer den tætte kontakt til arbejdsmar-
kedsorganisationer, ministerium mv. grundlaget for vores forskning. Vi kalder det 
dialogbaseret forskning. Vi tilstræber at være tæt på aktørerne indenfor arbejdsmar-
kedsfeltet. Det kræver fortrolighed og tillid, når vi kommer tæt på. Og det kræver en 
vis selvdisciplin af os, for eksempel med hensyn til timing af, hvornår og hvordan vi 
publicerer resultater.

En dimension i dette er, at vi også skal kunne tage fat på de svære emner. Det kan 
være social dumping eller faldende medlemsopbakning til de faglige organisationer. 
Her kan der godt opstå blæst omkring vores forskningsresultater. Dette må aldrig 
blive et mål i sig selv, men er relevansen af emnerne til stede, må der være en form 
for pligt til at tage fat på dem. Vi oplever dog, at der er forståelse for dette blandt de 
finansierende parter bag FAOS. 

Den dialogbaserede forskning – det at være tæt på – har været kendetegnende for, 
hvornår vores forskning bliver bedst – her ment i en ren akademisk forstand. Det 
handler om at bruge den meget tætte og faktiske viden om forhold på arbejdsmarke-
det, at kunne sætte den i perspektiv i relation til national og international litteratur og 
forskning, og at kunne skrive om det til både den akademiske og en bredere interes-
seret offentlighed. Det er dér, vi gerne vil være – også i årene fremover.

Dagens moderator Niels Krau-
se Kjær sørgede for at holde 
paneldeltagerne på sporet.

Centerleder Søren Kaj  
Andersen præsenterede  
panelet, der skulle diskutere 
den danske models udfordrin-
ger og muligheder.

Kim Graugaard, DI, Claus  
Jensen, Dansk Metal og  
Lizette Risgaard, LO.
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FAOS underviser  
kandidatstuderende
FAOS begyndte i efteråret 2015 at undervise studerende ved 
Sociologisk Institut. Formålet er at forene teoretisk undervisning 
med praksisnære cases og virksomhedsbesøg. 

I efteråret 2015 begyndte FAOS i større omfang at undervise kandidatstuderende og 
studerende på sidste del af bacheloruddannelsen på Sociologisk Institut. Det nye tiltag 
er en del af Sociologisk Instituts fokus på at skabe mere erhvervsrettede uddannelser 
og få mere kontakt til omverdenen. Her har FAOS en klar styrke i kraft af et stort 
netværk både i organisationsverdenen og blandt virksomheder. FAOS skal udbyde 
undervisning, der dels tager afsæt i vores egen forskning og dels forener teori med 
praksisnære cases og virksomhedsbesøg. 

Undervisningen bliver varetaget af adjunkter og lektorer fra FAOS. 
FAOS er sideløbende i gang med at udvikle en undervisningspraksis, der gennem kol-

legial sparring og supervision løbende kvalitetssikrer udbud og undervisning. Det skal 
være med til at sikre, at de studerende modtager interessant og velunderbygget under-
visning og forhåbentlig bidrage til, at flere unge får interesse for vores forskningsfelt.

To fagpakker – seks fag
FAOS leverer seks fag indenfor to fagpakker på Sociologis kandidatuddannelse 

Fag i fagpakken:  
Viden, organisation og politik  
Den danske arbejdsmarkedsmodel  
i forandring 
Teori om offentlig organisation, 
ledelse og arbejde 
Multinationale selskaber og natio-
nale arbejdsmarkedssystemer 
 
Fagene i denne fagpakke tager 
teoretisk udgangspunkt i organisa-
tionssociologien – herunder særligt 
netværksteori, professionssociologi 
og moderne ledelsesteori. Tematisk 
beskæftiger fagene sig med organi-
sationer på arbejdsmarkedet under 
forandring med særligt fokus på ar-
bejdsmarkedsorganisationer, private 
og offentlige arbejdspladser samt 
multinationale selskaber. 

Fag i fagpakken:  
Velfærd, ulighed og mobilitet  
Comparative Sociology of Labour  
Markets 
Velfærdsstater, EU og arbejdsløs-
hedsbekæmpelse 
Why labour migrate and how we  
regulate labour migration 
 
Fagene i denne fagpakke tager 
udgangspunkt i økonomisk socio-
logisk teori, sociologisk teori om 
arbejdsmarkeder og velfærdsstatste-
ori. FAOS udbyder her fag, der 
tematisk fokuserer på komparative 
arbejdsmarkedsstudier med fokus 
på forståelse af nationale arbejds-
markeds- og velfærdssystemer og 
ulighed. Herunder er der særligt 
fokus på blandt andet arbejdsløshed 
og arbejdsmigration.  

Adjunkt, ph.d., Christian 
Lyhne Ibsen underviser i faget 
Comparative Sociology of 
Labour Markets.
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FAOS bidrog til vigtig vidensdeling  
i EU 
FAOS afsluttede i 2015 tre EU-finansierede projekter. Projekterne 
er et samarbejde mellem flere forskningsinstitutioner, og bidrager 
til vigtig vidensdeling og netværksopbygning.  

FAOS afsluttede i 2015 tre EU-projekter, som alle er finansieret af EU’s beskæftigelses-
direktorat og en del af et større samarbejde mellem flere europæiske forskningsinstitu-
tioner. 

”Sådanne tværgående projekter er i høj grad med til at udveksle viden og  styrke 
vores netværk blandt vores europæiske kolleger. Samtidig giver det os en bedre forstå-
else af arbejdsmarkedsforhold i Danmark, når de sammenlignes med forhold i andre 
europæiske lande,” siger Mikkel Mailand, forskningsleder hos FAOS. 

De tre projekter beskæftiger sig henholdsvis med atypisk ansatte, brugerinddragelse 
og løndannelse under EU’s nye stramme økonomistyring.

Stor forskel på atypisk ansattes vilkår
Sygeplejerskevikaren har gode arbejdsvilkår, mens vikaren i rengøringsbranchen er 
dårligere stillet. Løn, arbejdsforhold, ansættelsesvilkår og adgang til sociale goder 
for atypisk ansatte varierer fra branche til branche. Det er en af hovedkonklusio-
nerne i projektet Barganing for social rights – BASORIS. Rapporten fokuserer på 
syv EU lande: Danmark, Holland, Italien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien og 
Tyskland, og analyserne koncentrerer sig om fire sektorer eller dele af sektorer: 
Bygge- og anlægsbranchen, hospitalerne, rengøringsbranchen (uden for private hjem) 
og vikarbranchen. En af hovedkonklusionerne i det danske bidrag til rapporten, som 
Mikkel Mailand og Trine P. Larsen står bag, er, at såfremt fokus flyttes fra sektorer 
til ansættelsestyper, så er de selvstændige uden ansatte sammen med arbejdsmigranter 
fra Østeuropa blandt de lønmodtagere, der står overfor de største problemer. Des-
uden konkluderer rapporten, at arbejdsmarkedets parters indsatser for at forbedre 
vilkårene for de atypisk ansatte har mange facetter, men at udvidelse af overenskomst-
dækningen til at omfatte nye medarbejdergrupper og nye virksomheder har spillet en 
særlig stor rolle. En naturlig barriere for tiltagene er arbejdsgiverforeningernes og de 
faglige organisationers forskellige perspektiver og interesser, hvor de faglige organisa-
tioner ofte er mere skeptiske overfor atypiske ansættelser, end arbejdsgiverne er. 

Fakta: Atypisk ansatte er i rapporten defineret som bureauvikarer, tidsbegræn-
sede ansatte, deltidsansatte med mindre end 15 ugentlige arbejdstimer, selvstæn-
dige uden ansatte og flexjobbere.

Brugerinddragelse kan give fagforeninger mere indflydelse
Hvordan reagerer fagforeninger, arbejdsgivere og offentlige myndigheder på den 
øgede brugerinddragelse, der i disse år finder sted på landets folkeskoler og hospita-
ler? Det er et af de centrale spørgsmål, der danner afsæt for projektet New challenges 

➊

➋
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for public services social dialog - Integrating Service User and Workforce Involve-
ment to Support Responsive Public Services in Tough Times. Rapporten fokuserer på 
England, Danmark, Italien, Holland og Slovakiet, og analyserer brugen og effekten af 
brugerinddragelse på hospitaler og i skoler. Det danske bidrag til projektet, som Nana 
Wesley Hansen og Mikkel Mailand fra FAOS står bag, bidrager med en undersøgelse 
af, hvordan brugerinddragelse påvirker den sociale dialog i dette tilfælde de kollektive 
overenskomster og MED-systemet i den danske hospitalssektor og i Folkeskolen. 

Rapporten viser, at der er stor forskel på, hvordan de faglige organisationer og ar-
bejdsgiverne håndterer brugerinddragelse. For eksempel omfavner Danmarks Lærerfor-
ening brugerinddragelse i langt højere grad end de faglige organisationer, der dækker 
hospitalsområdet. 

At fagforeningerne i sygehussektoren hidtil ikke har valgt – eller formået – at blive en 
kerneaktør i forhold til brugerinddragelsen betyder dog ikke, at de ikke kan blive det i 
fremtiden. Hvis brugerinddragelsen fortsætter med at vokse, er det sandsynligt at fag-
foreningerne vil blande sig langt mere, end de gør i dag. Dels kan brugerinddragelsen 
få betydning for fagforeningerne som en ny platform for indflydelse. Dels kan de også 
blive tvunget til at forholde sig mere til brugerinddragelsen, hvis den bevæger sig tæt-
tere på fagforeningernes traditionelle kerneområder i form af kollektive forhandlinger 
og medarbejderinddragelse. 

Fakta: Brugerinddragelse er en bred definition, der dækker over alt fra samtalen 
mellem patient/læge over forældrerepræsentation i en skolebestyrelse til bruger- 
og interesseorganisationers deltagelse i råd, nævn og udvalg.

EU’s nye økonomistyring svækker lønudvikling
Lønpolitik er kommet på den europæiske dagsorden efter finanskrisen, hvor der i EU er 
opstået en ny europæisk økonomistyring.  Søren Kaj Andersen og Christian Lyhne Ib-
sen fra FAOS har med projektet Collective Agreed Wages in Europe (CAWIE) bidraget 
til at præsentere og diskutere perspektiverne for kollektive forhandlingssystemers rolle 
og betydning i den nye europæiske økonomistyring. Projektet mundede ud i en bogen 
Wage bargaining under the new European Economic Governance, der kritisk analyse-
rer og diskuterer denne økonomistyring. Bogen leverer tre overordnede pointer. For det 
første udfordres den gængse forståelse af, at for høje lønkrav og ubalancerede kollek-
tive lønaftaler har været en hovedårsag til de økonomiske problemer.

Det viser sig, at en stram tysk lønpolitik og gældsbaseret vækst spillede en betydelig 
rolle. For det andet viser analyserne, at økonomistyringen indenfor eurozonen i varie-
rende omfang skabte interne devalueringer, der blandt andet ramte lønudviklingen med 
efterfølgende sociale omkostninger og som ikke bidrog positivt til EU2020-strategiens 
mål om inklusiv vækst. For det tredje indebar økonomistyringen i visse lande – særligt 
sydeuropæiske – alvorlige angreb på eksisterende kollektive forhandlingssystemer, hvil-
ket betød, at overenskomstdækningen blev markant forringet. 

FAOS’ bidrag til bogen bestod af et kapitel om løn og forhandling i de nordiske lande. 

Fakta: Med indførelsen af en ny europæisk økonomistyring er kollektive aftalesy-
stemer herunder løndannelse kommet under pres.    

➌
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Engagementet var højt og diskussionslystne deltagere fra både 
arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse var med til at 
skabe en interessant og nuanceret debat ved årets sommeruni-
versitet. 

Der blev diskuteret med hjerte og hjerne, da årets sommeruniversitet løb af sta-
blen i august. Dermed understøttede ugens forløb grundidéen med kurset, nemlig 
at skabe et forum, hvor arbejdsmarkedets parter og andre praktikere  for en uge 
lægger de daglige politiske uenigheder og forhandlingstaktikker på hylden for i 
stedet at diskutere den danske models nutid og fremtid.     

Det var tredje gang, at FAOS afholdt kurset: Den danske model under udvikling 
eller afvikling, og ligesom tidligere år var alle stole besat.

Debatlystne deltagere prægede 
årets sommeruniversitet

 ”Det har været interessant 
at udveksle synspunkter med 
folk fra fagbevægelsen, og så 
har jeg fået en masse nye kon-
takter,” lød det efterfølgende 
fra en af deltagerne. 

Administrerende direktør Piet 
Tæstensen og fælledstillidsre-
præsentant Flemming Ander-
sen fra virksomheden Aasted 
fortalte om deres samarbejde. 
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Kurset Den danske model – under udvikling 
eller afvikling er en tilbagevendende begiven-
hed, der løber af stablen hvert år i august.
Kurset er skræddersyet til ansatte i fagfor-
eninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier 
og styrelser eller andre fagprofessionelle med 
praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet 
Undervisningen veksler mellem forelæsning, 
gruppearbejde og diskussion.

Kurset er tilrettelagt af Anna Ilsøe og Steen 
E. Navrbjerg, der også, i samarbejde med de 
øvrige FAOS-forskere, står for undervisnin-
gen.

Lektor, ph.d.ved FAOS, Anna Ilsøe førte holdet gennem 
en walk and talk ved Landbohøjskolen på Frederiks-
berg, der danner rammen om sommeruniversitetet.

Lektor, ph.d. ved 
FAOS, Steen E. Navr-
bjerg gennemgik sagen 
om Ryanair. 

fo
to

s:
 f

a
o

s



4 INFORMATIO
N TORSDAG 20. MARTS 2014

BAGGRUND Overenskomst 2014

Ikke engang Bjarne Corydon tør gribe ind i en 

konfl ikt som drejer sig om social dumping, lyder 

det fra kritiker af overenskomstforslaget

Af Kim Kristensen

Kritikerne af forslaget til den 

nye overenskomst gør nu 

kampen mod social dumping 

til kardinalpunktet i en kampagne 

for få et nej ved den kommende ur-

afstemning.

»Nogle gang er man nødt til at sige: 

Hvis arbejdsgiverne ikke vil være 

med til at sikre kampen mod social 

dumping, så tager vi den derfra og 

går til forligsmanden. Så er der nogle 

som hævder, at vi risikerer noget af 

lønnen. Men hvad hjælper den, hvis 

vi ikke har arbejde,« siger Claus We-

stergreen formand for Bygge-, Jord- 

og Miljøarbejdernes Fagforening i 

København, som onsdag tog initiativ 

til en nej-kampagne.

Da LO og DA mandag blev eni-

ge om forslaget til overenskomst-

aftalerne for 500.ooo privatansatte 

lønmodtagere var der ellers smil på 

begge sider af forhandlingsbordet. 

Arbejdsgiverne får en treårig aftale, 

som DA’s direktør, Jørn Neergaard

Larsen, beskriver som »fornuftig øko-

nomisk«. Og arbejdstagerne får højere 

mindsteløn, øget tryghed for dem, 

der mister deres job, og en forstær-

ket indsats mod netop social dum-

ping – eller hvad LO’s formand,  Ha-

rald Børsting, foretrækker  at kalde 

»udenlandsk arbejdskraft«. 

Ifølge Claus Westergreen og de 

andre kritikere gøres der dog ikke 

nok. Samtidig vil en højere mindste-

løn også modvirke social dumping.

»Vi forventer jo, at der kommer 

gang i økonomien særligt inden for 

byggeriet. Og når folk kommer i ar-

bejde, plejer det at give et lønløft. Så 

ved jeg godt, at det er dem, der ar-

bejder på akkord, som vil få mest ud 

af det. Men der er også rigtig mange 

udenlandske arbejdere, og hvis de 

skal have noget, og vi skal bekæm-

pe den sociale dumping, så skulle 

mindstelønnen være blevet hævet 

meget mere. Nu kan man frygte, at 

når der kommer gang i byggeriet, så 

bliver det uden ret mange danskere,« 

siger Claus Westergreen.  

3F i Aalborg var de første til at 

anbefale et nej til overenskomst-

aftalen, med henvisning til at den 

ikke er god nok for de såkaldte vi-

karansatte, og senest har blandt an-

det Malerforbundet også anbefalet 

medlemmerne at stemme nej, fordi 

der »mangler et eff ektivt værn mod 

social dumping i malerbranchen«.

Formanden for 3F’s afdeling i Fre-

deriksborg, Tue Tortzen, erkender, at 

overenskomstaftalen er et fremskridt. 

Men lokaformanden mener, at »vi 

tripper rundt om den varme grød«:

»Hvis man har en overenskomst 

med 3F, så hæfter man også for, hvad 

alle mulige underentreprenører, man 

får til at lave arbejdet, eventuelt kom-

mer til at skylde medarbejderne – 

altså et kædeansvar. Vi får under-

gravet den danske model, så vi har 

brug for at få en løsning. Og taktisk 

set kan vi ikke fi nde et bedre poli-

tisk tidspunkt at tage en konfl ikt på. 

Ikke engang Bjarne Corydon tør gribe 

ind i en konfl ikt, som drejer sig om 

social dumping.«

Et dansk nybrud

Næstformand i Byggegruppen i 3F, 

Palle Bisgaard, kalder aftalen den 

bedste opnåelige og henviser til, at 

netop inden for byggebranchen er 

der enighed om et såkaldt protokollat 

om »udenlandsk arbejdskraft«. Det 

skal blandt andet forhindre, at »en 

selskabsretlig eller kontraktmæssig 

konstruktion er lavet for at omgå de 

overenskomstmæssige forpligtelser«.

»Vi får mulighed for at ansvarlig-

gøre hovedentreprenørerne, som står 

bag social dumping. Nu kan en un-

derentreprenør blive dømt for over-

enskomstbruddet og hovedentre-

prenøren for i virkeligheden at stå 

bag dette. Det er et nybrud i dansk 

overenskomsthistorie, selv om det 

selvfølgelig i dag er svært 100 procent 

sikkert at sige, hvad det konkret vil 

føre til,« siger Palle Bisgaard.

Afstemningsreglerne gør det dog 

mere end svært for kritikerne at få 

forkastet forslaget til en ny overens-

komst. For at mæglingsskitsen skal 

falde, skal ikke blot et fl ertal stemme 

nej. Stemmeprocenten i urafstem-

ningen skal være over 40 procent. 

Og i 2012  var det kun 29,3 procent 

af de stemmeberettigede der fandt 

det umagen værd.

Alternativet er at få 25 procent af 

samtlige stemmeberettigede til at 

stemme nej, hvilket imidlertid løber 

ind i det samme problem. 

Arbejdsmarkedsforskere tvivler 

på, at nogen af delene vil lykkes for 

kritikerne.

»Der vil ikke bare være et ja-fl ertal 

i samtlige af de store forbund – både 

3F, HK og Metal – men hele vejen 

rundt og også blandt service, bygge 

og anlæg og fremstilling. Tidligere 

havde 3F, da det hed SiD, en tradi-

tion for at stemme nej – uanset hvor 

godt resultatet var blevet. Men de er 

vendt på en tallerken,« siger Flem-

ming Ibsen fra Aalborg Universitet.

Senest det skete var i 1998, efter 

at overenskomstaftalen det år ikke 

– som håbet – tog hul på den sjette 

ferieuge. 
Christian Lyhne Ibsen fra Køben-

havns Universitet vil dog ikke ude-

lukke, at det kan ske igen: »Der kan 

jo komme en mobilisering og nogle 

nej-kampagner i lokalafdelingerne, 

som gør det svært at få det stemt 

hjem. Omvendt er det lang tid si-

den, at vi har haft en storkonfl ikt og 

sidst var det på et fælles emne: Den 

sjette ferieuge. I dag er der selvføl-

gelig nogen utilfredshed rundt om-

kring, men det er svært at se emnet, 

som kan samle den op og mobilisere 

medlemmerne«.
 kik@information.dk

Kamp mod social dumping, 

skal sikre nej til lønaftale

Mæglingsskit
sen

Hovedpunkterne i mæglings-

skitsen som 500.000 privat-

ansatte lønmodtagere nu skal 

stemme om:

• Overenskomstens mindste-

betaling forhøjes tre gange over de 

kommende tre år år med kroner 

1,50, kroner 1,65 og kroner 1,80 i 

timen.
• Der bliver sat fl ere penge ind 

på din SH-konto. Fra den 1. marts 

2014 stiger beløbet med 0,3 

procent, og over de kommende 

to år stiger den med 0,4 og 0,3 

procent, så den samlede stigning 

bliver 1,0 procent. Pengene kan 

bruges til at holde fri, til pension, 

seniorordning eller udbetalt.

• Hvis du bliver fyret, kan du få to 

timers frihed til at få rådgivning i 

din fagforening.

• Det ekstra pensionsbidrag 

under de 14 ugers barselsorlov 

forhøjes fra 10,50 kroner i timen 

til 12,75 kroner i timen fra den 1. juli 

2014.
• Forældreorloven med løn 

udvides med 2 x 1 uge fordelt med 

en uge til hver af forældrene, så 

de sammenlagt har 13 uger med 

betaling. Betalingen sættes op 

med 5 kroner til 140 kroner pr. 

time. 
• Tillidsrepræsentanten skal have 

besked om, hvad arbejdsgiveren 

oplyser til et vikarbureau om 

lokalaftaler og kutymer, så det 

sikres, at vikarer kommer ind på 

ordentlige vilkår.

FAKTABygge-, Jord- og 

Miljøarbejdernes Fagforening 

frygter, at når der kommer 

gang i byggeriet igen, så bliver 

det uden ret mange danskere 

på grund af social dumping.

Foto: Kasper Palsnov/Scanpix
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84%
af franskmændene siger, at de efter terrorangrebene i Paris er

villige til at acceptere yderligere begrænsninger af deres frihed. 1.233 ransagninger, 230 beslaglæggelser af våben, 266 personer i

husarrest er resultatet af politiets arbejde siden angrebet.

S
kal de danske lønmodtagere væn-

ne sig til tyske lønninger? Hvis løn-

modtagerne ikke vender tilbage til

fagforeningerne, kan dette blive virkelig-

heden i en overskuelig fremtid.

Vi er der ikke endnu, men tyske lønnin-

ger bliver mere og mere sandsynligt for

hvert medlem, der forlader LO og svæk-

ker lønmodtagernes magt over for ar-

bejdsgivere og stat. Siden 1995 har LO op-

levet en voldsom tilbagegang. Det skal

selvfølgelig ses i lyset af, at erhvervslivet

og måden, vi producerer på, har foran-

dret sig, og de stillinger, som LO organise-

rer, er skrumpet. Men uanset viser nye tal

fra vores forskning, at tilbagegangen på

store og vigtige dele af arbejdsmarkedet

er massiv og større, end vi hidtil har

vidst. På mange områder står fagbevæ-

gelsen kritisk svagt, og arbejdsgiverne

må spørge sig selv, hvorfor de skal tage

fagforeningerne alvorligt: Er der overho-

vedet nogen medlemmer tilbage, som vil

gå hjem, når fagforeningsbosserne kal-

der til strejke? 

FAGBEVÆGELSENS svækkede position på

enkelte områder af arbejdsmarkedet kan

imidlertid vise sig at være en bombe un-

der hele arbejdsmarkedet. I yderste kon-

sekvens kan det trække tæppet væk un-

der den samlede model for, hvordan vi re-

gulerer det danske arbejdsmarked gen-

nem overenskomster. Den danske mo-

dels fald og en efterfølgende tilbagerul-

ning af overenskomsterne vil betyde, at

de fleste lønmodtagere står tilbage med

minimal beskyttelse og arbejdstagerret-

tigheder. I stedet for selv at forhandle kol-

lektivt via fagforeninger må danske løn-

modtagere forlade sig på lovgivernes vil-

je til at erstatte overenskomster med

statslig regulering eller stå alene over for

arbejdsgiveren.

I mange segmenter, hvor LO-fagbevæ-

gelsen er den eneste eller primære over-

enskomstbærende part, ligger andelen,

som er organiseret af LO-forbund, nu om-

kring 50 pct. eller under. I store segmen-

ter som Restauration & Hotel og Butik &

Levering nærmede vi os de 30 pct. tilbage

i 2012. De to segmenter alene omfatter ca.

13 pct. af alle lønmodtagere.

Når organiseringen af lønmodtagere

falder til et kritisk lavt niveau i et seg-

ment, kan det true overenskomsterne og

dermed den danske model på fem må-

der:
1) Nye virksomheder fravælger over-

enskomsten, fordi fagforeningerne ikke

kan lægge det nødvendige pres gennem

konflikt eller trussel herom og tvinge

dem til at indgå en overenskomst.

2) Virksomheder, som har overens-

komst, frigør sig fra overenskomsten. Det

gør de gennem en konflikt, som fagfore-

ningerne kan tabe på grund af den dårli-

ge organisering. 

3) Med færre medlemmer vil rekrutte-

ring af tillidsrepræsentanter blive van-

skelig og i nogle virksomheder umulig.

Tillidsrepræsentanten er afgørende for,

at overenskomsten håndhæves og de an-

sattes beskyttelse lokalt.

4) I virksomheder med mindstebeta-

lings- og minimallønssystemer, hvor løn-

nen forhandles lokalt, svækkes forhand-

lingsstyrken alt andet lige, når der ikke er

en høj organisering.

5) I overenskomstforhandlinger på

brancheniveau vil lønmodtagerne stå

svagere, hvis arbejdsgiverne opfatter den

underliggende trussel om storkonflikt

som utroværdig, fordi der ikke er med-

lemmer til at gennemføre den. 

MEN DÅRLIG organisering i et segment

kan vise sig at blive alle andres problem.

Hvis overenskomstsystemet bryder sam-

men, eller lønmodtagerne står meget

svagt i enkelte segmenter, kan det meget

vel få en negativt afsmittende virkning

på de øvrige områder af arbejdsmarke-

det. Årsagen er, at når der forhandles

overenskomst centralt, foregår der en

tæt koordinering: Først fastlægges ram-

merne på industriens område, og så føl-

ger de resterende områder industriens

niveau. Spørgsmålet er, om arbejdsgiver-

ne i svagt organiserede områder vil blive

ved med at acceptere den tætte koordine-

ring. 
På kort og mellemlangt sigt vil fagfore-

ningerne formentlig stadig spille en rol-

le. Vi vil stadig se vrede forhandlere på

trappen til forligsmanden, når overens-

komstforhandlingerne er gået i hårdknu-

de. Men efterhånden som fagforeninger-

nes magtbase eroderer, vil forhandlin-

gerne få karakter af en facade, der dæk-

ker over, at det reelt er arbejdsgiverne,

der dikterer indholdet.

RESULTATET KAN blive, at arbejdsmarke-

det knækker over i to dele: en del med

kort uddannet arbejdskraft og meget lav

organisationsgrad, hvor fagforeningerne

ingen reel magt har og reallønnen vil hal-

te bagefter, mens arbejdsvilkår forringes

markant. En anden del med faglært ar-

bejdskraft, hvor man stadig i reglen er

medlem af fagforeningerne, som stadig

kan sikre reallønnen og arbejdsvilkår no-

genlunde, som vi kender dem i dag. Den-

ne udvikling har vi senest set i Tyskland,

som for nylig har indført en lovbestemt

minimumsløn, som ligger langt under,

hvad de danske overenskomster sikrer

lønmodtagerne. 

Hvis ikke fagforeningerne og den nye

ledelse i LO formår at vende udviklingen,

kan de danske lønmodtagere meget vel

snart skulle vænne sig til konsekvenser-

ne af et dårligt organiseret arbejdsmar-

ked: lavere løn, mere usikre ansættelses-

vilkår og dårligere arbejdsmiljø.

analyse@pol.dk

Christian Lyhne Ibsen er adjunkt ved Faos,

Jonas Toubøl er ph.d.-stipendiat ved Socio-

logisk Institut, Københavns Universitet

analyse

Fagbevægelsen står kritisk

svagt på store dele af 

arbejdsmarkedet.

LO. Svag fagbevægelse truer danske lønninger

CHRISTIAN LYHNE IBSEN 

OG JONAS TOUBØL

TILBAGEGANG. LO’s medlemstilbagegang på store og vigtige dele af arbejdsmarkedet viser sig nu at være større og mere massiv, end man hidtil har troet. Så der er nok at tage fat på for LO’s nye formand, Lizette Riisgaard. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Kilde: LO-dokumentation, Nr. 1/2015 . 15471

LO’s organisationsgrad

i udvalgte segmenter

Restauration og hotel

Kontor

Butik  og levering

Omsorg og ambulance

Byg og anlæg

Byg og industri

Smed, el og VVS

Fremstillingsindustri

Transport

-18 pct.point

-18  pct.point

-22 pct.point

-18 pct.point

-19 pct.point

-15 pct.point

-9 pct.point

-19 pct.point

-26 pct.point

51 %
57 %
54 %
82 %
81 %
78 %
72 %
82 %
80 %

33 %
39 %
32 %
64 %
62 %
63 %
64 %
63 %
54 %

Tilbagegang
1995 2012

Kilde: The Economist

Briterne holdt på, at tyskerne skulle

rydde deres egne minefelter, før de offici-

elt forlod Danmark. Danskerne havde

samme holdning. Beslutningen blev truf-

fet på baggrund af tre årsager: 

1) Minerydningen var for hasarderet

for ukvalificeret mandskab, der ikke hav-

de erfaring med tyske miner. 

2) De 1,4 millioner miner i Danmark vil-

le med udelukkende dansk personale ta-

ge for mange år at fjerne. 

3) Mange af minerne lå desuden i ager-

jord. Agerjorden var vigtig for landbru-

get. Især for et land, der i forvejen var i

knæ økonomisk. 

Fælles for alle er, at de gjorde, at Dan-

mark kunne lægge besættelsesårene bag

sig.

MED SIN udlægning af historien om mi-

nerydningen har Helge Hagemann skabt

en konsensus om, at det var danskerne,

der gjorde noget forkert og indtog skur-

kerollen. Det er den samme udlægning,

’Under sandet’ underbygger. 

Et aspekt, der dog er blevet glemt eller

ikke er forstået endnu, er selve den situa-

tion, Storbritannien, Danmark og især

Tyskland stod i efter besættelsen. Den be-

tingelsesløse kapitulation efterlod Tysk-

land i noget, der kan minde om en provi-

sorisk tilstand, og gjorde de tyske solda-

ter til statsløse individer. Dertil kan man

lægge, at briterne ikke ville anerkende

Genèvekonventionen i tilfælde af en be-

tingelsesløs kapitulation. Winston Chur-

chill udtalte i den forbindelse i en tale til

Underhuset i 1944:

»Udtrykket ’betingelsesløs kapitula-

tion’ betyder ikke, at det tyske folk vil bli-

ve gjort til slaver eller tilintetgjort. Det

betyder derimod,

at de allierede i

overgivelsesøje-

blikket ikke vil væ-

re forpligtet over

for tyskerne ved

nogen traktat, kon-

vention eller an-

den forpligtelse ...«.

DET ER tydeligt, at

briterne ikke hav-

de i sinde blindt at adlyde internationale

aftaler såsom Genèvekonventionen i til-

fælde af en kapitulation. Det ville i dag

være en skandale af rang, men ikke desto

mindre var man dengang i en situation,

der ikke havde sin lige i moderne tid. 

De var selvfølgelig mærket af krigens

brutalitet og omfang. Det kan forklare

den uforsonlige holdning, som Chur-

chill-citatet antyder. Det er dog i denne

kontekst vigtigt ikke at forfalde til ensidi-

ge tanker. 

Briterne havde ikke et horn i siden på

tyskerne efter kapitulationen og slet ikke

tanker om gengældelse. Briterne samt

danskerne behandlede de tyske soldater,

som ethvert andet civiliseret land ville

have gjort. De gjorde det med en pragma-

tisme, der kan virke kold og kalkuleret ef-

ter nutidens standarder. 

Den pragmatiske tilgang skal ses i lyset

af den usædvanlige og uvante situation,

de allierede stod i dengang. Churchill an-

tyder selvsagt en hårdhed i behandlin-

gen af tyskerne, men samtidig også en

retfærdig behandling ud fra et moralsk

og menneskeligt synspunkt. En holdning

de danske myndigheder også delte.

ET AF DE kontroversielle aspekter i histo-

rien om den danske minerydning var

om, hvorvidt de tyske soldater handlede

under tvang. Knud Christensen fra Hirts-

hals var en del af det korps af opsyns-

mænd, der holdt øje med de tyske mine-

ryddere. Jeg har over flere gange intervie-

wet ham i hans hjem. Ifølge Christensen

handlede de tyske soldater ikk e under

tvang:
»De havde frivilligt valgt at rydde mi-

nerne, fordi de vidste, at det ville få dem

hjemsendt hurtigere«.

Han fortæller endvidere, at hvis de ty-

ske soldater bad om at blive frigivet, ville

de blive frigivet, men naturligvis miste

retten til yderligere hjælp fra de danske

myndigheder. 

Andre incitamenter til at deltage i mi-

nerydningen var indkvartering, fornufti-

ge madrationer og en beskeden løn. De

er alle tre selvforstærkende i deres natur,

men står ikke desto mindre i modsæt-

ning til Hagemanns samt filmens på-

stand om, at de tyske soldater var krigs-

fanger, der ligeledes var blevet tvunget

ind i minerydningen. Dette er en af de

problemstillinger, som både Helge Hage-

mann og filmen ikke forholder sig til.

Dette sammenholdt med, at mange af

minerydderne meldte sig frivilligt, gør, at

tvangen ender med at stå tilbage som et

postulat.

BÅDE HELGE Hagemann og ’Under san-

det’ gør meget for at pointere, hvor unge

de tyske mineryddere var. De gør dem

nærmest til børn. Det er rigtigt, at de var

unge, men det er ikke hele billedet. Man-

ge af dem havde gjort tjeneste ved Øst-

fronten og derfra fået en uvurderlig erfa-

ring. En erfaring, der også bragte dem til

Danmark. Knud Christensen fortæller:

»De var ikke unge drenge, som mange

ofte siger. Mange af dem havde tjent ved

Østfronten og kom bagefter til fløde-

skumsfronten her i landet. Jeg var den

yngste af alle dem, jeg holdt opsyn med,

og jeg var 20 år«.

Det er let at forholde sig til tanken om,

at det var unge drenge, der ikke vidste

noget om at desarmere miner eller i bed-

ste fald havde en mangelfuld træning i

det. Det er straks mere besværligt at for-

stå det modsatte argument. De tyske sol-

dater, der deltog i minerydningen ved

den jyske vestkyst, var trods deres unge

alder erfarne soldater, der vidste, hvor-

dan man håndterede miner. Det var et

krav fra både britisk og dansk side.

At de tyske mineryddere ikke var børn,

bliver yderligere uddybet af instruktøren

bag ’Under sandet’, Martin Zandvliet. I et

interview med Bent Blüdnikow (bragt i

Berlingske 30. november) siger han: 

»Det er mit valg at lade dem være gan-

ske unge drenge, for derved bevares

uskylden på tysk side så at sige. Der er in-

gen tvivl om, at mennesker bevæges af

uskyldig barndom eller ungdom«. 

»Da den 3-årige syriske dreng drukne-

de ved den tyrkiske kyst, blev vi alle dybt

berørt af hans skæbne. Ellers barrikade-

rer vi os bag følelseskulde og siger, at de

selv var ude om det. Men disse unge dren-

ge var uskyldige, og krig var voksne

mænds beslutning«. 

»Jeg vil ikke afvise, at også unge drenge

begik krigsforbrydelser, fordi de blev

hjernevasket, men de var samtidig ofre.

Men danskerne skulle have behandlet

dem bedre, givet dem mad, givet dem

bedre uddannelse

i minerydning og

ikke presset det

igennem fire til

fem måneder. Nu

blev resultatet, at

for mange døde og

blev lemlæstet«.

Martin Zandvliet

medgiver dermed,

at det er et drama-

tisk greb, der er taget for at dramatisere

og gøre filmen mere relevant for publi-

kum. Det er der ikke noget galt med. Det

er en af fiktionens rettigheder, men det

tydeliggør nødvendigheden af, at man

ikke forveksler filmens historie med vir-

kelighedens.

DET ER TYDELIGT, at der er for lidt ind-

hold i bogen og især filmen til at vurdere

og forstå den tid, minerydningen foregik

i, og hvor svært det var at navigere efter

diverse moralske og etiske regler. 

Minerydningen af den jyske vestkyst er

ikke en historie om sejrherrerne, der

kom, så og sejrede. Den skal nærmere

vurderes i forhold til, hvad de reelle mu-

ligheder var dengang. Der var ikke tale

om tvang, idet tyskerne selv havde indvil-

liget i at rydde strandene i Danmark.

Man kan heller ikke kalde det for en ren-

dyrket krigsforbrydelse. 

Det er vigtigt at forstå den tid, hvor det

skete. Krig vil altid være en gråzone, og

blive husket tilbage på i forskellige nuan-

cer. Alt efter de øjne, der ser på det. Den,

der står tilbage som vinder, vil ofte udnyt-

te sit rov så grådigt som muligt. I dette til-

fælde forsøgte både briterne og dansker-

ne at handle pragmatisk, som svar på en

uvant situation.

Det er også vigtigt at spørge sig selv,

hvad den tyske holdning var til dette.

Hvorfor gjorde Georg Lindemann som

øverste ansvarlig for de tyske soldater i

Danmark ikke mere modstand? Hvorfor

kommenterede han ikke på de britiske

ordrer? Påkaldte sig Genèvekonventio-

nen? Hvis man fra tysk side mente sig ud-

sat for en decideret krigsforbrydelse eller

tvungen handling, havde man nok gjort

noget.

MINERYDNINGEN af den jyske vestkyst er

ikke en af de historier, Danmark kan være

ubetinget stolt af. Knap 10 procent af den

samlede tyske styrke på omkring 2.600

mand omkom, endnu flere blev såret.

Knap 1,4 millioner miner blev ryddet på

det halve år, den tyske kooperation vare-

de. 
Det er med de sandfærdige og nuance-

rede historier om minerydningen, at vi

skal vurdere Danmarks rolle og ikke med

et skræmmebillede af os som ondskabs-

fulde eller blottet for medfølelse. Histo-

rien er udtryk for et forsøg på at tilfreds-

stille alle parter bedst muligt, om end

eftertidens litteratur eller manglen på

samme har gjort, at det billede er blevet

forvrænget.

CASPER BAUERFELD KROGH

... Fremstillingen af dansk ondskab er falsk

Briterne holdt

på, at tyskerne

skulle rydde

deres egne

minefelter, 

før de officielt

forlod Danmark 

Krig vil altid 

være en grå-

zone og blive

husket tilbage

på i forskellige

nuancer
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Overenskomstforhandlingerne  i fuld gangOVERBLIK

Der er fuld skrue på overenskomstforhandlingerne for ansatte i kommuner og regioner.  

Arbejdsgiverne har spillet ud med krav om harmonisering af arbejdstidsregler, færre  

overenskomster, stram økonomi, færre beskyttede tillidsvalgte samt ændrede rammer  

for det lokale samarbejde. Arbejdstagersiden har lagt vægt på, at reallønnen sikres bedst 

muligt samt et bedre psykisk arbejdsmiljø, uddannelsesløft og mere tryghed.

Overenskomstforhandlingerne på det ge-

nerelle område er i fuld gang, og der har 

været konstruktive toner og god stemning fra 

forhandlingernes begyndelse. Sådan lyder mel-

dingen fra både arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Forhandlingsfællesskabet, som varetager de ge-

nerelle forhandlinger på arbejdstagersiden, læg-

ger vægt på, at kommuner og regioner fortsat 

skal være attraktive arbejdspladser med konkur-

rencedygtig løn og ordentlige vilkår for medar-

bejderne. 

 
FOKUS PÅ LØN OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 HK Kommunals formand, Bodil Otto, har en 

central placering i de generelle forhandlinger, 

og hun fastslår, at der skal ske noget både med 

lønnen og med det psykiske arbejdsmiljø.

  - Med den overenskomstfornyelse, der er 

sket på det private område i 2014, kan vi se, at 

meldingen er, at reallønnen sikres i perioden. 

Så det samme er selvfølgelig også vores forvent-

ninger på det offentlige område. Økonomien er 

fortsat stram, det er vi klar over. Men kommu-

ner og regioner må ikke udvikle sig til et anden-

rangsarbejdsmarked, siger Bodil Otto.

HK Kommunals formand lægger også vægt 

på, at der skal ske forbedringer af det psykiske 

arbejdsmiljø:

 Da vi i HK Kommunal i efteråret spurg-

te medlemmerne om deres udfordringer i ar-

bejdslivet, fik vi 15.000 meldinger ind. Her kan 

vi se, at mange kæmper med det psykiske ar-

bejdsmiljø. Medlemmerne peger på stress, 

manglende anerkendelse og indflydelse samt 

ofte alt for mange opgaver i forhold til arbejds-

tiden. Derfor vægter vi krav til forbedringer af 

det psykiske arbejdsmiljø højt, siger Bodil Otto.

 
ARBEJDSGIVERE VIL ÆNDRE REGLER OM ARBEJDSTID

På arbejdsgivernes ønskeliste står ændringer i 

reglerne om arbejdstid. Danske Regioner peger 

i sit udspil på, at patienten skal være omdrej-

ningspunkt for arbejdstidsreglerne.

 Der skal være fokus på at understøtte hen-

sigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, effektive 

arbejdsgange, optimal anvendelse af persona-

lets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og 

effektiv drift, hedder det i udspillet fra Danske 

Regioner.

 For kommunernes område har KL lagt tre 

hovedkrav på bordet. For det første færre og bre-

dere overenskomster. For det andet mere ensar-

tede arbejdstidsregler. Og for det tredje ændre-

de rammer for det lokale samarbejde.

KL’s topforhandler, borgmester i Høje Ta-

astrup, Michael Ziegler, siger, at KL lægger vægt 

på at få øget fleksibilitet:

Vi er nødt til at indrette det kommunale ar-

bejdsmarked mere fleksibelt, så der bliver bedre 

mulighed for at tænke i helheder og tværfagligt 

samarbejde, hvis vi skal kunne løse velfærdsop-

gaverne i takt med udviklingen. Derfor er det 

afgørende at tilpasse de kommunale overens-

komster, mener Michael Ziegler.

Efter det første forhandlingsmøde i januar 
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Overenskomstforhandlingerne  i fuld gang

Det sker

  De gamle overenskomster udløber med 

udgangen af marts. Hvis ikke parterne 

når til enighed, kommer forligsmanden 

på banen. Eventuelle konflikter kan 

begynde i april.

Forhandlingsdatoer

  13. februar er sidste forhandlings-

   møde med KL

  20. februar er sidste forhandlings-

  møde med Danske Regioner

Forhandlerne

Forhandlingsfællesskabet:

  Forhandler de generelle krav i 

  kommuner og regioner

  Repræsenterer 53 medlems-

  organisationer

  Med i alt ca. 573.000 medlemmer 

  Formanden for forhandlingsudvalget er  

    lærerformand Anders Bondo Christensen

Følg overenskomstforhandlingerne her:

hk.dk/Aktuelt/Kampagne/HK-

Kommunal-OK15

forudså arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mai-

land fra Københavns Universitet i Politiken, 

at forhandlingerne i år bliver relativt fredelige.

Umiddelbart burde det kunne lade sig 

gøre at sikre reallønnen, selv om der bliver tale 

om et økonomisk meget smalt forlig med be-

grænsede lønstigninger, sagde han.

 
FLERE PENGE TILUDDANNELSE

Når de generelle krav er forhandlet færdig, 

fortsætter forhandlingerne om de specielle 

krav, som HK Kommunal selv står for. Her er 

et af HK Kommunals vigtigste krav, at der skal 

sikres flere midler til kompetencegivende vi-

dereuddannelse til medarbejderne.

 - Vi kan se, at videreuddannelse på den 

lange bane giver mere i løn, og at det er den 

bedste jobsikkerhed. Derfor er et af vores vig-

tige krav, at der sker en udbygning af kompe-

tencefondene, så vi sikrer, at endnu flere kan 

komme afsted på kompetencegivende videre-

uddannelse, siger Bodil Otto.  

KOMMUNAL

Københavns Kommune  

udfordrer folkekirken

REGISTRERING. I adskillige hundrede år 

har kirken ført bøger over danskernes 

fødsler og dødsfald. Men den voksende 

multireligiøsitet får nu konsekvenser for 

folkekirkens monopol på registreringen 

af danskernes liv, skriver Kristeligt 

Dagblad.

Et flertal i Københavns Kommunes 

Borgerrepræsentation har nemlig 

vedtaget, at man i fremtiden skal kunne 

melde fødsel og navneændring via 

Borgerservice i kommunen.

- København er en meget mangfoldig 

by, hvor omkring 40 pct. ikke er medlem 

af folkekirken, og der er et hav af 

etniciteter, religiøse overbevisninger 

og kulturer. Derfor mener vi ikke, at vi 

bør tvinge nogen til en bestemt religiøs 

institution for at ordne private forhold. Og 

så er det logisk og mindre forvirrende, at 

registreringen foregår hos Borgerservice, 

siger budgetordfører Tommy Petersen (R) 

til Kristelig Dagblad. 

Forhandlingerne gik for alvor igang i star-

ten af januar, hvor parterne mødtes i KL. HK 

Kommunals formand Bodil Otto, har en  

central placering i de generelle forhandlinger. 

Husk dit ekstra  

skattefradrag

FAGFORENING. Fra nytår er fradraget for 

medlemskab af fagforeninger hævet fra 

3000 kr. til 6000 kr. om året. Det giver en 

årlig gevinst på mellem 600 og 700 kr., når 

man er fuldtidsmedlem af HK. Du kan sikre 

dig pengene løbende i 2015 ved at registre-

re fradraget på din forskudsopgørelse. Det 

forhøjede fradrag blev en del af finansloven 

for 2015, som er aftalt mellem regeringen, 

Enhedslisten og SF. 
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S
amarbejdet mellem 

medarbejdere og le-

dere i det offentlige – 

det såkaldte MED-sy-

stem – kan være en 

magtfaktor, der både kan styr-

ke og svække beslutningspro-

cesser, viser ny forskning. 

MED-aftalen gør det muligt 

at stille krav om høring og dia-

log, men i nogle tilfælde glem-

mer kommunerne at inddrage 

udvalgene. Når MED-udvalget 

så alligevel stiller krav om at 

blive hørt, kan det forhale be-

slutningsprocessen betydeligt 

og opleves som en regulær 

magtkamp mellem den kom-

munale ledelse og medarbej-

derrepræsentanterne.

Omvendt kan MED-systemet 

også være en konstruktiv med-

spiller, der gennem dialog og 

medarbejderinddragelse ska-

ber løsninger, der sparer pen-

ge, uden at velfærden forrin-

ges.   

Hjælp til forandringer

Det specialiserede socialområ-

de og skoleområdet er to om-

råder, hvor man i de seneste år 

har set nogle af de største for-

andringer i kommunerne. 

Overtagelsen af det specialise-

rede socialområde fra amterne 

og et efterfølgende behov for 

udgiftsstyring har medført nye 

organisationsformer og bespa-

relser med stor betydning for 

opgaveudførelsen i socialpsy-

kiatrien. Mindre børneårgange 

og folkeskolereformen har li-

geledes medført nye skole-

strukturer og udvikling i den 

pædagogiske opgave. Forandring er med an-

dre ord mere reglen end undtagelsen for de 

kommunale ledere og medarbejdere, men det 

er netop i disse forandringsprocesser, at MED-

udvalgene viser deres berettigelse. 

Inddrag medarbejdere og spar penge

MED-udvalgets rolle som konstruktiv med-

spiller bliver tydelig, når den enkelte institu-

tion for eksempel bliver underkastet en be-

sparelse. Da et socialpsykiatrisk center fik 

pålagt en besparelse af kommunen, trådte 

MED-samarbejdet til. Det førte til en dialog 

mellem leder og medarbejderrepræsentanter 

om, hvordan de bedst muligt kunne spare, 

uden at det gik ud over centrets beboere. 

Konklusionen blev, at man fik et nyt og billi-

gere tilbud på den supervision, som medar-

bejderne modtog, fremfor at spare på for ek-

sempel muligheden for at tage beboerne med 

på tur. Dermed blev en besparelse gennem-

ført, uden at det forringede forholdene for 

borgerne. Efterfølgende lykkedes det medar-

bejderne at forhandle nye og billigere super-

visionsaftaler hjem, således at mængden af 

supervision heller ikke blev reduceret.  

I forbindelse med gennemførelsen af en ny 

skolestruktur har MED-udvalgene også vist 

sig at være et brugbart værktøj til at håndtere 

personale- og arbejdsmiljømæssige udfor-

dringer ved skolesammenlægninger. Derud-

over kan udvalgene bruges til at etablere sam-

hørighed og fælles skolekultur. På skoleområ-

det er MED-udvalgene dog hidtil brugt min-

dre aktivt i forhold til at løse undervisnings-

opgaven. Det skyldes, at undervisningsrela-

terede spørgsmål har hørt hjemme på de pæ-

dagogiske rådsmøder og i teamsamarbejdet. 

Efter folkeskolereformen er pædagogiske 

rådsmøder ikke længere obligatoriske, og 

skolelederne har fået mere ledelsesrum. Må-

ske MED-samarbejdet kan få fornyet betyd-

ning i den forbindelse og blive et mere aktivt 

redskab ikke kun til at løse personalemæssige 

udfordringer, men også til at støtte tættere op 

om at udføre undervisningsopgaven. 

Politisk system eller lokalt samarbejde

MED-systemet er tænkt som et integreret en-

hedssystem, men i praksis er der reelt tale om 

to samarbejdsformer: Et repræsentativt poli-

tisk system på de centrale niveauer i kommu-

nen og et arbejdspladsbaseret samarbejdssy-

stem på de enkelte arbejdspladser. Sammen-

kædningen af disse to er essentiel for, at sam-

arbejdet på de centrale niveauer skal kunne 

kvalificere opgaveløsningen. Vil man udvikle 

samarbejdssystemet, er det med andre ord 

denne kobling, som med fordel kan styrkes. 

Både ledere og medarbejderrepræsentanter 

udtrykker frustration over, at MED-systemet 

er trægt og overformaliseret. Sådanne udta-

lelser kommer (næsten) altid fra personer, der 

indgår i hovedudvalg eller sektorudvalg cen-

tralt i kommunen. Denne skarpe kritik er dog 

ofte fulgt af fortællinger om, hvordan selv-

samme udvalg kan være afgørende for igang-

sættelsen af større omstruktureringer og for-

andringsprojekter i kommunen.

Når kommunen vil iværksætte 

gennemgribende sygefra-

værsprojekter og afbureaukrati-

sering, er der brug for at legiti-

mere og kvalificere beslutnin-

gerne via drøftelse og opbakning 

fra disse udvalg. Derudover kan 

tidlig inddragelse og opbakning 

fra et hovedudvalg også give lo-

kalpolitikere mod til at træffe 

beslutning om igangsættelse af 

personalepolitiske projekter 

med stor betydning for effektivi-

seringen i kommunen. 

Medarbejderrepræsentanter-

ne, som indgår på dette niveau, 

frygter imidlertid til tider, at de 

slet og ret agerer ’gummistem-

pel’ for kommunalpolitikere og 

direktion. Det vil sige, at de fø-

ler, at de ikke får indflydelse på 

beslutninger, men derimod af 

ledelsen bliver bedt om at accep-

tere og godkende beslutninger 

med potentielt negative konse-

kvenser for de kommunale med-

arbejdere, de repræsenterer.  

Denne bekymring er reel og et 

udtryk for, at omstrukturerings- 

og effektiviseringsprocesser 

igangsat på det strategiske ni-

veau er komplekse, og at ufor-

udsete konsekvenser ofte følger 

med. Det er i den forbindelse af-

gørende, at ledelsen klargør, 

hvilke personalemæssige konse-

kvenser projekterne har på læn-

gere sigt, eller er ærlig omkring, 

at heller ikke de altid har fuldt 

overblik over processerne.   

Mens ledere og medarbejder-

repræsentanter i samarbejdet på 

de centrale bureaukratiske ni-

veauer i kommunerne handler 

strategisk-politisk, handler par-

terne anderledes på arbejdspladsen. Her er 

det ikke på forhånd givne interesser, som for-

mer et strategisk samarbejde, men derimod 

en kontinuerlig kollektiv tilpasning til de 

mange forandringer, som rulles ud i den of-

fentlige organisation. 

Samarbejdet på dette niveau bidrager i vidt 

omfang til opgaveløsningen under stramme 

økonomiske rammevilkår. Her kan MED-

samarbejdet være et effektivt værktøj til at 

styrke kulturen på arbejdspladsen, reducere 

sygefraværet eller gennemføre besparelser, 

uden at det forringer velfærdsydelsen. Det 

kan også bruges direkte i innovationsproces-

ser, hvor man ønsker at lave større forandrin-

ger i opgaveløsningen på arbejdspladsen. : 

Kronikken bygger på bogen ’Kollektivt 

samarbejde under kommunernes effek tivi

sering’ fra august 2015. Bogen udgives og 

sælges af Djøf Forlag.

Af Nana Wesley Hansen, adjunkt, ph.d., FAOS - Forsk-

ningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstu-

dier, Københavns Universitet

MED-udvalg er en kommunalpolitisk magtfaktor. 

MED kan både forhale upopulære beslutninger og 

være nøglen til bedre og billigere løsninger.

 ”Forandring er med andre  

 ord mere reglen end  

 undtagelsen for de  

 kommunale ledere og  

 medarbejdere, men det er  

 netop i disse forandrings - 

 processer, at MED-udvalgene  

 viser deres berettigelse.” 

kronik
millioner kroner får Røde Kors fra Novo Nordisk 

Fonden til arbejdet med flygtninge i Danmark. 

Kilde: Berlingske2

ILLUSTRATION: ROCCO BAVIERA / POLFOTO

I dag bliver opgøret mellem LO og 

Ryanair afgjort

men den, der den ene dag glæder sig over

at kunne købe en billig flybillet, kan næ-

ste dag opleve, at det er hans eller hendes

egen branche, som lige pludselig kom-

mer under pres, så lønnen falder, og

arbejdsvilkårene bliver forringet«.

Scenario 1: LO vinder

Hvis Arbejdsretten accepterer, at FPU har

ret til at kræve overenskomst med Ryan-

air, vil de varsle en såkaldt hovedkonflikt.

Det betyder, at medlemmer af FPU ikke

må arbejde for Ryanair. Det vil nok være et

overskueligt problem for irerne, der let

vil kunne finde personale alligevel. 

Problemet for Ryanair er de sympati-

konflikter, som de andre medlemmer af

LO har lov at varsle. Store fagforbund i

lufthavnen som 3F, HK og Dansk Metal vil

sammen med fire mindre forbund varsle

sympatikonflikt. 

Det betyder kort fortalt, at deres med-

lemmer ikke må udføre konfliktramt ar-

bejde. Det vil eksempelvis betyde, at baga-

gearbejdere ikke vil laste eller lodse kuf-

ferter på Ryanairs fly, der heller ikke vil

kunne få tanket brændstof. 

I praksis vil det gøre det umuligt for

Ryanair at bruge København som base.

Der skal ifølge loven gå fem dage fra ret-

tens afgørelse, til en sympatikonflikt kan

begynde. 

»Fagbevægelsen vil helt sikkert betrag-

te en konflikt som en kæmpe sejr, som

viser, at der fortsat er brug for fagfor-

eninger«, siger Steen Navrbjerg.

Ryanair kan som reaktion vælge at ned-

lægge sin base i København. Men fidusen

ved at have base er, at piloter og stewar-

desser bor og arbejder ud af København.

Hvis København ikke længere er en base,

PRAKSIS. Hidtil

har det været 

Ryanairs praksis

at afvise enhver

form for 

forhandling med

fagforeninger. 

Arkivfoto: 

Boeing Graphic

D
ommerne i Arbejdsretten skal i

dag dage tage stilling til et ret

simpelt spørgsmål, som risikerer

at få vidtrækkende konsekvenser for fag-

bevægelsen i årene fremover. Og for den

sags skyld for lavprisselskabet Ryanair. 

I al sin enkelhed skal Arbejdsretten af-

gøre, om LO har ret til at skride til sympa-

tikonflikt og blokade til støtte for Flyve-

branchens Personale

Union (FPU), der forsø-

ger at presse Ryanair til

at tegne overenskomst

på danske løn- og ar-

bejdsvilkår. 

Ellers får Ryanair ret i,

at selskabet trods base i

København ikke er en

arbejdsplads i Danmark og ikke skal følge

danske, men irske regler.

»Der er også en tredje mulighed, nem-

lig at Arbejdsretten vælger at spørge EU-

domstolen til råds«, siger lektor, ph.d.

Steen Navrbjerg fra forskningscentret

Faos på Københavns Universitet. 

»Hvis Arbejdsretten vælger at sende sa-

gen en tur forbi EU-domstolen, vil der gå

minimum to år og op til fire år, inden vi

får at vide, om den danske model med de-

res regler om retten til at konflikte sig til

en overenskomst er forenelig med EU’s

regler«, fortsætter Steen Navrbjerg.

Politiken har bedt arbejdsmarkedsfor-

skeren, der gennem de seneste ti år har

fulgt globaliseringen tæt, gennemgå kon-

fliktens forskellige scenarier: »Globalise-

ringen har gjort mange ting billigere,

dansk model 

Hvis luftfartens fagforening og

LO får medhold i Arbejdsretten 

i dag, kan der i løbet af fem 

dage være blokade og sympati-

konflikt mod det irske luftfarts-

selskab Ryanair, så de reelt

ikke kan flyve ind og ud af 

Københavns Lufthavn.

THOMAS
FLENSBURG

skal personalet for eksempel bo på hotel,

hvis Ryanair vil have et tidligt morgenfly

ud af København. Det koster penge og

harmonerer ikke med Ryanairs kende-

tegn: billige billetter.

Det irske selskab nedlagde sin base i

middelhavsbyen Marseille, da en fransk

domstol i 2010 slog fast, at Ryanair var for-

pligtet til at indbetale bidrag til sygekas-

ser og flere andre institutioner, hvis de

skulle have en arbejdsplads i Marseille.

Ryanair har truet med det samme, hvis de

løb ind i lovlige konflikter i Kastrup. Som

en direktør har udtrykt det, ønsker Ryan-

air ikke at være »klovne i den danske fag-

bevægelses cirkus«.

»Det er næppe bluff, når Ryanair siger,

at de vil flytte basen væk fra København.

Men Ryanair giver udtryk for, at de vil fly-

ve på København, selv om Arbejdsrettens

dom går dem i mod«, siger Steen Navr-

bjerg.
Ulempen ved ikke at have en base i Kø-

benhavn er, at Ryanair dermed har svære-

re ved at servicere de første morgenkun-

der ud af København. Ulempen har i Mar-

seille ikke været større, end at Ryanair har

øget antallet af flyvninger til havnebyen.

Hvad har fagbevægelsen så opnået?

»De har gjort livet mere besværligt for

Ryanair og givet et klart signal også til an-

dre virksomheder inden for eksempelvis

luftfart om, hvor de trækker grænsen«, si-

ger Steen Navrbjerg.

»De danske fagforeninger kan komme

til at acceptere, at piloter og stewardesser

flyver til og fra Danmark på langt lavere

lønninger, end danske ansatte i luften er

vant til«, tilføjer han.

Al den ballade kan Ryanair undgå, hvis

de laver overenskomst med FPU, men det

vil i givet fald være stik mod selskabets

hidtidige praksis, hvor enhver form for

forhandling med fagforeninger – danske

eller udenlandske – er blevet afvist.

»Det virker usandsynligt, at Ryanair

pludselig skulle vende om og indgå en

overenskomst. Her er irerne en ekstrem

case i deres afvisning af enhver form for

fagforening, og det er tydeligvis en forret-

ningsplan, de har fulgt i alle lande. Langt

de fleste multinationale selskaber har til-

passet sig den danske model. Vi har ople-

vet enkelte andre selskaber, der som ud-

gangspunkt afviste at lave aftaler med

fagforeninger, men har ændret holdning,

i takt med at de har været i Danmark og

har set, at der også er kvaliteter ved den

danske model. Det gælder for eksempel

McDonald’s«, siger Steen Navrbjerg.

Scenario 2: Ryanair vinder

Kampen mod flyselskabet, som ifølge eg-

ne oplysninger betaler almindeligt kabi-

nepersonale 186.000 kroner om året i løn,

har fået kampgejsten frem i fagbevægel-

sen.
»Fagbevægelsen har manglet en sag,

som helt tydeligt viste, hvad den kæmpe-

de for. I mange år er sagerne blevet ordnet

ved forhandlinger, overenskomster eller

af tillidsfolk på arbejdspladserne. Her kan

det godt – for det menige medlem – blive

noget utydeligt, hvad en fagforening er

værd«, siger Steen Navrbjerg.

Får Ryanair medhold, vil LO-fagbevæ-

gelsen ikke have ret til at indlede den var-

slede sympatikonflikt. Ryanair vil der-

med kunne fortsætte sine flyvninger fra

den københavnske base, og det vil være

ulovligt for fagbevægelsen at blokere for

bagage og brændstof. 

Det vil rejse et grundlæggende spørgs-

mål om dansk fagbevægelses ret til at ind-

lede konflikter mod udenlandske selska-

ber for at opnå overenskomst. 

»Det vil være et nederlag, som sætter

spørgsmål ved selve den danske model,

hvor arbejdsgivere og lønmodtagere afta-

ler løn og arbejdsvilkår med et minimum

af indblanding fra politikerne på Chri-

stiansborg. Spørgsmålet vil være, om den

danske model kun virker inden for lan-

dets grænser, men er ude af stand til at

håndtere et stadig mere internationalise-

ret arbejdsmarked«, siger Steen Navr-

bjerg.
Bliver en sympatikonflikt kendt ulov-

lig, vil vejen være banet for, at også andre

flyselskaber kan kopiere Ryanairs model.

»I øjeblikket har alle andre luftfartssel-

skaber i Kastrup overenskomster. Men en

sejr til Ryanair kunne jo give inspiration

til en branche, der konkurrerer på den

sidste decimal«, siger Steen Navrbjerg,

der godt kan se for sig, at der vil blive me-

re og mere udenlandsk personale i de fly,

der fragter danskerne ud i verden.

»Vi har set andre brancher forsvinde fra

Danmark. Der er for eksempel ikke man-

ge syersker eller værftsarbejdere tilbage i

Danmark. Fagbevægelsen har erkendt, at

der ikke kan produceres tøj og skibe i

Danmark til priser, så arbejderne kan få

en løn, de kunne leve af. Det er sådan set

ikke noget samfundsproblem, fordi der i

stedet skabes andre mere videnstunge

job – også inden for produktion. Over tid

skabes der flere job i Danmark, end der

forsvinder – men for den enkelte syerske

eller værftsarbejder er det en personlig

katastrofe«, siger Steen Navrbjerg. 

thomas.flensburg@pol.dk
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Spanien laver noget af verdens 

bedste vin - især hvidvinene er 

sprøde perler på højeste niveau. 

Prøv denne smagskasse fra 

Valuewine. 12 flasker. 

Sælges kun online.

Pluspris 1.165 kr.

Pris ikke-abonnenter 1.368 kr.

‘Wine Saver Concerto’ er en 
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luften fra den åbnede flaske 

og genforsegler den med en 

genbrugelige gummiprop.

Pluspris 145 kr.

Pris ikke-abonnenter 170 kr.
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ideelle temperatur.

Pluspris 149 kr.

Pris ikke-abonnenter 199 kr.
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S
amarbejdet mellem 
medarbejdere og le-
dere i det offentlige – 
det såkaldte MED-sy-
stem – kan være en 

magtfaktor, der både kan styr-
ke og svække beslutningspro-
cesser, viser ny forskning. 

MED-aftalen gør det muligt 
at stille krav om høring og dia-
log, men i nogle tilfælde glem-
mer kommunerne at inddrage 
udvalgene. Når MED-udvalget 
så alligevel stiller krav om at 
blive hørt, kan det forhale be-
slutningsprocessen betydeligt 
og opleves som en regulær 
magtkamp mellem den kom-
munale ledelse og medarbej-
derrepræsentanterne.

Omvendt kan MED-systemet 
også være en konstruktiv med-
spiller, der gennem dialog og 
medarbejderinddragelse ska-
ber løsninger, der sparer pen-
ge, uden at velfærden forrin-
ges.   

Hjælp til forandringer
Det specialiserede socialområ-
de og skoleområdet er to om-
råder, hvor man i de seneste år 
har set nogle af de største for-
andringer i kommunerne. 
Overtagelsen af det specialise-
rede socialområde fra amterne 
og et efterfølgende behov for 
udgiftsstyring har medført nye 
organisationsformer og bespa-
relser med stor betydning for 
opgaveudførelsen i socialpsy-
kiatrien. Mindre børneårgange 
og folkeskolereformen har li-
geledes medført nye skole-
strukturer og udvikling i den 
pædagogiske opgave. Forandring er med an-
dre ord mere reglen end undtagelsen for de 
kommunale ledere og medarbejdere, men det 
er netop i disse forandringsprocesser, at MED-
udvalgene viser deres berettigelse. 

Inddrag medarbejdere og spar penge
MED-udvalgets rolle som konstruktiv med-
spiller bliver tydelig, når den enkelte institu-
tion for eksempel bliver underkastet en be-
sparelse. Da et socialpsykiatrisk center fik 
pålagt en besparelse af kommunen, trådte 
MED-samarbejdet til. Det førte til en dialog 
mellem leder og medarbejderrepræsentanter 
om, hvordan de bedst muligt kunne spare, 
uden at det gik ud over centrets beboere. 
Konklusionen blev, at man fik et nyt og billi-
gere tilbud på den supervision, som medar-
bejderne modtog, fremfor at spare på for ek-
sempel muligheden for at tage beboerne med 
på tur. Dermed blev en besparelse gennem-
ført, uden at det forringede forholdene for 
borgerne. Efterfølgende lykkedes det medar-
bejderne at forhandle nye og billigere super-
visionsaftaler hjem, således at mængden af 
supervision heller ikke blev reduceret.  

I forbindelse med gennemførelsen af en ny 
skolestruktur har MED-udvalgene også vist 
sig at være et brugbart værktøj til at håndtere 

personale- og arbejdsmiljømæssige udfor-
dringer ved skolesammenlægninger. Derud-
over kan udvalgene bruges til at etablere sam-
hørighed og fælles skolekultur. På skoleområ-
det er MED-udvalgene dog hidtil brugt min-
dre aktivt i forhold til at løse undervisnings-
opgaven. Det skyldes, at undervisningsrela-
terede spørgsmål har hørt hjemme på de pæ-
dagogiske rådsmøder og i teamsamarbejdet. 
Efter folkeskolereformen er pædagogiske 
rådsmøder ikke længere obligatoriske, og 

skolelederne har fået mere ledelsesrum. Må-
ske MED-samarbejdet kan få fornyet betyd-
ning i den forbindelse og blive et mere aktivt 
redskab ikke kun til at løse personalemæssige 
udfordringer, men også til at støtte tættere op 
om at udføre undervisningsopgaven. 

Politisk system eller lokalt samarbejde
MED-systemet er tænkt som et integreret en-
hedssystem, men i praksis er der reelt tale om 
to samarbejdsformer: Et repræsentativt poli-
tisk system på de centrale niveauer i kommu-
nen og et arbejdspladsbaseret samarbejdssy-
stem på de enkelte arbejdspladser. Sammen-
kædningen af disse to er essentiel for, at sam-
arbejdet på de centrale niveauer skal kunne 
kvalificere opgaveløsningen. Vil man udvikle 
samarbejdssystemet, er det med andre ord 
denne kobling, som med fordel kan styrkes. 

Både ledere og medarbejderrepræsentanter 
udtrykker frustration over, at MED-systemet 
er trægt og overformaliseret. Sådanne udta-
lelser kommer (næsten) altid fra personer, der 
indgår i hovedudvalg eller sektorudvalg cen-
tralt i kommunen. Denne skarpe kritik er dog 
ofte fulgt af fortællinger om, hvordan selv-
samme udvalg kan være afgørende for igang-
sættelsen af større omstruktureringer og for-
andringsprojekter i kommunen.

Når kommunen vil iværksætte 
gennemgribende sygefra-
værsprojekter og afbureaukrati-
sering, er der brug for at legiti-
mere og kvalificere beslutnin-
gerne via drøftelse og opbakning 
fra disse udvalg. Derudover kan 
tidlig inddragelse og opbakning 
fra et hovedudvalg også give lo-
kalpolitikere mod til at træffe 
beslutning om igangsættelse af 
personalepolitiske projekter 
med stor betydning for effektivi-
seringen i kommunen. 

Medarbejderrepræsentanter-
ne, som indgår på dette niveau, 
frygter imidlertid til tider, at de 
slet og ret agerer ’gummistem-
pel’ for kommunalpolitikere og 
direktion. Det vil sige, at de fø-
ler, at de ikke får indflydelse på 
beslutninger, men derimod af 
ledelsen bliver bedt om at accep-
tere og godkende beslutninger 
med potentielt negative konse-
kvenser for de kommunale med-
arbejdere, de repræsenterer.  

Denne bekymring er reel og et 
udtryk for, at omstrukturerings- 
og effektiviseringsprocesser 
igangsat på det strategiske ni-
veau er komplekse, og at ufor-
udsete konsekvenser ofte følger 
med. Det er i den forbindelse af-
gørende, at ledelsen klargør, 
hvilke personalemæssige konse-
kvenser projekterne har på læn-
gere sigt, eller er ærlig omkring, 
at heller ikke de altid har fuldt 
overblik over processerne.   

Mens ledere og medarbejder-
repræsentanter i samarbejdet på 
de centrale bureaukratiske ni-
veauer i kommunerne handler 
strategisk-politisk, handler par-

terne anderledes på arbejdspladsen. Her er 
det ikke på forhånd givne interesser, som for-
mer et strategisk samarbejde, men derimod 
en kontinuerlig kollektiv tilpasning til de 
mange forandringer, som rulles ud i den of-
fentlige organisation. 

Samarbejdet på dette niveau bidrager i vidt 
omfang til opgaveløsningen under stramme 
økonomiske rammevilkår. Her kan MED-
samarbejdet være et effektivt værktøj til at 
styrke kulturen på arbejdspladsen, reducere 
sygefraværet eller gennemføre besparelser, 
uden at det forringer velfærdsydelsen. Det 
kan også bruges direkte i innovationsproces-
ser, hvor man ønsker at lave større forandrin-
ger i opgaveløsningen på arbejdspladsen. : 

Kronikken bygger på bogen ’Kollektivt 
samarbejde under kommunernes effek tivi
sering’ fra august 2015. Bogen udgives og 
sælges af Djøf Forlag.

Af Nana Wesley Hansen, adjunkt, ph.d., FAOS - Forsk-
ningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstu-
dier, Københavns Universitet

MED-udvalg er en kommunalpolitisk magtfaktor. 
MED kan både forhale upopulære beslutninger og 
være nøglen til bedre og billigere løsninger.
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84% af franskmændene siger, at de efter terrorangrebene i Paris er
villige til at acceptere yderligere begrænsninger af deres frihed. 1.233 ransagninger, 230 beslaglæggelser af våben, 266 personer i

husarrest er resultatet af politiets arbejde siden angrebet.

S kal de danske lønmodtagere væn-
ne sig til tyske lønninger? Hvis løn-
modtagerne ikke vender tilbage til

fagforeningerne, kan dette blive virkelig-
heden i en overskuelig fremtid.

Vi er der ikke endnu, men tyske lønnin-
ger bliver mere og mere sandsynligt for
hvert medlem, der forlader LO og svæk-
ker lønmodtagernes magt over for ar-
bejdsgivere og stat. Siden 1995 har LO op-
levet en voldsom tilbagegang. Det skal
selvfølgelig ses i lyset af, at erhvervslivet
og måden, vi producerer på, har foran-
dret sig, og de stillinger, som LO organise-
rer, er skrumpet. Men uanset viser nye tal
fra vores forskning, at tilbagegangen på
store og vigtige dele af arbejdsmarkedet
er massiv og større, end vi hidtil har

vidst. På mange områder står fagbevæ-
gelsen kritisk svagt, og arbejdsgiverne
må spørge sig selv, hvorfor de skal tage
fagforeningerne alvorligt: Er der overho-
vedet nogen medlemmer tilbage, som vil
gå hjem, når fagforeningsbosserne kal-
der til strejke? 

FAGBEVÆGELSENS svækkede position på
enkelte områder af arbejdsmarkedet kan
imidlertid vise sig at være en bombe un-
der hele arbejdsmarkedet. I yderste kon-
sekvens kan det trække tæppet væk un-
der den samlede model for, hvordan vi re-
gulerer det danske arbejdsmarked gen-
nem overenskomster. Den danske mo-
dels fald og en efterfølgende tilbagerul-
ning af overenskomsterne vil betyde, at
de fleste lønmodtagere står tilbage med
minimal beskyttelse og arbejdstagerret-
tigheder. I stedet for selv at forhandle kol-
lektivt via fagforeninger må danske løn-
modtagere forlade sig på lovgivernes vil-
je til at erstatte overenskomster med
statslig regulering eller stå alene over for
arbejdsgiveren.

I mange segmenter, hvor LO-fagbevæ-
gelsen er den eneste eller primære over-
enskomstbærende part, ligger andelen,
som er organiseret af LO-forbund, nu om-
kring 50 pct. eller under. I store segmen-

ter som Restauration & Hotel og Butik &
Levering nærmede vi os de 30 pct. tilbage
i 2012. De to segmenter alene omfatter ca.
13 pct. af alle lønmodtagere.

Når organiseringen af lønmodtagere
falder til et kritisk lavt niveau i et seg-
ment, kan det true overenskomsterne og
dermed den danske model på fem må-
der:

1) Nye virksomheder fravælger over-
enskomsten, fordi fagforeningerne ikke
kan lægge det nødvendige pres gennem
konflikt eller trussel herom og tvinge
dem til at indgå en overenskomst.

2) Virksomheder, som har overens-

komst, frigør sig fra overenskomsten. Det
gør de gennem en konflikt, som fagfore-
ningerne kan tabe på grund af den dårli-
ge organisering. 

3) Med færre medlemmer vil rekrutte-
ring af tillidsrepræsentanter blive van-
skelig og i nogle virksomheder umulig.
Tillidsrepræsentanten er afgørende for,
at overenskomsten håndhæves og de an-
sattes beskyttelse lokalt.

4) I virksomheder med mindstebeta-
lings- og minimallønssystemer, hvor løn-
nen forhandles lokalt, svækkes forhand-
lingsstyrken alt andet lige, når der ikke er
en høj organisering.

5) I overenskomstforhandlinger på
brancheniveau vil lønmodtagerne stå
svagere, hvis arbejdsgiverne opfatter den
underliggende trussel om storkonflikt
som utroværdig, fordi der ikke er med-
lemmer til at gennemføre den. 

MEN DÅRLIG organisering i et segment
kan vise sig at blive alle andres problem.
Hvis overenskomstsystemet bryder sam-
men, eller lønmodtagerne står meget
svagt i enkelte segmenter, kan det meget
vel få en negativt afsmittende virkning
på de øvrige områder af arbejdsmarke-
det. Årsagen er, at når der forhandles
overenskomst centralt, foregår der en
tæt koordinering: Først fastlægges ram-
merne på industriens område, og så føl-
ger de resterende områder industriens
niveau. Spørgsmålet er, om arbejdsgiver-
ne i svagt organiserede områder vil blive
ved med at acceptere den tætte koordine-
ring. 

På kort og mellemlangt sigt vil fagfore-
ningerne formentlig stadig spille en rol-
le. Vi vil stadig se vrede forhandlere på
trappen til forligsmanden, når overens-
komstforhandlingerne er gået i hårdknu-
de. Men efterhånden som fagforeninger-
nes magtbase eroderer, vil forhandlin-
gerne få karakter af en facade, der dæk-

ker over, at det reelt er arbejdsgiverne,
der dikterer indholdet.

RESULTATET KAN blive, at arbejdsmarke-
det knækker over i to dele: en del med
kort uddannet arbejdskraft og meget lav
organisationsgrad, hvor fagforeningerne
ingen reel magt har og reallønnen vil hal-
te bagefter, mens arbejdsvilkår forringes
markant. En anden del med faglært ar-
bejdskraft, hvor man stadig i reglen er
medlem af fagforeningerne, som stadig
kan sikre reallønnen og arbejdsvilkår no-
genlunde, som vi kender dem i dag. Den-
ne udvikling har vi senest set i Tyskland,
som for nylig har indført en lovbestemt
minimumsløn, som ligger langt under,
hvad de danske overenskomster sikrer
lønmodtagerne. 

Hvis ikke fagforeningerne og den nye
ledelse i LO formår at vende udviklingen,
kan de danske lønmodtagere meget vel
snart skulle vænne sig til konsekvenser-
ne af et dårligt organiseret arbejdsmar-
ked: lavere løn, mere usikre ansættelses-
vilkår og dårligere arbejdsmiljø.
analyse@pol.dk

Christian Lyhne Ibsen er adjunkt ved Faos,
Jonas Toubøl er ph.d.-stipendiat ved Socio-
logisk Institut, Københavns Universitet

analyse

Fagbevægelsen står kritisk
svagt på store dele af 
arbejdsmarkedet.

LO. Svag fagbevægelse truer danske lønninger

CHRISTIAN LYHNE IBSEN 
OG JONAS TOUBØL

TILBAGEGANG. LO’s medlemstilbagegang på store og vigtige dele af arbejdsmarkedet viser sig nu at være større og mere massiv, end man hidtil har troet. Så der er nok at tage fat på for LO’s nye formand, Lizette Riisgaard. Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Kilde: LO-dokumentation, Nr. 1/2015 . 15471
LO’s organisationsgrad
i udvalgte segmenter

Restauration og hotel
Kontor
Butik  og levering
Omsorg og ambulance
Byg og anlæg
Byg og industri
Smed, el og VVS
Fremstillingsindustri
Transport

-18 pct.point
-18  pct.point
-22 pct.point
-18 pct.point
-19 pct.point
-15 pct.point

-9 pct.point
-19 pct.point
-26 pct.point

51 %
57 %
54 %
82 %
81 %
78 %
72 %
82 %
80 %

33 %
39 %
32 %
64 %
62 %
63 %
64 %
63 %
54 %

Tilbagegang1995 2012

Kilde: The Economist

Briterne holdt på, at tyskerne skulle
rydde deres egne minefelter, før de offici-
elt forlod Danmark. Danskerne havde
samme holdning. Beslutningen blev truf-
fet på baggrund af tre årsager: 

1) Minerydningen var for hasarderet
for ukvalificeret mandskab, der ikke hav-
de erfaring med tyske miner. 

2) De 1,4 millioner miner i Danmark vil-
le med udelukkende dansk personale ta-
ge for mange år at fjerne. 

3) Mange af minerne lå desuden i ager-
jord. Agerjorden var vigtig for landbru-
get. Især for et land, der i forvejen var i
knæ økonomisk. 

Fælles for alle er, at de gjorde, at Dan-
mark kunne lægge besættelsesårene bag
sig.

MED SIN udlægning af historien om mi-
nerydningen har Helge Hagemann skabt
en konsensus om, at det var danskerne,
der gjorde noget forkert og indtog skur-
kerollen. Det er den samme udlægning,
’Under sandet’ underbygger. 

Et aspekt, der dog er blevet glemt eller
ikke er forstået endnu, er selve den situa-
tion, Storbritannien, Danmark og især
Tyskland stod i efter besættelsen. Den be-
tingelsesløse kapitulation efterlod Tysk-
land i noget, der kan minde om en provi-
sorisk tilstand, og gjorde de tyske solda-
ter til statsløse individer. Dertil kan man
lægge, at briterne ikke ville anerkende
Genèvekonventionen i tilfælde af en be-
tingelsesløs kapitulation. Winston Chur-
chill udtalte i den forbindelse i en tale til
Underhuset i 1944:

»Udtrykket ’betingelsesløs kapitula-
tion’ betyder ikke, at det tyske folk vil bli-
ve gjort til slaver eller tilintetgjort. Det

betyder derimod,
at de allierede i
overgivelsesøje-
blikket ikke vil væ-
re forpligtet over
for tyskerne ved
nogen traktat, kon-
vention eller an-
den forpligtelse ...«.

DET ER tydeligt, at
briterne ikke hav-

de i sinde blindt at adlyde internationale
aftaler såsom Genèvekonventionen i til-
fælde af en kapitulation. Det ville i dag
være en skandale af rang, men ikke desto
mindre var man dengang i en situation,
der ikke havde sin lige i moderne tid. 

De var selvfølgelig mærket af krigens
brutalitet og omfang. Det kan forklare
den uforsonlige holdning, som Chur-
chill-citatet antyder. Det er dog i denne
kontekst vigtigt ikke at forfalde til ensidi-
ge tanker. 

Briterne havde ikke et horn i siden på
tyskerne efter kapitulationen og slet ikke
tanker om gengældelse. Briterne samt
danskerne behandlede de tyske soldater,
som ethvert andet civiliseret land ville
have gjort. De gjorde det med en pragma-
tisme, der kan virke kold og kalkuleret ef-
ter nutidens standarder. 

Den pragmatiske tilgang skal ses i lyset
af den usædvanlige og uvante situation,
de allierede stod i dengang. Churchill an-
tyder selvsagt en hårdhed i behandlin-
gen af tyskerne, men samtidig også en
retfærdig behandling ud fra et moralsk
og menneskeligt synspunkt. En holdning
de danske myndigheder også delte.

ET AF DE kontroversielle aspekter i histo-
rien om den danske minerydning var
om, hvorvidt de tyske soldater handlede
under tvang. Knud Christensen fra Hirts-
hals var en del af det korps af opsyns-
mænd, der holdt øje med de tyske mine-
ryddere. Jeg har over flere gange intervie-
wet ham i hans hjem. Ifølge Christensen
handlede de tyske soldater ikk e under
tvang:

»De havde frivilligt valgt at rydde mi-
nerne, fordi de vidste, at det ville få dem
hjemsendt hurtigere«.

Han fortæller endvidere, at hvis de ty-
ske soldater bad om at blive frigivet, ville
de blive frigivet, men naturligvis miste
retten til yderligere hjælp fra de danske
myndigheder. 

Andre incitamenter til at deltage i mi-
nerydningen var indkvartering, fornufti-
ge madrationer og en beskeden løn. De
er alle tre selvforstærkende i deres natur,
men står ikke desto mindre i modsæt-
ning til Hagemanns samt filmens på-
stand om, at de tyske soldater var krigs-
fanger, der ligeledes var blevet tvunget
ind i minerydningen. Dette er en af de
problemstillinger, som både Helge Hage-
mann og filmen ikke forholder sig til.
Dette sammenholdt med, at mange af
minerydderne meldte sig frivilligt, gør, at
tvangen ender med at stå tilbage som et
postulat.

BÅDE HELGE Hagemann og ’Under san-
det’ gør meget for at pointere, hvor unge
de tyske mineryddere var. De gør dem
nærmest til børn. Det er rigtigt, at de var
unge, men det er ikke hele billedet. Man-
ge af dem havde gjort tjeneste ved Øst-
fronten og derfra fået en uvurderlig erfa-

ring. En erfaring, der også bragte dem til
Danmark. Knud Christensen fortæller:

»De var ikke unge drenge, som mange
ofte siger. Mange af dem havde tjent ved
Østfronten og kom bagefter til fløde-
skumsfronten her i landet. Jeg var den
yngste af alle dem, jeg holdt opsyn med,
og jeg var 20 år«.

Det er let at forholde sig til tanken om,
at det var unge drenge, der ikke vidste
noget om at desarmere miner eller i bed-
ste fald havde en mangelfuld træning i
det. Det er straks mere besværligt at for-
stå det modsatte argument. De tyske sol-
dater, der deltog i minerydningen ved
den jyske vestkyst, var trods deres unge
alder erfarne soldater, der vidste, hvor-
dan man håndterede miner. Det var et
krav fra både britisk og dansk side.

At de tyske mineryddere ikke var børn,
bliver yderligere uddybet af instruktøren
bag ’Under sandet’, Martin Zandvliet. I et
interview med Bent Blüdnikow (bragt i
Berlingske 30. november) siger han: 

»Det er mit valg at lade dem være gan-
ske unge drenge, for derved bevares
uskylden på tysk side så at sige. Der er in-
gen tvivl om, at mennesker bevæges af
uskyldig barndom eller ungdom«. 

»Da den 3-årige syriske dreng drukne-
de ved den tyrkiske kyst, blev vi alle dybt
berørt af hans skæbne. Ellers barrikade-
rer vi os bag følelseskulde og siger, at de
selv var ude om det. Men disse unge dren-
ge var uskyldige, og krig var voksne
mænds beslutning«. 

»Jeg vil ikke afvise, at også unge drenge
begik krigsforbrydelser, fordi de blev
hjernevasket, men de var samtidig ofre.
Men danskerne skulle have behandlet
dem bedre, givet dem mad, givet dem

bedre uddannelse
i minerydning og
ikke presset det
igennem fire til
fem måneder. Nu
blev resultatet, at
for mange døde og
blev lemlæstet«.

Martin Zandvliet
medgiver dermed,
at det er et drama-

tisk greb, der er taget for at dramatisere
og gøre filmen mere relevant for publi-
kum. Det er der ikke noget galt med. Det
er en af fiktionens rettigheder, men det
tydeliggør nødvendigheden af, at man
ikke forveksler filmens historie med vir-
kelighedens.

DET ER TYDELIGT, at der er for lidt ind-
hold i bogen og især filmen til at vurdere
og forstå den tid, minerydningen foregik
i, og hvor svært det var at navigere efter
diverse moralske og etiske regler. 

Minerydningen af den jyske vestkyst er
ikke en historie om sejrherrerne, der
kom, så og sejrede. Den skal nærmere
vurderes i forhold til, hvad de reelle mu-
ligheder var dengang. Der var ikke tale
om tvang, idet tyskerne selv havde indvil-
liget i at rydde strandene i Danmark.
Man kan heller ikke kalde det for en ren-
dyrket krigsforbrydelse. 

Det er vigtigt at forstå den tid, hvor det
skete. Krig vil altid være en gråzone, og
blive husket tilbage på i forskellige nuan-
cer. Alt efter de øjne, der ser på det. Den,
der står tilbage som vinder, vil ofte udnyt-
te sit rov så grådigt som muligt. I dette til-
fælde forsøgte både briterne og dansker-
ne at handle pragmatisk, som svar på en

uvant situation.
Det er også vigtigt at spørge sig selv,

hvad den tyske holdning var til dette.
Hvorfor gjorde Georg Lindemann som
øverste ansvarlig for de tyske soldater i
Danmark ikke mere modstand? Hvorfor
kommenterede han ikke på de britiske
ordrer? Påkaldte sig Genèvekonventio-
nen? Hvis man fra tysk side mente sig ud-
sat for en decideret krigsforbrydelse eller
tvungen handling, havde man nok gjort
noget.

MINERYDNINGEN af den jyske vestkyst er
ikke en af de historier, Danmark kan være
ubetinget stolt af. Knap 10 procent af den
samlede tyske styrke på omkring 2.600
mand omkom, endnu flere blev såret.
Knap 1,4 millioner miner blev ryddet på
det halve år, den tyske kooperation vare-
de. 

Det er med de sandfærdige og nuance-
rede historier om minerydningen, at vi
skal vurdere Danmarks rolle og ikke med
et skræmmebillede af os som ondskabs-
fulde eller blottet for medfølelse. Histo-
rien er udtryk for et forsøg på at tilfreds-
stille alle parter bedst muligt, om end
eftertidens litteratur eller manglen på
samme har gjort, at det billede er blevet
forvrænget.
CASPER BAUERFELD KROGH

... Fremstillingen af dansk ondskab er falsk

Briterne holdt
på, at tyskerne
skulle rydde
deres egne
minefelter, 
før de officielt
forlod Danmark 

Krig vil altid 
være en grå-
zone og blive
husket tilbage
på i forskellige
nuancer
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Overenskomstforhandlingerne  i fuld gang

OVERBLIK

Der er fuld skrue på overenskomstforhandlingerne for ansatte i kommuner og regioner.  
Arbejdsgiverne har spillet ud med krav om harmonisering af arbejdstidsregler, færre  
overenskomster, stram økonomi, færre beskyttede tillidsvalgte samt ændrede rammer  
for det lokale samarbejde. Arbejdstagersiden har lagt vægt på, at reallønnen sikres bedst 
muligt samt et bedre psykisk arbejdsmiljø, uddannelsesløft og mere tryghed.

Overenskomstforhandlingerne på det ge-
nerelle område er i fuld gang, og der har 

været konstruktive toner og god stemning fra 
forhandlingernes begyndelse. Sådan lyder mel-
dingen fra både arbejdsgivere og arbejdstagere. 
Forhandlingsfællesskabet, som varetager de ge-
nerelle forhandlinger på arbejdstagersiden, læg-
ger vægt på, at kommuner og regioner fortsat 
skal være attraktive arbejdspladser med konkur-
rencedygtig løn og ordentlige vilkår for medar-
bejderne. 

 
FOKUS PÅ LØN OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

 HK Kommunals formand, Bodil Otto, har en 
central placering i de generelle forhandlinger, 
og hun fastslår, at der skal ske noget både med 
lønnen og med det psykiske arbejdsmiljø.

  - Med den overenskomstfornyelse, der er 
sket på det private område i 2014, kan vi se, at 
meldingen er, at reallønnen sikres i perioden. 
Så det samme er selvfølgelig også vores forvent-
ninger på det offentlige område. Økonomien er 
fortsat stram, det er vi klar over. Men kommu-
ner og regioner må ikke udvikle sig til et anden-
rangsarbejdsmarked, siger Bodil Otto.

HK Kommunals formand lægger også vægt 
på, at der skal ske forbedringer af det psykiske 
arbejdsmiljø:

 Da vi i HK Kommunal i efteråret spurg-
te medlemmerne om deres udfordringer i ar-
bejdslivet, fik vi 15.000 meldinger ind. Her kan 
vi se, at mange kæmper med det psykiske ar-
bejdsmiljø. Medlemmerne peger på stress, 
manglende anerkendelse og indflydelse samt 
ofte alt for mange opgaver i forhold til arbejds-
tiden. Derfor vægter vi krav til forbedringer af 
det psykiske arbejdsmiljø højt, siger Bodil Otto.

 
ARBEJDSGIVERE VIL ÆNDRE REGLER OM ARBEJDSTID

På arbejdsgivernes ønskeliste står ændringer i 
reglerne om arbejdstid. Danske Regioner peger 

i sit udspil på, at patienten skal være omdrej-
ningspunkt for arbejdstidsreglerne.

 Der skal være fokus på at understøtte hen-
sigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, effektive 
arbejdsgange, optimal anvendelse af persona-
lets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og 
effektiv drift, hedder det i udspillet fra Danske 
Regioner.

 For kommunernes område har KL lagt tre 
hovedkrav på bordet. For det første færre og bre-
dere overenskomster. For det andet mere ensar-
tede arbejdstidsregler. Og for det tredje ændre-

de rammer for det lokale samarbejde.
KL’s topforhandler, borgmester i Høje Ta-

astrup, Michael Ziegler, siger, at KL lægger vægt 
på at få øget fleksibilitet:

Vi er nødt til at indrette det kommunale ar-
bejdsmarked mere fleksibelt, så der bliver bedre 
mulighed for at tænke i helheder og tværfagligt 
samarbejde, hvis vi skal kunne løse velfærdsop-
gaverne i takt med udviklingen. Derfor er det 
afgørende at tilpasse de kommunale overens-
komster, mener Michael Ziegler.

Efter det første forhandlingsmøde i januar 
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I dag bliver opgøret mellem LO og 
Ryanair afgjort

men den, der den ene dag glæder sig over
at kunne købe en billig flybillet, kan næ-
ste dag opleve, at det er hans eller hendes
egen branche, som lige pludselig kom-
mer under pres, så lønnen falder, og
arbejdsvilkårene bliver forringet«.

Scenario 1: LO vinder
Hvis Arbejdsretten accepterer, at FPU har
ret til at kræve overenskomst med Ryan-
air, vil de varsle en såkaldt hovedkonflikt.
Det betyder, at medlemmer af FPU ikke
må arbejde for Ryanair. Det vil nok være et
overskueligt problem for irerne, der let
vil kunne finde personale alligevel. 

Problemet for Ryanair er de sympati-
konflikter, som de andre medlemmer af
LO har lov at varsle. Store fagforbund i
lufthavnen som 3F, HK og Dansk Metal vil
sammen med fire mindre forbund varsle
sympatikonflikt. 

Det betyder kort fortalt, at deres med-
lemmer ikke må udføre konfliktramt ar-
bejde. Det vil eksempelvis betyde, at baga-
gearbejdere ikke vil laste eller lodse kuf-
ferter på Ryanairs fly, der heller ikke vil
kunne få tanket brændstof. 

I praksis vil det gøre det umuligt for
Ryanair at bruge København som base.
Der skal ifølge loven gå fem dage fra ret-
tens afgørelse, til en sympatikonflikt kan
begynde. 

»Fagbevægelsen vil helt sikkert betrag-
te en konflikt som en kæmpe sejr, som
viser, at der fortsat er brug for fagfor-
eninger«, siger Steen Navrbjerg.

Ryanair kan som reaktion vælge at ned-
lægge sin base i København. Men fidusen
ved at have base er, at piloter og stewar-
desser bor og arbejder ud af København.
Hvis København ikke længere er en base,

PRAKSIS. Hidtil
har det været 
Ryanairs praksis
at afvise enhver
form for 
forhandling med
fagforeninger. 
Arkivfoto: 
Boeing Graphic

D ommerne i Arbejdsretten skal i
dag dage tage stilling til et ret
simpelt spørgsmål, som risikerer

at få vidtrækkende konsekvenser for fag-
bevægelsen i årene fremover. Og for den
sags skyld for lavprisselskabet Ryanair. 

I al sin enkelhed skal Arbejdsretten af-
gøre, om LO har ret til at skride til sympa-
tikonflikt og blokade til støtte for Flyve-

branchens Personale
Union (FPU), der forsø-
ger at presse Ryanair til
at tegne overenskomst
på danske løn- og ar-
bejdsvilkår. 

Ellers får Ryanair ret i,
at selskabet trods base i
København ikke er en

arbejdsplads i Danmark og ikke skal følge
danske, men irske regler.

»Der er også en tredje mulighed, nem-
lig at Arbejdsretten vælger at spørge EU-
domstolen til råds«, siger lektor, ph.d.
Steen Navrbjerg fra forskningscentret
Faos på Københavns Universitet. 

»Hvis Arbejdsretten vælger at sende sa-
gen en tur forbi EU-domstolen, vil der gå
minimum to år og op til fire år, inden vi
får at vide, om den danske model med de-
res regler om retten til at konflikte sig til
en overenskomst er forenelig med EU’s
regler«, fortsætter Steen Navrbjerg.

Politiken har bedt arbejdsmarkedsfor-
skeren, der gennem de seneste ti år har
fulgt globaliseringen tæt, gennemgå kon-
fliktens forskellige scenarier: »Globalise-
ringen har gjort mange ting billigere,

dansk model 

Hvis luftfartens fagforening og
LO får medhold i Arbejdsretten 
i dag, kan der i løbet af fem 
dage være blokade og sympati-
konflikt mod det irske luftfarts-
selskab Ryanair, så de reelt
ikke kan flyve ind og ud af 
Københavns Lufthavn.

THOMAS
FLENSBURG

skal personalet for eksempel bo på hotel,
hvis Ryanair vil have et tidligt morgenfly
ud af København. Det koster penge og
harmonerer ikke med Ryanairs kende-
tegn: billige billetter.

Det irske selskab nedlagde sin base i
middelhavsbyen Marseille, da en fransk
domstol i 2010 slog fast, at Ryanair var for-
pligtet til at indbetale bidrag til sygekas-
ser og flere andre institutioner, hvis de
skulle have en arbejdsplads i Marseille.
Ryanair har truet med det samme, hvis de
løb ind i lovlige konflikter i Kastrup. Som
en direktør har udtrykt det, ønsker Ryan-
air ikke at være »klovne i den danske fag-
bevægelses cirkus«.

»Det er næppe bluff, når Ryanair siger,
at de vil flytte basen væk fra København.
Men Ryanair giver udtryk for, at de vil fly-
ve på København, selv om Arbejdsrettens
dom går dem i mod«, siger Steen Navr-
bjerg.

Ulempen ved ikke at have en base i Kø-
benhavn er, at Ryanair dermed har svære-
re ved at servicere de første morgenkun-
der ud af København. Ulempen har i Mar-
seille ikke været større, end at Ryanair har
øget antallet af flyvninger til havnebyen.

Hvad har fagbevægelsen så opnået?
»De har gjort livet mere besværligt for

Ryanair og givet et klart signal også til an-
dre virksomheder inden for eksempelvis
luftfart om, hvor de trækker grænsen«, si-
ger Steen Navrbjerg.

»De danske fagforeninger kan komme
til at acceptere, at piloter og stewardesser
flyver til og fra Danmark på langt lavere
lønninger, end danske ansatte i luften er
vant til«, tilføjer han.

Al den ballade kan Ryanair undgå, hvis
de laver overenskomst med FPU, men det

vil i givet fald være stik mod selskabets
hidtidige praksis, hvor enhver form for
forhandling med fagforeninger – danske
eller udenlandske – er blevet afvist.

»Det virker usandsynligt, at Ryanair
pludselig skulle vende om og indgå en
overenskomst. Her er irerne en ekstrem
case i deres afvisning af enhver form for
fagforening, og det er tydeligvis en forret-
ningsplan, de har fulgt i alle lande. Langt
de fleste multinationale selskaber har til-
passet sig den danske model. Vi har ople-
vet enkelte andre selskaber, der som ud-
gangspunkt afviste at lave aftaler med
fagforeninger, men har ændret holdning,
i takt med at de har været i Danmark og
har set, at der også er kvaliteter ved den
danske model. Det gælder for eksempel
McDonald’s«, siger Steen Navrbjerg.

Scenario 2: Ryanair vinder
Kampen mod flyselskabet, som ifølge eg-
ne oplysninger betaler almindeligt kabi-
nepersonale 186.000 kroner om året i løn,
har fået kampgejsten frem i fagbevægel-
sen.

»Fagbevægelsen har manglet en sag,
som helt tydeligt viste, hvad den kæmpe-
de for. I mange år er sagerne blevet ordnet
ved forhandlinger, overenskomster eller
af tillidsfolk på arbejdspladserne. Her kan
det godt – for det menige medlem – blive
noget utydeligt, hvad en fagforening er
værd«, siger Steen Navrbjerg.

Får Ryanair medhold, vil LO-fagbevæ-
gelsen ikke have ret til at indlede den var-
slede sympatikonflikt. Ryanair vil der-
med kunne fortsætte sine flyvninger fra
den københavnske base, og det vil være
ulovligt for fagbevægelsen at blokere for
bagage og brændstof. 

Det vil rejse et grundlæggende spørgs-
mål om dansk fagbevægelses ret til at ind-
lede konflikter mod udenlandske selska-
ber for at opnå overenskomst. 

»Det vil være et nederlag, som sætter
spørgsmål ved selve den danske model,
hvor arbejdsgivere og lønmodtagere afta-
ler løn og arbejdsvilkår med et minimum
af indblanding fra politikerne på Chri-
stiansborg. Spørgsmålet vil være, om den
danske model kun virker inden for lan-
dets grænser, men er ude af stand til at
håndtere et stadig mere internationalise-
ret arbejdsmarked«, siger Steen Navr-
bjerg.

Bliver en sympatikonflikt kendt ulov-
lig, vil vejen være banet for, at også andre
flyselskaber kan kopiere Ryanairs model.

»I øjeblikket har alle andre luftfartssel-
skaber i Kastrup overenskomster. Men en
sejr til Ryanair kunne jo give inspiration
til en branche, der konkurrerer på den
sidste decimal«, siger Steen Navrbjerg,
der godt kan se for sig, at der vil blive me-
re og mere udenlandsk personale i de fly,
der fragter danskerne ud i verden.

»Vi har set andre brancher forsvinde fra
Danmark. Der er for eksempel ikke man-
ge syersker eller værftsarbejdere tilbage i
Danmark. Fagbevægelsen har erkendt, at
der ikke kan produceres tøj og skibe i
Danmark til priser, så arbejderne kan få
en løn, de kunne leve af. Det er sådan set
ikke noget samfundsproblem, fordi der i
stedet skabes andre mere videnstunge
job – også inden for produktion. Over tid
skabes der flere job i Danmark, end der
forsvinder – men for den enkelte syerske
eller værftsarbejder er det en personlig
katastrofe«, siger Steen Navrbjerg. 
thomas.flensburg@pol.dk
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En konflikt vil
fagbevægelsen
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betragte som
en kæmpe sejr,
som viser, at
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er brug for 
fagforeninger
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Spanien laver noget af verdens 
bedste vin - især hvidvinene er 
sprøde perler på højeste niveau. 
Prøv denne smagskasse fra 
Valuewine. 12 flasker. 
Sælges kun online.
Pluspris 1.165 kr.
Pris ikke-abonnenter 1.368 kr.

‘Wine Saver Concerto’ er en 
vakuumpumpe, der suger 
luften fra den åbnede flaske 
og genforsegler den med en 
genbrugelige gummiprop.
Pluspris 145 kr.
Pris ikke-abonnenter 170 kr.

’Corkcicle’ er et smart alternativ 
til traditionelle vinspande. Den 
forsegler vinen og sikrer den 
ideelle temperatur.
Pluspris 149 kr.
Pris ikke-abonnenter 199 kr.
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Infomediahits�2013-2015�per�måned

FAOS i medierne
FAOS optræder ofte og gerne i medierne. I 2015 blev det til knap 1200 artikler, hvor 
en eller flere af centrets forskere blev citeret. Det er især ved større begivenheder som 
overenskomstforhandlinger, at journalisterne ringer til FAOS for at få ekspertkildens 
udtalelse. Men der kan også være enkeltsående sager, som vi så det med Ryanair i 
2015. Her var FAOS flittigt citeret vedrørende spørgsmål om, hvordan det påvirkede 
den danske model, at en udenlandsk virksomhed nægtede at operere under det danske 
arbejdsmarkeds spilleregler.

I dag bliver opgøret mellem LO og 

Ryanair afgjort

men den, der den ene dag glæder sig over

at kunne købe en billig flybillet, kan næ-

ste dag opleve, at det er hans eller hendes

egen branche, som lige pludselig kom-

mer under pres, så lønnen falder, og

arbejdsvilkårene bliver forringet«.

Scenario 1: LO vinder

Hvis Arbejdsretten accepterer, at FPU har

ret til at kræve overenskomst med Ryan-

air, vil de varsle en såkaldt hovedkonflikt.

Det betyder, at medlemmer af FPU ikke

må arbejde for Ryanair. Det vil nok være et

overskueligt problem for irerne, der let

vil kunne finde personale alligevel. 

Problemet for Ryanair er de sympati-

konflikter, som de andre medlemmer af

LO har lov at varsle. Store fagforbund i

lufthavnen som 3F, HK og Dansk Metal vil

sammen med fire mindre forbund varsle

sympatikonflikt. 

Det betyder kort fortalt, at deres med-

lemmer ikke må udføre konfliktramt ar-

bejde. Det vil eksempelvis betyde, at baga-

gearbejdere ikke vil laste eller lodse kuf-

ferter på Ryanairs fly, der heller ikke vil

kunne få tanket brændstof. 

I praksis vil det gøre det umuligt for

Ryanair at bruge København som base.

Der skal ifølge loven gå fem dage fra ret-

tens afgørelse, til en sympatikonflikt kan

begynde. 

»Fagbevægelsen vil helt sikkert betrag-

te en konflikt som en kæmpe sejr, som

viser, at der fortsat er brug for fagfor-

eninger«, siger Steen Navrbjerg.

Ryanair kan som reaktion vælge at ned-

lægge sin base i København. Men fidusen

ved at have base er, at piloter og stewar-

desser bor og arbejder ud af København.

Hvis København ikke længere er en base,

PRAKSIS. Hidtil

har det været 

Ryanairs praksis

at afvise enhver

form for 

forhandling med

fagforeninger. 

Arkivfoto: 

Boeing Graphic

D
ommerne i Arbejdsretten skal i

dag dage tage stilling til et ret

simpelt spørgsmål, som risikerer

at få vidtrækkende konsekvenser for fag-

bevægelsen i årene fremover. Og for den

sags skyld for lavprisselskabet Ryanair. 

I al sin enkelhed skal Arbejdsretten af-

gøre, om LO har ret til at skride til sympa-

tikonflikt og blokade til støtte for Flyve-

branchens Personale

Union (FPU), der forsø-

ger at presse Ryanair til

at tegne overenskomst

på danske løn- og ar-

bejdsvilkår. 

Ellers får Ryanair ret i,

at selskabet trods base i

København ikke er en

arbejdsplads i Danmark og ikke skal følge

danske, men irske regler.

»Der er også en tredje mulighed, nem-

lig at Arbejdsretten vælger at spørge EU-

domstolen til råds«, siger lektor, ph.d.

Steen Navrbjerg fra forskningscentret

Faos på Københavns Universitet. 

»Hvis Arbejdsretten vælger at sende sa-

gen en tur forbi EU-domstolen, vil der gå

minimum to år og op til fire år, inden vi

får at vide, om den danske model med de-

res regler om retten til at konflikte sig til

en overenskomst er forenelig med EU’s

regler«, fortsætter Steen Navrbjerg.

Politiken har bedt arbejdsmarkedsfor-

skeren, der gennem de seneste ti år har

fulgt globaliseringen tæt, gennemgå kon-

fliktens forskellige scenarier: »Globalise-

ringen har gjort mange ting billigere,

dansk model 

Hvis luftfartens fagforening og

LO får medhold i Arbejdsretten 

i dag, kan der i løbet af fem 

dage være blokade og sympati-

konflikt mod det irske luftfarts-

selskab Ryanair, så de reelt

ikke kan flyve ind og ud af 

Københavns Lufthavn.

THOMAS
FLENSBURG

skal personalet for eksempel bo på hotel,

hvis Ryanair vil have et tidligt morgenfly

ud af København. Det koster penge og

harmonerer ikke med Ryanairs kende-

tegn: billige billetter.

Det irske selskab nedlagde sin base i

middelhavsbyen Marseille, da en fransk

domstol i 2010 slog fast, at Ryanair var for-

pligtet til at indbetale bidrag til sygekas-

ser og flere andre institutioner, hvis de

skulle have en arbejdsplads i Marseille.

Ryanair har truet med det samme, hvis de

løb ind i lovlige konflikter i Kastrup. Som

en direktør har udtrykt det, ønsker Ryan-

air ikke at være »klovne i den danske fag-

bevægelses cirkus«.

»Det er næppe bluff, når Ryanair siger,

at de vil flytte basen væk fra København.

Men Ryanair giver udtryk for, at de vil fly-

ve på København, selv om Arbejdsrettens

dom går dem i mod«, siger Steen Navr-

bjerg.
Ulempen ved ikke at have en base i Kø-

benhavn er, at Ryanair dermed har svære-

re ved at servicere de første morgenkun-

der ud af København. Ulempen har i Mar-

seille ikke været større, end at Ryanair har

øget antallet af flyvninger til havnebyen.

Hvad har fagbevægelsen så opnået?

»De har gjort livet mere besværligt for

Ryanair og givet et klart signal også til an-

dre virksomheder inden for eksempelvis

luftfart om, hvor de trækker grænsen«, si-

ger Steen Navrbjerg.

»De danske fagforeninger kan komme

til at acceptere, at piloter og stewardesser

flyver til og fra Danmark på langt lavere

lønninger, end danske ansatte i luften er

vant til«, tilføjer han.

Al den ballade kan Ryanair undgå, hvis

de laver overenskomst med FPU, men det

vil i givet fald være stik mod selskabets

hidtidige praksis, hvor enhver form for

forhandling med fagforeninger – danske

eller udenlandske – er blevet afvist.

»Det virker usandsynligt, at Ryanair

pludselig skulle vende om og indgå en

overenskomst. Her er irerne en ekstrem

case i deres afvisning af enhver form for

fagforening, og det er tydeligvis en forret-

ningsplan, de har fulgt i alle lande. Langt

de fleste multinationale selskaber har til-

passet sig den danske model. Vi har ople-

vet enkelte andre selskaber, der som ud-

gangspunkt afviste at lave aftaler med

fagforeninger, men har ændret holdning,

i takt med at de har været i Danmark og

har set, at der også er kvaliteter ved den

danske model. Det gælder for eksempel

McDonald’s«, siger Steen Navrbjerg.

Scenario 2: Ryanair vinder

Kampen mod flyselskabet, som ifølge eg-

ne oplysninger betaler almindeligt kabi-

nepersonale 186.000 kroner om året i løn,

har fået kampgejsten frem i fagbevægel-

sen.
»Fagbevægelsen har manglet en sag,

som helt tydeligt viste, hvad den kæmpe-

de for. I mange år er sagerne blevet ordnet

ved forhandlinger, overenskomster eller

af tillidsfolk på arbejdspladserne. Her kan

det godt – for det menige medlem – blive

noget utydeligt, hvad en fagforening er

værd«, siger Steen Navrbjerg.

Får Ryanair medhold, vil LO-fagbevæ-

gelsen ikke have ret til at indlede den var-

slede sympatikonflikt. Ryanair vil der-

med kunne fortsætte sine flyvninger fra

den københavnske base, og det vil være

ulovligt for fagbevægelsen at blokere for

bagage og brændstof. 

Det vil rejse et grundlæggende spørgs-

mål om dansk fagbevægelses ret til at ind-

lede konflikter mod udenlandske selska-

ber for at opnå overenskomst. 

»Det vil være et nederlag, som sætter

spørgsmål ved selve den danske model,

hvor arbejdsgivere og lønmodtagere afta-

ler løn og arbejdsvilkår med et minimum

af indblanding fra politikerne på Chri-

stiansborg. Spørgsmålet vil være, om den

danske model kun virker inden for lan-

dets grænser, men er ude af stand til at

håndtere et stadig mere internationalise-

ret arbejdsmarked«, siger Steen Navr-

bjerg.
Bliver en sympatikonflikt kendt ulov-

lig, vil vejen være banet for, at også andre

flyselskaber kan kopiere Ryanairs model.

»I øjeblikket har alle andre luftfartssel-

skaber i Kastrup overenskomster. Men en

sejr til Ryanair kunne jo give inspiration

til en branche, der konkurrerer på den

sidste decimal«, siger Steen Navrbjerg,

der godt kan se for sig, at der vil blive me-

re og mere udenlandsk personale i de fly,

der fragter danskerne ud i verden.

»Vi har set andre brancher forsvinde fra

Danmark. Der er for eksempel ikke man-

ge syersker eller værftsarbejdere tilbage i

Danmark. Fagbevægelsen har erkendt, at

der ikke kan produceres tøj og skibe i

Danmark til priser, så arbejderne kan få

en løn, de kunne leve af. Det er sådan set

ikke noget samfundsproblem, fordi der i

stedet skabes andre mere videnstunge

job – også inden for produktion. Over tid

skabes der flere job i Danmark, end der

forsvinder – men for den enkelte syerske

eller værftsarbejder er det en personlig

katastrofe«, siger Steen Navrbjerg. 

thomas.flensburg@pol.dk
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basen væk fra
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grundlag af oplysninger fra en række centralbanker

på en telekonference, der afholdes af den europæiske

centralbank (ECB) kl. 14.15. Valutakursen er prisen i

danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.
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Spanien laver noget af verdens 

bedste vin - især hvidvinene er 

sprøde perler på højeste niveau. 

Prøv denne smagskasse fra 

Valuewine. 12 flasker. 

Sælges kun online.

Pluspris 1.165 kr.

Pris ikke-abonnenter 1.368 kr.

‘Wine Saver Concerto’ er en 

vakuumpumpe, der suger 

luften fra den åbnede flaske 

og genforsegler den med en 

genbrugelige gummiprop.

Pluspris 145 kr.

Pris ikke-abonnenter 170 kr.

’Corkcicle’ er et smart alternativ 

til traditionelle vinspande. Den 

forsegler vinen og sikrer den 

ideelle temperatur.

Pluspris 149 kr.

Pris ikke-abonnenter 199 kr.
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Noter

EU-borgere 

tager sygedag-

penge med

til udlandet

 ■ Det er ikke kun ydelser som 

børnecheck og dagpenge, som 

EU-borgere kan tage med til an-

dre EU-lande. Også sygedagpenge 

kan i henhold til EU’s regler eks-

porteres, og det sker i hundredvis 

af tilfælde hvert år, viser en opgø-

relse fra Beskæftigelsesministeriet.

Fra 2008 til 2012 er der hvert år 

blevet udbetalt i omegnen af 400 

millioner kroner i sygedagpenge 

til EU-borgere, viser tallene.

Langt de fl este modtagere bliver 

boende i Danmark, mens de mod-

tager ydelsen, men ifølge opgørel-

sen modtog over 300 EU-borgere 

sygedagpenge i 2012 uden at have 

bopæl i Danmark. Samtidig skal 

opfølgningen på de syges tilstand 

som hovedregel ske i det land, de 

opholder sig i og altså ikke i Dan-

mark.
»Der kan generelt ikke stilles 

krav om, at den sygemeldte kom-

mer til Danmark i forbindelse med 

opfølgning, eller at den sygemeldte 

bliver i landet i hele sygeperioden,« 

skriver Beskæftigelsesministeriet i 

et resumé af reglerne på området.

Og hvis danske myndigheder 

insisterer på at få den sygemeldte 

til samtale, vil det være et brud på 

EU-retten, hvis kommunen ikke 

betaler rejsen frem og tilbage, fast-

slås det. Det får Dansk Folkeparti 

til at ryste på hovedet:

»Hver dag har sin groteske hi-

storie omkring de regler, der øjen-

synligt gælder, siger partiformand 

Kristian Thulesen Dahl. »En ting 

er, at det i sig selv er forkert, at 

man med en kortvarig indsats på 

niveau med et fritidsjob kan blive 

berettiget til sygedagpenge i Dan-

mark. Men det er yderligere skørt, 

at man ikke reelt kan udføre en 

kontrol med de folk, der modtager 

pengene,« siger han. 

 
Ritzau

Revisorer 

kritiserer 

minstres 

DSB-håndtering

 ■ Statsrevisorerne kritiserer i en 

ny beretning, at skiftende trans-

portministre mellem 2007 og 2010 

ikke handlede, selvom de var klar 

over DSB’s økonomiske problemer 

i denne periode. Det var en af de 

ministerposter, som statsmini-

ster Anders Fogh Rasmussen (V) 

skiftede meget ud på. Mellem 2007 

og 2010 blev posten bestridt af De 

Konservatives Flemming Hansen, 

Jakob Axel Nielsen, Carina Chri-

stiansen samt partiets nuværen-

de formand, Lars Barfoed. Dertil 

kommer Venstre-manden Hans 

Christian Schmidt.

Revisorerne noterer samtidig, at 

ministeriet og DSB i begyndelsen 

af 2011 i stigende grad tog initiativ 

til at løse problemerne. Og at den 

negative udvikling i DSB’s regn-

skabsresultater efterfølgende er 

stoppet. 
Ritzau

30 børn kan 

søge om familie-

sammenføring

 ■ Et fl ertal i Folketinget er enige 

om en lovændring, så gymnasieele-

ven Songül Yüksel og andre børn 

kan søge om familiesammenføring 

efter nye og mere lempelige reg-

ler, selvom de opholder sig ulov-

ligt i Danmark. Flertallet består af 

regeringen, SF, Enhedslisten og 

Konservative. Dansk Folkeparti 

meldte sig allerede tidligt ud af 

forhandlingerne, mens Venstre og 

Liberal Alliance ikke kunne fi nde 

fælles fodslag med de øvrige i de 

afsluttende forhandlinger. Sagen 

begyndte i februar, hvor det kom 

frem, at 19-årige Songül Yüksel står 

til at blive smidt ud af Danmark, 

selvom hun ikke har kontakt til 

sin mor og bedstemor i Tyrkiet.

Ligesom cirka 30 andre kan hun 

ikke søge om familiesammenfø-

ring, fordi hun allerede har fået 

afslag og altså er blevet ulovligt i 

Danmark. Siden afslaget er der dog 

blevet indført mere lempelige reg-

ler, som bestemmer, at børn ikke 

skal sendes tilbage til en forælder, 

de ikke har kontakt med.

 

Ritzau

Information nu 

og i fremtiden

Mød Informations direktør Mette Davidsen-

Nielsen og chefredaktør Christian Jensen 

til oplæg og debat om Information i dag og 

perspektiver for fremtiden

Hør om nogle af de store historier og projekter, 

som huset har arbejdet sammen om i 2013 og få et 

indblik i, hvilken retning Information vil gå i 2014. 

23. marts kl. 11.00 i Informations kantine.

Kl. 10.00 samme dag holder Informations Venner 

generalforsamling samme sted.

100 kr. for medlemmer af Informations Venner

135 kr. for ikke-medlemmer.

Prisen er inklusiv kaffe og godt brød.

Læs mere og køb billet på ishop.information.dk 

Seeland Field 17"

Gummistøvle med mud

master sål. Str. 36-50. 

Seeland Countrylife 10"

Kort gummistøvle til

Damer. Str. 36-41. 

Ocean regntøj

Jakke og buks. Vind- og

vandtæt samt åndbar.

Farve: Sort, rød, grøn

el. blå. Str. XS-XXXXXL. 

Før 1199,- Nu: 899,-

JoF.dk

Hunters House.dk

H.C.Ørstedsvej 7 -1879 Frb.  33 222 333
Jagt og Fiskerimagasinet.dk

Nr. Voldgade 8, 1358 Kbh. 3333 7777

SAMFUND

 ■ Ifølge arbejdsmarkedsforskere er 

overenskomstforhandlingerne fore-

gået lige efter bogen: Udramatisk.

Hverken arbejdsgivere eller ar-

bejdstagere var nemlig interessere-

de i en konfl ikt på et tidspunk, hvor 

det økonomiske opsving stadig er 

svag, forklarer Flemming Ibsen fra 

Aalborg Universitet. Da først DI og 

CO-industri den 9. februar blev enige 

om en ny tre-årig overenskomst, var 

rammerne lagt. 

»Det har været udramatisk, og for-

ligene er da også kommet hurtige, 

hvilket tyder på, at man på forhånd 

var enige om, hvad det skulle lande 

på i industrien. Man var godt forbe-

redt og havde en fælles dagsorden: 

Konkurrenceevnen og arbejdsplad-

serne skulle bevares. Hvilket krævede 

lave omkostninger – dog med en vis 

sandsynlighed for, at reallønnen for 

første gang i lang tid kan stige. Det 

er trods alt en lille sejr for fagbevæ-

gelsen. Den kan glæde sig over, at 

infl ationen er så lav, at selv lønstig-

ninger på 1,8 pct. kan give en realløns-

forbedring,« siger Flemming Ibsen.

Kollega på Københavns Universi-

tet, Christian Lyhne Ibsen, henviser 

til, at lønnen i høj grad aftales ude på 

virksomhederne, så der var aldrig tale 

om, at forhandlerne skulle kæmpe 

for kæmpe reallønsstigninger:

»Men historien har i år alligevel 

været, at det går lidt bedre ude på 

arbejdspladserne, og ledigheden er 

faldet. Så lønmodtagerne forventede 

lidt mere end sidst – og det har de 

også fået. Til gengæld er de gået med 

til en lidt længere aftale«.

 

kik

Derfor udeblev dramaet

OK-2014 
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Overenskomstforhandlingerne  i fuld gang

Det sker

  De gamle overenskomster udløber med 

udgangen af marts. Hvis ikke parterne 

når til enighed, kommer forligsmanden 

på banen. Eventuelle konflikter kan 

begynde i april.

Forhandlingsdatoer

  13. februar er sidste forhandlings-

   møde med KL

  20. februar er sidste forhandlings-

  møde med Danske Regioner

Forhandlerne

Forhandlingsfællesskabet:

  Forhandler de generelle krav i 

  kommuner og regioner

  Repræsenterer 53 medlems-

  organisationer

  Med i alt ca. 573.000 medlemmer 

  Formanden for forhandlingsudvalget er  

    lærerformand Anders Bondo Christensen

Følg overenskomstforhandlingerne her:

hk.dk/Aktuelt/Kampagne/HK-

Kommunal-OK15

forudså arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mai-

land fra Københavns Universitet i Politiken, 

at forhandlingerne i år bliver relativt fredelige.

Umiddelbart burde det kunne lade sig 

gøre at sikre reallønnen, selv om der bliver tale 

om et økonomisk meget smalt forlig med be-

grænsede lønstigninger, sagde han.

 
FLERE PENGE TILUDDANNELSE

Når de generelle krav er forhandlet færdig, 

fortsætter forhandlingerne om de specielle 

krav, som HK Kommunal selv står for. Her er 

et af HK Kommunals vigtigste krav, at der skal 

sikres flere midler til kompetencegivende vi-

dereuddannelse til medarbejderne.

 - Vi kan se, at videreuddannelse på den 

lange bane giver mere i løn, og at det er den 

bedste jobsikkerhed. Derfor er et af vores vig-

tige krav, at der sker en udbygning af kompe-

tencefondene, så vi sikrer, at endnu flere kan 

komme afsted på kompetencegivende videre-

uddannelse, siger Bodil Otto.  

KOMMUNAL

Københavns Kommune  

udfordrer folkekirken

REGISTRERING. I adskillige hundrede år 

har kirken ført bøger over danskernes 

fødsler og dødsfald. Men den voksende 

multireligiøsitet får nu konsekvenser for 

folkekirkens monopol på registreringen 

af danskernes liv, skriver Kristeligt 

Dagblad.

Et flertal i Københavns Kommunes 

Borgerrepræsentation har nemlig 

vedtaget, at man i fremtiden skal kunne 

melde fødsel og navneændring via 

Borgerservice i kommunen.

- København er en meget mangfoldig 

by, hvor omkring 40 pct. ikke er medlem 

af folkekirken, og der er et hav af 

etniciteter, religiøse overbevisninger 

og kulturer. Derfor mener vi ikke, at vi 

bør tvinge nogen til en bestemt religiøs 

institution for at ordne private forhold. Og 

så er det logisk og mindre forvirrende, at 

registreringen foregår hos Borgerservice, 

siger budgetordfører Tommy Petersen (R) 

til Kristelig Dagblad. 

Forhandlingerne gik for alvor igang i star-

ten af januar, hvor parterne mødtes i KL. HK 

Kommunals formand Bodil Otto, har en  

central placering i de generelle forhandlinger. 

Husk dit ekstra  

skattefradrag

FAGFORENING. Fra nytår er fradraget for 

medlemskab af fagforeninger hævet fra 

3000 kr. til 6000 kr. om året. Det giver en 

årlig gevinst på mellem 600 og 700 kr., når 

man er fuldtidsmedlem af HK. Du kan sikre 

dig pengene løbende i 2015 ved at registre-

re fradraget på din forskudsopgørelse. Det 

forhøjede fradrag blev en del af finansloven 

for 2015, som er aftalt mellem regeringen, 

Enhedslisten og SF. 

Derfor fik Ryanair-sagen så stor  
mediebevågenhed
Ryanair løb med mediernes opmærksomhed, fordi det er sjældent at  
multinationale selskaber udfordrer den danske model, som det irske  
lavprisselskab gjorde.

I foråret og sommeren 2015 var en af de helt store historier i medierne sagen mellem LO og 
Ryanair. LO havde på vegne af Flyvebranchens Personale Union, FPU, lagt sag an mod Ryanair 
med krav om at forhandle overenskomst, og LO vandt sagen: Retten vurderede, at de ansatte i 
Ryanair med base i Danmark har ret til at forhandle dansk overenskomst, fordi deres arbejds- 
og privatliv tager udgangspunkt i Danmark.

Når sagen fik så stor bevågenhed skyldes det først og fremmest, at det faktisk er meget sjæl-
dent, at multinationale selskaber udfordrer den danske model for regulering af arbejdsmarkedet 
generelt – og specifikt fagbevægelsen. Et helt overvejende flertal af udenlandske virksomheder 
arbejder indenfor det regelsæt og de overenskomster, som gælder i Danmark. Og de relativt få 
virksomheder, som bøjer eller bryder reglerne, holder sig så vidt muligt under mediernes radar.

Det samme kan man ikke sige om Ryanair. Her erklærede ledelsen åbent, at man ikke havde 
nogen som helst intentioner om at indgå overenskomst med FPU – fordi de ikke mente, at 
personalet var hjemmehørende i Danmark, men i Irland. Med denne åbne udmelding havde 
fagbevægelsen mulighed for at køre sagen i Arbejdsretten, og selv om LO mente, at de havde en 
god sag, var resultatet på ingen måde givet. 

Spørgsmålet er, om ikke fagbevægelsen havde mere på spil end Ryanair: Hvis dommen gik 
imod Ryanair, kunne selskabet vælge enten at indgå overenskomst med FPU – eller at flytte 
sine baser ud af Danmark. Alt andet lige er Ryanairs aktiviteter i Danmark kun en lille brøkdel 
af selskabets samlede aktiviteter, og at skulle flyve fra andre baser ind og ud af Danmark ville 
måske nok være et irritationsmoment, men ikke et større problem. Omvendt ville en dom, der 
gik imod LO, illustrere, at fagbevægelsen har store udfordringer i en internationaliseret verden, 
hvor arbejdskraft og kapital kan bevæge sig over grænser – og det kunne tolkes som, at bevæ-
gelsen i særdeleshed, men måske også den danske model i almindelighed ikke var gearet til en 
globaliseret økonomi.

Dommen faldt ud til LO’s fordel. Retten knæsatte princippet om, at når medarbejderne bor og 
lever i Danmark, så er det også de danske arbejdsmarkedsregler, der gælder – uanset om virk-
somheden juridisk måtte være fra et andet land, og uanset at det meste af personalets arbejde 
finder sted i internationalt luftrum i et irsk indregistreret fly. Dermed fik FPU både ret til at kræ-
ve overenskomst og til at konflikte, hvis det ikke lykkedes at få Ryanair til forhandlingsbordet.

LO vandt således i arbejdsretten, og de vandt også langt hen ad vejen befolkningens sympati. 
LO og forbundene formåede at præsentere Ryanair som det store multinationale selskab, der 
tilbød billige flybilletter med dårlige arbejdsforhold til følge. Selve sagens bevågenhed henledte 
befolkningens opmærksomhed på, at selv tidligere så glamourøse professioner som stewardes-
ser og piloter presses på løn og arbejdsvilkår. Med sejren i Arbejdsretten fik fagbevægelsen vist, 
at den danske model – med en stærk fagbevægelse – stadig formår at beskytte arbejdstagerne, 
når de udsættes for et stærkt pres i en globaliseret verden. Men spørgsmålet er, om dette har 
bundfældet sig i befolkningens bevidsthed, når de som forbrugere skal finde en flybillet. De har 
i hvert fald stadig mulighed for at flyve med Ryanair fra København, selvom selskabet nu har 
flyttet deres baser til andre lande. 

I dag bliver opgøret mellem LO og Ryanair afgjort

men den, der den ene dag glæder sig overat kunne købe en billig flybillet, kan næ-ste dag opleve, at det er hans eller hendesegen branche, som lige pludselig kom-mer under pres, så lønnen falder, ogarbejdsvilkårene bliver forringet«.

Scenario 1: LO vinderHvis Arbejdsretten accepterer, at FPU harret til at kræve overenskomst med Ryan-air, vil de varsle en såkaldt hovedkonflikt.Det betyder, at medlemmer af FPU ikkemå arbejde for Ryanair. Det vil nok være etoverskueligt problem for irerne, der letvil kunne finde personale alligevel. Problemet for Ryanair er de sympati-konflikter, som de andre medlemmer afLO har lov at varsle. Store fagforbund ilufthavnen som 3F, HK og Dansk Metal vilsammen med fire mindre forbund varslesympatikonflikt. 
Det betyder kort fortalt, at deres med-lemmer ikke må udføre konfliktramt ar-bejde. Det vil eksempelvis betyde, at baga-gearbejdere ikke vil laste eller lodse kuf-ferter på Ryanairs fly, der heller ikke vilkunne få tanket brændstof. I praksis vil det gøre det umuligt forRyanair at bruge København som base.Der skal ifølge loven gå fem dage fra ret-tens afgørelse, til en sympatikonflikt kanbegynde. 

»Fagbevægelsen vil helt sikkert betrag-te en konflikt som en kæmpe sejr, somviser, at der fortsat er brug for fagfor-eninger«, siger Steen Navrbjerg.Ryanair kan som reaktion vælge at ned-lægge sin base i København. Men fidusenved at have base er, at piloter og stewar-desser bor og arbejder ud af København.Hvis København ikke længere er en base,

PRAKSIS. Hidtil
har det været 
Ryanairs praksis
at afvise enhver
form for 
forhandling med
fagforeninger. 
Arkivfoto: 
Boeing Graphic

D ommerne i Arbejdsretten skal idag dage tage stilling til et retsimpelt spørgsmål, som risikererat få vidtrækkende konsekvenser for fag-bevægelsen i årene fremover. Og for densags skyld for lavprisselskabet Ryanair. I al sin enkelhed skal Arbejdsretten af-gøre, om LO har ret til at skride til sympa-tikonflikt og blokade til støtte for Flyve-branchens PersonaleUnion (FPU), der forsø-ger at presse Ryanair tilat tegne overenskomstpå danske løn- og ar-bejdsvilkår. 
Ellers får Ryanair ret i,at selskabet trods base iKøbenhavn ikke er enarbejdsplads i Danmark og ikke skal følgedanske, men irske regler.»Der er også en tredje mulighed, nem-lig at Arbejdsretten vælger at spørge EU-domstolen til råds«, siger lektor, ph.d.Steen Navrbjerg fra forskningscentretFaos på Københavns Universitet. »Hvis Arbejdsretten vælger at sende sa-gen en tur forbi EU-domstolen, vil der gåminimum to år og op til fire år, inden vifår at vide, om den danske model med de-res regler om retten til at konflikte sig tilen overenskomst er forenelig med EU’sregler«, fortsætter Steen Navrbjerg.Politiken har bedt arbejdsmarkedsfor-skeren, der gennem de seneste ti år harfulgt globaliseringen tæt, gennemgå kon-fliktens forskellige scenarier: »Globalise-ringen har gjort mange ting billigere,

dansk model 

Hvis luftfartens fagforening ogLO får medhold i Arbejdsretten i dag, kan der i løbet af fem dage være blokade og sympati-konflikt mod det irske luftfarts-selskab Ryanair, så de reeltikke kan flyve ind og ud af Københavns Lufthavn.

THOMAS
FLENSBURG

skal personalet for eksempel bo på hotel,hvis Ryanair vil have et tidligt morgenflyud af København. Det koster penge ogharmonerer ikke med Ryanairs kende-tegn: billige billetter.
Det irske selskab nedlagde sin base imiddelhavsbyen Marseille, da en franskdomstol i 2010 slog fast, at Ryanair var for-pligtet til at indbetale bidrag til sygekas-ser og flere andre institutioner, hvis deskulle have en arbejdsplads i Marseille.Ryanair har truet med det samme, hvis deløb ind i lovlige konflikter i Kastrup. Somen direktør har udtrykt det, ønsker Ryan-air ikke at være »klovne i den danske fag-bevægelses cirkus«.

»Det er næppe bluff, når Ryanair siger,at de vil flytte basen væk fra København.Men Ryanair giver udtryk for, at de vil fly-ve på København, selv om Arbejdsrettensdom går dem i mod«, siger Steen Navr-bjerg.
Ulempen ved ikke at have en base i Kø-benhavn er, at Ryanair dermed har svære-re ved at servicere de første morgenkun-der ud af København. Ulempen har i Mar-seille ikke været større, end at Ryanair harøget antallet af flyvninger til havnebyen.Hvad har fagbevægelsen så opnået?»De har gjort livet mere besværligt forRyanair og givet et klart signal også til an-dre virksomheder inden for eksempelvisluftfart om, hvor de trækker grænsen«, si-ger Steen Navrbjerg.

»De danske fagforeninger kan kommetil at acceptere, at piloter og stewardesserflyver til og fra Danmark på langt laverelønninger, end danske ansatte i luften ervant til«, tilføjer han.
Al den ballade kan Ryanair undgå, hvisde laver overenskomst med FPU, men det

vil i givet fald være stik mod selskabetshidtidige praksis, hvor enhver form forforhandling med fagforeninger – danskeeller udenlandske – er blevet afvist.»Det virker usandsynligt, at Ryanairpludselig skulle vende om og indgå enoverenskomst. Her er irerne en ekstremcase i deres afvisning af enhver form forfagforening, og det er tydeligvis en forret-ningsplan, de har fulgt i alle lande. Langtde fleste multinationale selskaber har til-passet sig den danske model. Vi har ople-vet enkelte andre selskaber, der som ud-gangspunkt afviste at lave aftaler medfagforeninger, men har ændret holdning,i takt med at de har været i Danmark oghar set, at der også er kvaliteter ved dendanske model. Det gælder for eksempelMcDonald’s«, siger Steen Navrbjerg.
Scenario 2: Ryanair vinderKampen mod flyselskabet, som ifølge eg-ne oplysninger betaler almindeligt kabi-nepersonale 186.000 kroner om året i løn,har fået kampgejsten frem i fagbevægel-sen.

»Fagbevægelsen har manglet en sag,som helt tydeligt viste, hvad den kæmpe-de for. I mange år er sagerne blevet ordnetved forhandlinger, overenskomster elleraf tillidsfolk på arbejdspladserne. Her kandet godt – for det menige medlem – blivenoget utydeligt, hvad en fagforening erværd«, siger Steen Navrbjerg.Får Ryanair medhold, vil LO-fagbevæ-gelsen ikke have ret til at indlede den var-slede sympatikonflikt. Ryanair vil der-med kunne fortsætte sine flyvninger fraden københavnske base, og det vil væreulovligt for fagbevægelsen at blokere forbagage og brændstof. 

Det vil rejse et grundlæggende spørgs-mål om dansk fagbevægelses ret til at ind-lede konflikter mod udenlandske selska-ber for at opnå overenskomst. »Det vil være et nederlag, som sætterspørgsmål ved selve den danske model,hvor arbejdsgivere og lønmodtagere afta-ler løn og arbejdsvilkår med et minimumaf indblanding fra politikerne på Chri-stiansborg. Spørgsmålet vil være, om dendanske model kun virker inden for lan-dets grænser, men er ude af stand til athåndtere et stadig mere internationalise-ret arbejdsmarked«, siger Steen Navr-bjerg.
Bliver en sympatikonflikt kendt ulov-lig, vil vejen være banet for, at også andreflyselskaber kan kopiere Ryanairs model.»I øjeblikket har alle andre luftfartssel-skaber i Kastrup overenskomster. Men ensejr til Ryanair kunne jo give inspirationtil en branche, der konkurrerer på densidste decimal«, siger Steen Navrbjerg,der godt kan se for sig, at der vil blive me-re og mere udenlandsk personale i de fly,der fragter danskerne ud i verden.»Vi har set andre brancher forsvinde fraDanmark. Der er for eksempel ikke man-ge syersker eller værftsarbejdere tilbage iDanmark. Fagbevægelsen har erkendt, atder ikke kan produceres tøj og skibe iDanmark til priser, så arbejderne kan fåen løn, de kunne leve af. Det er sådan setikke noget samfundsproblem, fordi der istedet skabes andre mere videnstungejob – også inden for produktion. Over tidskabes der flere job i Danmark, end derforsvinder – men for den enkelte syerskeeller værftsarbejder er det en personligkatastrofe«, siger Steen Navrbjerg. thomas.flensburg@pol.dk
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KØBENHAVNS BØRS
AKTIEINDEKS KØBENHAVN AKTIEINDEK S LONDON AKTIEINDEKS NEW YORK VALUTAKURSER

(C20 CAP)
(C20)

(FTSE 100)    
(DOW JONES)

Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt pågrundlag af oplysninger fra en række centralbankerpå en telekonference, der afholdes af den europæiskecentralbank (ECB) kl. 14.15. Valutakursen er prisen idanske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.
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Sådan gik det for C20-selskaberne

Find aktie- og obligationskurser påwww.nasdaqomxnordic.comKlik på ’Aktier’ i menubjælken foroven og sætflueben ved ’CPH’. Eller klik på ’Obligationer’i menubjælken foroven og vælg ’Danmark’.

Euro
746,04Britiske pund 1.048,69Amerikanske dollar 666,76

Svenske kroner 80,96
Norske kroner 84,86
Australske dollar 512,74
Canadiske dollar 539,09
Schweiziske franc 716,45
Japanske yen 5,45
Kinesiske Renminbi 107,55
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Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Køb på politiken.dk/plus eller i Plusbutikken, Vestergade 22, København K.

Spanien laver noget af verdens bedste vin - især hvidvinene er sprøde perler på højeste niveau. Prøv denne smagskasse fra Valuewine. 12 flasker. 
Sælges kun online.
Pluspris 1.165 kr.
Pris ikke-abonnenter 1.368 kr.

‘Wine Saver Concerto’ er en vakuumpumpe, der suger luften fra den åbnede flaske og genforsegler den med en genbrugelige gummiprop.Pluspris 145 kr.
Pris ikke-abonnenter 170 kr.

’Corkcicle’ er et smart alternativ til traditionelle vinspande. Den forsegler vinen og sikrer den ideelle temperatur.
Pluspris 149 kr.
Pris ikke-abonnenter 199 kr.
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Udsnit af mest downloadede FAOS-rapporter i 2015

LO-dokumentation
Tema: Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere 
Forfatter: Jonas Toubøl, Christian Lyhne Ibsen, Daniel Sparwath Jensen &  
Anton Grau Larsen
Forskningsrapport

Overenskomstændringer i arbejdstiden 1900 – 2010
Forfatter: Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Faktaark

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft
Forfatter: Søren Kaj Andersen & Jonas Felbo-Kolding
Bog

Consensus or coercion – Collective bargaining coordination and  
third party intervention
Forfatter: Christian Lyhne Ibsen
Ph.d.-afhandling

Finn Thorgrimson eller Hans Jensen? – Hvem topper hitlisten over  
LO-formænd gennem 100 år
Forfatter: Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Forskningsnotat
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Forskningsprogram  
I 2014 tog FAOS hul på et nyt, femårigt forskningsprogram med titlen 
Den danske model og presset fra internationalisering og differentiering. 
Forskningsprogrammet tager afsæt i, at den danske model, centreret 
om det kollektive aftalesystem, står stærkt her i midten af 2010’erne. 
Overenskomstdækningen er i international sammenhæng høj og er 
ikke faldet nævneværdigt i de senere år. Omfanget af emner, der regu-
leres af arbejdsmarkedets parter i overenskomsterne, har aldrig været 
mere omfattende, og det er med lærerkonflikten i 2013 som eneste 
undtagelse lykkedes parterne at forhandle aftaler på plads gennem 
kriseårene. Dette adskiller finanskrisen fra oliekrisen i 1970ernes, hvor 
overenskomstforhandlingerne tre runder i træk endte i politiske ind-
greb og en krise for selve aftalesystemet.
Når det er sagt er der også tydelige udfordringer. De er primært 

afspejlet i to gennemgående temaer i programmet. For det første en 
internationalisering, der omhandler flytning af produktion af varer og 
service til udlandet (outsourcing), udenlandske virksomheders ageren 
på det danske arbejdsmarked, europæisk arbejdsmarkedsregulering, 
der i disse år tager nye former, og en arbejdsmigrationen fra specielt 
Øst- og Centraleuropa, der til stadighed skaber debat. 
For det andet en differentiering, som kommer til udtryk på forskellig 

vis. Det sker for eksempel når den traditionelle fagbevægelse bliver 
udfordret af de ’gule’ organisationer, og når udenlandsk arbejdskraft 
fra forskellige dele af verden bliver del af det danske arbejdsmarked. 
Dette rammer også virksomhedsniveauet og handler om, hvordan 
ledelse og medarbejdere forholder sig til en stadig mere sammensat 
medarbejdergruppe samt udenlandske virksomheder, der kommer 
hertil med andre forestillinger om regulering og samarbejde end, hvad 
vi umiddelbart kender fra den danske model.  
For en nærmere beskrivelse af FAOS’ forskningsprogram 2014-2018 

se www.faos.dk 

FAOS’ forskningsprogram er opdelt i fem forskningsområder. På de 
følgende sider præsenter vi de vigtigste tiltag og resultater fra hver af 
de fem forskningsområder fra året 2015.  
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FO1 – NATIONAL -OG SEKTORREGULERING

FO1
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere overenskomst-
fornyelserne indenfor det private og offentlige arbejdsmarked samt den 
arbejdsmarkedsrelevante lovregulering. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad en stigende international konkurrence betyder for det danske 
arbejdsmarked, samspillet mellem aftaler og lovgivning, og hvordan afta-
lesystemerne har udviklet sig gennem årene.
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OK 2015 bød på kraftige vindstød,  
men stormen udeblev

Overenskomstfornyelsen på det offentlige område i 2015 bød på lønstigninger, en 
historisk ændring af reguleringsordningen, midler til uddannelsesløft af ufaglærte og 
tiltag vedrørende arbejdsmiljø og ligestilling. Den store storm, som den vi så i 2013, 
udeblev, og faktisk blev der fra de kommunale forhandlinger rapporteret om bedre 
forhandlingsklima og mere konstruktive forhandlingsforløb end ved de to tidligere 
overenskomstfornyelser. Blandt andet kom det til en form for fælles forståelse – en 
slags mulig borgfred - om lærernes arbejdstid. Herunder lyder det, at parterne er 
opmærksomme på adgangen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, og at planlægningen 
skal sikre tid til forberedelse

I forskningsnotatet Vindstød uden stormstyrke – overenskomstfornyelsen 2015 i 
den offentlige sektor analyserer Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand fra FAOS 
forløbet og opsummerer de vigtigste resultater. 

Men selvom den store storm udeblev, blæste kraftige vinde alligevel over nogle af 
forhandlingsbordene.  
Det kom blandt andet til udtryk under forhandlingerne om en justering af den regu-
leringsordning, der binder lønudviklingen i den offentlige sektor til lønudviklingen i 
den private. Det holdt hårdt og var med til at trække forhandlingerne på det statslige 
område i langdrag.   
Resultatet blev reallønstigninger som var et krav fra Centralorganisationernes Fæl-
lesudvalg, CFU, der til gengæld måtte acceptere, at reguleringsordningen blev udvidet 
med det såkaldte privatlønsværn. Kort fortalt betyder det, at de offentlige lønninger 
ikke kan stige mere end de private. Den længere forklaring er, at hvis lønudviklingen 
i den private sektor løber foran lønudviklingen i den offentlige sektor, efterreguleres 
lønnen i den offentlige sektor fortsat kun med 80 procent, men hvis lønnen i den of-
fentlige sektor stiger mere end i den private sektor, efterreguleres med 100 procent i 
den offentlige sektors lønninger.  
Denne og andre konfliktfyldte processer ændrer dog ikke ved, at forløbet var mindre 
dramatiske og indeholder flere fremtidige perspektiver end vedligeholdelsesforligene i 
2011 og 2013.

Incitamentet til at spare op til pension er forringet
Det er gavnligt for både borgere og samfund, at lønmodtagerne kollektivt sparer op 
til pensionsalderen. Men incitamentet til at spare op er for nogle grupper forringet i 
en grad, så det udfordrer Arbejdsmarkedspensionen, AMP. FAOS har gennem årene 
beskæftiget sig med etableringen og udviklingen af AMP. Det var derfor logisk, at den 
nu opløste pensionskommission bad FAOS om at komme med sit bud på, hvordan et 
fremtidigt pensionssystem skal se ud. I april 2015 udkom professor emeritus Jes-
per Due og professor emeritus Jørgen Steen Madsen derfor med forskningsnotatet 
AMP og fremtidens pensionssystem. Notatet opstiller en række udfordringer for det 
nuværende system. Blandt andet samspilsproblematikken, der går på, at det mindsker 
incitamentet til at lægge til side til pension, hvis man dermed går glip af offentlige 
goder som for eksempel en ældrecheck. 
  

Under�FO1�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende:
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FO2 – ARBEJDSMARKEDSORGANISATIONERNE 

FO2
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere udviklingen 
i danske arbejdsmarkedsorganisationer. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad det betyder for overenskomstforhandlinger og trepartssamar-
bejde, at tilslutningen til de overenskomstbærende fagforeninger er dalene, 
hvad der bestemmer medlemsudviklingen i de enkelte fagforeninger, og 
hvorfor arbejdsgiverorganisationerne har haft held med at få flere til at 
melde sig ind.

fo
to

: s
c

a
n

pi
x 

/ 
m

o
r

te
n
 g

er
m

u
n

d



| 21 |

FO 2 | FAOS BERETNING 2015

Sociale normer på arbejdspladsen 
påvirker nye medarbejderes  
beslutning om fagforening

Hvis størsteparten af de ansatte i en virksomhed er medlem af en fagforening, er der 
god sandsynlighed for, at en ny kollega også vil melde sig ind. Hvorvidt nye uorgani-
serede medarbejdere vælger at lade sig organisere i en overenskomstbærende fagfor-
ening hænger nemlig sammen med, hvilke sociale normer der hersker på arbejdsplad-
sen. Det er et af resultaterne i en  omfattende LO-dokumentation, som FAOS udgav i 
2015. Det er Christian Lyhne Ibsen fra FAOS, der sammen med tre medforfattere har 
undersøgt Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere, som 
også er publikationens titel.

Analysen undersøger, hvor høj organisationsgraden skal være på en arbejdsplads, 
før den bliver selvreproducerende – altså at nye ansatte ’af sig selv’ melder sig ind i en 
fagforening, fordi det er normen på arbejdspladsen. Forfatterne forklarer, at skærings-
punktet for, hvornår organisationsgraden bliver selvreproducerende, kan sidestilles 
med  en kritisk masse af fagforeningsmedlemmer. Når den kritiske masse er nået 
begynder organiseringsarbejdet at fungere på arbejdspladsen.

I nogle situationer behøver den kritiske masse ikke at være større end nogle få 
ildsjæle, mens der i andre situationer skal være tale om en større masse.  
Analysen viser, at hvis organisationsgraden kommer op på eller over 45 procent, stiger 
sandsynligheden for, at nye medarbejdere melder sig ind i en fagforening. Sandsynlig-
heden bliver dog endnu større, når organisationsgraden kommer over 70 procent. Her 
begynder det at give mening at tale om en selvreproducerende organisationsgrad. Det 
hænger sandsynligvis sammen med, at der på disse arbejdspladser typisk vil være en 
stærk social norm om fagforeningsmedlemsskab, hvilket også vil betyde, at det kun er 
de allermest fagforeningsfjendtlige, der vil vælge at stå udenfor. 

Analysen viser også, at der er  væsentlige forskelle mellem den private og offentlige 
sektor. I den private sektor skal den kritiske masse være stor, mindst 70 procent, før 
de kan regne med, at en ny kollega med stor sandsynlighed melder sig ind i en fag-
forening. I den offentlige sektor er den kritiske masse mere jævnt fordel, og positive 
effekter kan spores også med en organisationsgrad under 70 procent. 

LO-dokumentationen er delt op i fem analyser. Ovenstående er resultater fra analyse 
fem.  
1 - Udvikling i organiseringen i segmenteringsgrader 
2 - Tre casestudier af udvalgte segmenter 
3 - Organisering og jobskift inden for og imellem segmenter.  
4 - De unge, første job og organisering 
5 - Arbejdspladsens betydning for organisering 

 
  
 

Under�FO2�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende:
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VIRKSOMHEDSNIVEAUET

FO3
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere forhandlinger, 
samarbejde og organisering på arbejdspladserne. Her undersøger FAOS 
blandt andet, hvad det betyder, at nogle virksomheder og lønmodtagere 
står udenfor den danske model, hvorfor modellen fravælges, og hvad det 
betyder i de enkelte virksomheder. Feltet belyser også nye samarbejdsfor-
mer på virksomhederne, og  hvordan multinationale selskaber agerer på 
det danske arbejdsmarked og konsekvensen af outsourcing.
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Ledelsen i kriseramte virksom- 
heder undgår tillidsrepræsentanten

Når krisen indtræder, og der skal skæres i løn og personale, trækkes fronterne mellem 
tillidsrepræsentanten (TR) og ledelsen stærkere op. Selvom det generelle billede er, at 
de fleste ledere samarbejder med TR og fagforeningen også i krisetider, så er tenden-
sen til at forbigå TR markant mere udbredt på de virksomheder, der er hårdest ramt 
af krise, sammenlignet med virksomheder, der slipper lettere gennem svære perioder. 

Det er en af konklusionerne i artiklen Samarbejde og forhandling i krisetider skrevet 
af Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen fra FAOS. Artiklen udkom i Tidsskift for Ar-
bejdsliv i oktober 2015, og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med 
TR fra 15 LO-forbund samt ledere i offentlige og private virksomheder. 

Undersøgelsen viser også, at TR oplever, at ledelsen i en kriseramt virksomhed i 
højere grad fastholder ledelsesretten sammenlignet med ledelsen i en virksomhed, der 
ikke er ramt af krisen. Det indikerer, at ledelsesstilen ændrer sig i en krisesituation fra 
at være partsorienteret til at være mere topstyret og med reduceret medarbejderind-
dragelse. 

Omvendt har TR ofte en mere konfliktorienteret tilgang til samarbejdet i de mest 
kriseramte virksomheder. De fremhæver for eksempel et større behov for at kunne 
sætte hårdt mod hårdt i lokalforhandlinger, sammenlignet med TR i ikke-kriseramte 
virksomheder.

Trods disse tendenser er det overordnede billede dog, at kriseramte virksomheder er 
gode til at søge dialogen og udvikle fælles tiltag mellem ledelsen og TR. På de virk-
somheder, der er hårdest ramt af krisen, er der en hyppigere tendens til at indgå lokal-
aftaler og/eller skuffeaftaler. Her finder man altså lokale løsninger om fx arbejdsforde-
ling, hvor medarbejderne i en fastsat periode skiftes til at være på arbejde og holde fri, 
så få eller ingen fyres – men alle så eventuelt går ned i løn. Dermed sikres flest mulige 
medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Multinationale selskaber i Danmark er bedre til at informere medarbejdere end 
deres danske konkurrenter 
Udenlandske multinationale selskaber (MNC), der opererer i Danmark, er bedre til 
at informere medarbejdere om interne ændringer som for eksempel afskedigelser, end 
deres danske konkurrenter. Det er en af konklusionerne i artiklen The labour market 
regimes of Denmark and Norway – One Nordic model?, der udkom i Journal og 
Industrial Relations i 2015, og som Steen E. Navrbjerg fra FAOS er medforfatter på. 
Analysen viser, at over halvdelen – nemlig 55 procent af de udenlandske selskaber in-
formerer deres danske ansatte om større personaleændringer, mens det blandt danske 
MNC’ere kun er 37 procent. Artiklen sammenligner personalepolitikker i MNC’ere i 
Danmark og Norge og viser blandt andet, at selskaber, der opererer i Norge, er bedre 
til at informere om personaleændringer end tilfældet er i Danmark. 

Under�FO3�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende:
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ARBEJDSMIGRATION  

FO 4
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere stigningen af 
udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Her undersøger 
FAOS blandt andet, hvad det stigende antal øst- og centraleuropæere 
betyder for løn, ansættelses- og aftaleforhold i den danske model, hvilke 
motiver har danske arbejdsgivere til at bruge udenlandsk arbejdskraft, og 
hvordan påvirker de nye arbejdstagere  udviklingen af danske job. 
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Udenlandske virksomheder  
har svært ved at leve op til  
danske regler

Forventninger om lave priser og komplicerede regler er nogle af grundene til, at uden-
landske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen har svært ved at leve op til dan-
ske overenskomster. Det er en af konklusionerne i forskningsprojektet Udenlandske 
virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge-og anlægsbranchen – omfang, 
konsekvenser og udfordringer, som Jens Arnholtz og Søren Kaj Andersen fra FAOS 
står bag. 

Selvom der givet er udenlandske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, som 
bevidst omgår overenskomsterne, så peger undersøgelsens resultater på, at en del virk-
somheder får problemer selv om de i udgangspunktet ønsker at følge reglerne. Disse 
virksomheder mangler ganske enkelt viden og information om overenskomstforhold, 
partsrelationer og arbejdsmarkedsregulering i Danmark. Andre oplever overenskomst-
stof som kompliceret, specielt når det gælder samspillet mellem danske overenskom-
ster og regulering i hjemlandet. Der er også udenlandske virksomheder, som tydeligt 
har undervurderet den administrativ kapacitet, der skal til for at kunne håndtere 
personale- og lønforhold. 

Samtidig er der også opstået en mistillidskultur omkring de udenlandske virksomhe-
der. På bagrund af mange tidligere sager tjekker mange fagforeninger gerne de uden-
landske virksomheder ekstra grundigt, og de udenlandske virksomheder føler sig der-
for ofte forfulgt. På den baggrund er det svært at skabe samarbejde og tillid. Endelig 
oplever de udenlandske virksomheder, at de bliver mødt med forventninger om lavere 
priser, hvorfor det bliver vanskeligt at holde sig indenfor overenskomstens rammer. 

Undersøgelsen af udenlandske virksomheder og udstationeret arbejdskraft i bygge- 
og anlægsbranchen er finansieret af Dansk Byggeri og 3F´s byggegruppe og blev 
gennemført fra juni 2014 til marts 2016. Undersøgelsen har involveret en spørgeske-
maundersøgelse blandt 200 udstationerede arbejdstagere og interview med en længere 
række af udenlandske virksomheder.

Projektet bygger videre på tidligere FAOS-undersøgelser, der konstaterede, at ud-
stationering af arbejdstagere er en særlig og underbelyst problemstilling i bygge- og 
anlægsbranchen. 

Udenlandsk arbejdskraft centralt tema i byggeriets overenskomstforhandlinger
Temaet om udenlandske arbejdskraft har siden 2007 været det dominerende tema ved 
overenskomstforhandlinger i bygge- og anlægsbranchen. Emnet har dannet grundlag 
for udviklingen af branchens overenskomster, men har også skabt spændinger mellem 
overenskomstparterne. Arbejdstagerne har stillet krav om en række nye værktøjer som 
værn mod social dumping, mens arbejdsgiverne har haft principielle forbehold overfor 
ting som kædeansvar og bindende krav om overenskomstdækning af underentreprenø-
rer. Samtidig er parternes handlerum blevet indskrænket af både EU-regulering og pres 
fra baglandet. Alligevel er det dog lykkedes parterne at udvikle overenskomsterne, så 
de adresserer visse sektor-specifikke problemstillinger vedrørende udenlandske ar-
bejdskraft. Dette belyses i artiklen Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk 
arbejdskraft publiceret i Tidsskrift for Arbejdsliv i juni 2015. 

Under�FO4�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende:
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EU-REGULERINGEN 

FO 5
Dette forskningsområde har til formål at følge og analysere samspillet 
mellem EU og det danske arbejdsmarked. Her undersøger FAOS blandt 
andet, hvad det betyder, at EU i stigende grad kommer med initiativer, der 
potentielt kan påvirke danske løn og arbejdsvilkår, hvordan EU’s vækst- 
og beskæftigelsesinitiativer påvirker arbejdsmarkedet, og i hvilket omfang 
EU formår at imødegå de arbejdsmarkedsudfordringer, som følger i køl-
vandet på økonomisk krise, udvidelser og demografisk udvikling.
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Små virksomheder bør stadig lave 
arbejdspladsvurdering

I 2014 kom det såkaldte Stoiber-udvalg med en række anbefalinger til, hvordan EU-
Kommissionen kunne sikre bedre regulering og mindre bureaukrati på det europæiske 
arbejdsmarked. Stoiber-udvalget blev nedsat af Barosso i 2007 og bestod af medlem-
mer fra små og mellemstore virksomheder, deres europæiske interesseorganisation 
UEAPME, større virksomheder, landbruget, offentlige institutioner, der beskæftiger 
sig med bureaukratiske barrierer, fagbevægelsen og NGO’er. 

Et af de forslag, der fik mest bevågenhed, var udvalgets anbefaling om, at lade små 
virksomheder slippe for at lave arbejdspladsvurderinger (APV). Det var dog ikke alle i 
Stoiber-udvalget, der bakkede op om forslaget, ligesom faglige organisationer udenfor 
Stoiber-udvalget også udviste tvivl med henvisning til, at det ofte er de små virksom-
heder, der har de største arbejdsmiljøproblemer. 

Dette og resten af udvalgets anbefalinger beskrev FAOS i et forskningsnotatet EU 
og det danske arbejdsmarked 2014-2015, der udkom i 2015. Bag notatet står FAOS-
forskerne Trine P. Larsen, Mikkel Mailand og Jens Arnholtz, og det er det første i en 
planlagt serie, der omhandler den løbende udvikling af europæisk arbejdsmarkedsre-
gulering og dens betydning for det danske arbejdsmarked.  

Med hensyn til det førnævnte forslag var der fra dansk side enighed blandt arbejds-
markedets parter og den danske regering om, at arbejdsmiljøregulering som udgangs-
punkt er et gode for alle, og at mindre virksomheder, derfor ikke skal fritages for at 
lave en årlig APV.

Udover at beskrive EU’s andre tiltag i forhold til afbureaukratisering og til at opnå 
bedre regulering af EU-lovgivningen belyser notatet også emnerne europæisk mind-
steløn og håndhævelsesdirektivet, der har til formål at forhindre social dumping. 
Derudover giver notatet en generel status for EU’s arbejdsmarkeds- og velfærdspolitik 
i den nye EU-Kommissions første år. Herunder udviklingen i arbejdsmarkedstiltag, og 
hvordan det potentielt kan påvirke det danske arbejdsmarked. 

Notatserien udgør FAOS’ såkaldte følgeforskning indenfor forskningsområdet EU-
niveauet.

Danmark beskytter retten til kollektive forhandlinger 
Den fælleseuropæiske beskæftigelsespolitik har kun påvirket Danmark i begrænset 
omfang. Det skyldes blandt andet, at der har været enighed blandt hovedaktørerne 
om at beskytte den nationale selvregulering – herunder retten til kollektive forhand-
linger. 

I artiklen Social Europe and Scandinavia – impacts on and impacts from work and 
employment regulation beskriver Mikkel Mailand samspillet mellem den europæiske 
arbejdsmarkedsregulering og henholdsvis Danmark og Sverige. Mens det er lykkedes 
for Danmark at minimere den europæiske påvirkning ser det anderledes ud i Sverige, 
hvor arbejdsgiverorganisationerne har været mindre overbeviste om værdien af kol-
lektive forhandlinger.

Artiklen er publiceret i antologien Social Policy and the Eurocirsis – Quo Vadis 
Social Europe, der udkom i oktober 2015.

Under�FO5�har�vi�valgt�at�
fremhæve�følgende:
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Økonomi
Grundstammen i FAOS’ økonomi er programbevillingen, der knytter sig til FAOS’ 
forskningsprogram. Den nuværende programbevilling dækker årene 2014-18 og ud-
gør årligt 6.640.000 kroner, hvilket for året 2015 svarede til 64 procent af de samlede 
bevillinger. Udover programbevillingen stammer FAOS’ indtægter fra en række sup-
plerende bevillinger, der er knyttet til specifikke projekter. De supplerende bevillinger 
kommer i vid udstrækning fra samme bidragsydere som programbevillingen, men også 
fra kilder som Det Frie Forskningsråd og Europa-Kommissionen. 
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FAOS’ indtægter 2015
Programbevillingen

�3.795.000�kr.� Industriens�Uddannelses-�og��
Samarbejdsfond�
(DI�og�CO-Industri)

� 1.500.000�kr.

� 1.300.000�kr.�

Bygge-�og�Anlægsbranchens��
Uddannelsesfond

Dansk�Erhverv,�
HK-Handel�og�HK-Privat

Landsorganisationen�
i�Danmark

� 500.000�kr.

� 500.000�kr.

� 340.000�kr.

FAOS’ udgifter 2015

�Drift�

Løn

2.500.000�kr.

Supplerende��
bevillinger

Dansk�
Arbejdsgiverforening

Beskæftigelsesministeriet�

� 2.807.000�kr.�

7.498.000�kr.
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Ansatte hos FAOS

Søren Kaj Andersen, centerleder, lektor, ph.d.
Mikkel Mailand, forskningsleder, lektor, ph.d.
Jesper Due, professor, fil.dr., emeritus 
Jørgen Steen Madsen, professor, fil.dr., emeritus 
Steen E. Navrbjerg, lektor, ph.d.
Trine P. Larsen, lektor, ph.d. 
Anna Ilsøe, lektor, ph.d.
Jens Arnholtz, adjunkt, ph.d.
Nana Wesley Hansen, adjunkt, ph.d. 
Christian Lyhne Ibsen, adjunkt, ph.d. 
Jonas Felbo-Kolding, ph.d.-stipendiat, cand.scient.soc.
Carsten Jørgensen, forskningsfuldmægtig, cand.phil.
Anna Christine Schmidt, informationskoordinator, cand.mag. (p.t. sygemeldt)  
Ane Kristiansen, studentermedhjælper 
Johan Jacobsen, studentermedhjælper 
Luna Nikoline Kyhl, studentermedhjælp 
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Forskningsnotater

Nr. 142: New challenges for public services social dialogue
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2015 

Nr 143: LO og FTF’s roller i forhandlingssystemerne
Søren Kaj Andersen og Anna Ilsøe
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, januar 2015

Nr. 144: AMP og fremtidens pensionssystem
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2015

Nr. 145: Vindstød uden stormstyrke - Overenskomstfornyelsen 2015 i den  
offentlige sektor
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
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