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Nyt LO 2.0
2011 blev på flere fronter et skelsættende år for LO. Danmark fik en ny centrumvenstreregering under socialdemokraten Helle Thorning Schmidt’s ledelse efter 10 år
med borgerlige regeringer. Det skaber grundlag for en politisk nyorientering med
vægt på vækst og beskæftigelse og med fokus på lønmodtagernes vilkår.
Både dansk og international økonomi var domineret af lavkonjunktur. Gældskrisen i
de sydeuropæiske lande satte sit præg på EU’s arbejde for at skabe stabilitet igen efter
finanskrisen. En ny europæisk pagt skal være med til at genskabe tilliden til fremtiden, som bliver afgørende for, at virksomhederne igen tør investere i ny produktion.
Og i fagbevægelsen må vi erkende, at vi bliver mere og mere afhængig af en ny globaliseret verden.
Udfordringerne for den danske model satte sit præg på LO’s 37. ordinære kongres,
som fandt sted i Aalborg den 30. oktober til den 1. november 2011. Mange lønmodtagere har ikke et grundlæggende kendskab til overenskomsterne. Alle LO’s medlemsforbund har medlemstilbagegang. Social dumping både internt i Danmark og eksternt
i forhold til de lande, vi konkurrerer med, presser overenskomsterne og dermed mulighederne for at sikre ordentlige danske løn- og arbejdsvilkår. Sidst men ikke mindst,
så er det nødvendigt, at fagbevægelsen tager et stort medansvar for at sikre rammevilkår, der kan øge vækst og beskæftigelse.
Kongressen blev præget af stor enighed og en stærk fælles vilje til at tage fat på de
store udfordringer. Vi skal engagere os i det internationale arbejde for at understøtte
principperne i den danske model. Vi skal tage medansvar for samfundsudviklingen og
øge indflydelsen til fordel for vækst og beskæftigelsen. Og sidst men ikke mindst, så
skal fagbevægelsen arbejde for, at mange flere – ikke mindst unge – melder sig ind og
bliver en aktiv del af fagbevægelsen.
Nyt LO 2.0 blev vedtaget som grundlag for LO’s fremtidige arbejde. Et nyt målprogram for den kommende kongresperiode udgør de vigtigste pejlemærker og prioriteringer for LO’s virksomhed. Forberedelserne fandt sted gennem hele 2011. Hovedbestyrelsen nedsatte et kongresudvalg, som også indstillede rammerne for LO’s økonomi. Med vigende medlemstal måtte LO gennemføre en betydelig omkostningsreduktion og omstrukturering. Det medførte desværre, at LO i maj 2011 måtte tage afsked
med knap 20 medarbejdere. Dertil kommer flere frivillige fratrædelser. Men det var
nødvendigt for at skabe balance mellem LO’s indtægter og udgifter.
Men samlet set er LO rustet til at tage fat på de opgaver, som LO skal løse i et stærkt
samarbejde med medlemsforbundene. LO har med udgangen af 2011 18 medlemsforbund. Håndbold Spiller Foreningen meldte sig ind og er dermed med til at bekræfte
den store bredde, som LO som hovedorganisation repræsenterer.
Kongressen genvalgte både den interne ledelse og medlemmerne af Daglig Ledelse.
Jeg byder alle velkommen til et stærkt og målrettet samarbejde for den kommende
kongresperiode. Der bliver brug for alle kræfter med store udfordringer, som fagbevægelsen skal møde i de kommende år.
Harald Børsting
Formand for LO
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Faglige politiske begivenheder
De offentlige overenskomstforhandlinger i 2011
På det offentlige område var der overenskomstforhandlinger i begyndelsen af 2011.
Disse aftaler var præget af, at de offentlige lønninger i løbet af 2009 og 2010 havde
vokset kraftigere end de private lønninger. Reguleringsmekanismen, som sikrer, at de
offentlige lønninger udvikler sig i takt med de private lønninger, betød at de offentlige lønninger skulle reguleres, således at udviklingen igen fulgte den private lønudvikling.
På det statslige område blev der indgået et toårigt forlig den 12. februar, med en
ramme for de generelle lønstigninger på 1,7 procent, hvortil kommer den lokale løndannelse som ventes at andrage 0,9 procent i aftaleperioden. Aftalen blev stemt hjem
den 12. april 2011, og resultatet af afstemningen forelå den 15. april.
Den 27. februar blev der indgået et toårigt forlig på det regionale område. Et forlig
som lå på linje med det statslige i form af en samlet lønstigning på 2,61 procent frem
mod 2012. Dertil kommer øvrige forbedringer i form af en videreførelse af seniordageordningen, der betyder, at de samlede forbedringer i perioden kan opgøres til 2,73
procent Aftalen blev stemt hjem den 4. april 2011, og resultatet forelå den 13. april.
På det kommunale område indgik FOA delforlig med KL den 16. februar som bl.a.
betød, at SOSU’erne kan se frem til at få pension af deres aften- og nattillæg, og dertil
rummer forliget en udvidelse af fritvalgsordning, som betyder, at den enkelte nu kan
øremærke 1,06 procent af lønnen til øget pensionsindbetaling. Tilsynsførende assistenter får også frit valg, hvorimod portører og gymnastikpædagoger får en højere
grundløn.
Den 28. februar blev der indgået forlig for hele det kommunale område, som var på
linje med det regionale forlig. Således rummede aftalen en samlet lønstigning på 2,65
procent i aftaleperioden. Dertil rummede også den kommunale aftale en videreførelse
af seniordage, som betød, at de samlede forbedringer udgør ca. 2,75 procent. Aftalen
blev stemt hjem den 4. april 2011, og resultatet forelå den 13. april.

Statsministeren annoncerer efterlønsindgreb
VK-regeringen var omkring årsskiftet 2010/2011 præget af dårlige meningsmålinger
og manglende resultater. På vej ind i et valgår valgte statsminister Lars Løkke Rasmussen at satse på et udspil, der skulle bringe regeringen i offensiven. Trods klare
løfter om at bevare efterlønsordningen, som den var aftalt med det store velfærdsforlig i 2006, åbnede statsministeren med et forslag om gradvist at afskaffe efterlønnen
for alle under 45 år.
Udspillet blev præsenteret i nytårstalen og satte for alvor gang i en dramatisk politisk
debat om fremtidsudsigterne for dansk økonomi og det danske velfærdssamfund. Og
udspillet satte sit præg på debatten frem til folketingsvalget, som blev afholdt i september samme år.
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Den økonomiske baggrund blev malet sort op. Trods gennemførelsen af genopretningspakken var der, ifølge statsministeren, et stort behov for strukturelle initiativer,
som kunne sikre finanspolitisk holdbarhed frem til 2020.
Trods det offensive udspil gik der lang tid, før regeringen spillede ud med en konkret
plan. Og perioden blev derfor præget af en usikker politisk debat om vilkårene.
Oppositionen med Socialdemokraterne i spidsen afviste at ændre på velfærdsforliget,
som de fandt rigeligt kunne klare de økonomiske udfordringer på længere sigt.
Regeringsudspillet blev fremlagt i april 2011 under overskriften – vi kan jo ikke låne
os til velfærd – og indeholdt tre centrale elementer:
Velfærdsforliget blev fremrykket med fem år til 2014. Det vil sige, at den gradvise
forøgelse af efterlønsalderen til 62 år skulle gennemføres betydeligt tidligere, og dermed ville reformen få virkning for en betydeligt større del af befolkningen. Det var
medvirkende til at skaffe stor usikkerhed for mange tusinde lønmodtagere, som ville
have meget vanskeligere ved at forberede deres pension og tilbagetrækning.
Efterlønsordningen skulle afskaffes for alle under 45 år, og dermed ville efterlønsordningen være væk omkring 2030.
Som det sidste element og for at afbøde kritikken af regeringens initiativ valgte regeringen at introducere en seniorførtidspension, som skulle sikre de nedslidte en mulighed for at komme på førtidspension før den nye folkepensionsalderen. Konkret skulle
sagsbehandlingstiden sættes ned, og adgang skulle kunne bevilges uden arbejdsprøvning og lignende.
Udspillet formildede ikke stemningen. Og et flertal inkl. Dansk Folkeparti markerede,
at de ville være imod afskaffelsen af efterlønsordningen.
Scenen var herefter sat til et af de hårdeste opgør i dansk politik i nyere tid.

Fagbevægelsen til modangreb
LO opfattede regeringens udspil som et direkte frontalt angreb på lønmodtagerne særligt dem med mange års hårde nedslidende jobfunktioner. En storstilet kampagne blev
introduceret, og symbolet blev de aldrende hænder.
LO gik ind i debatten med påstanden om, at reformen ensidigt ville ramme en gruppe,
mens andre ville gå fri. Og betalingen skulle ensidigt finansiere de skattelettelser,
som var blevet gennemført med snævre flertal op igennem 00’erne.
Regeringsudspillet ville også skabe store problemer for de lønmodtagere, der stod
overfor at skulle på efterløn indenfor en kortere årrække. De havde kun begrænsede
muligheder for at indrette sig på de nye vilkår og spare yderligere op til pension.

Fagligt stormøde om efterlønnen
Fra LO’s side kom svaret til statsministerens udspil prompte. Få timer efter statsministerens nytårstale havde LO allerede lanceret facebook-siden STOP forringelserne af
efterlønnen, som på få dage voksede med mange tusinde facebook-medlemmer.
LO lancerede ligeledes en større annoncekampagne med budskabet om, at 80 procent
af efterlønnerne er ufaglærte og faglærte, det vil sige grupper, som på grund af nedslidning ikke har mulighed for at arbejde, til de bliver 70 år.
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Den 11. januar besluttede LO’s daglige ledelse, at LO skulle afholde et større møde
for de lokale tillidsrepræsentanter. Målet med mødet var at ruste deltagerne til debatten omkring efterlønnen på deres arbejdspladser og sende et klart signal til den tidligere regering om, at fagbevægelsen stod sammen i kampen for bevarelse af efterlønnen.
Mødet blev afholdt den 2. februar i Odense og blev Danmarkshistoriens største TRmøde, med 5.115 deltagere fra hele landet.
Tabel 1. Deltagere, fordelt på forbund (afrundet)
3F - Fagligt Fælles Forbund
HK/Danmark
FOA – Fag og Arbejde
Dansk El-Forbund
Dansk Metal
Blik- og Rørarbejderforbundet
Serviceforbundet
Malerforbundet
Fødevareforbundet NNF
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Fængselsforbundet, Spillerforeningen, Frisør- og Kosmetikerforbundet., Artistforbundet og Jernbaneforbundet
LO-sektionerne
LO Danmark

Deltagere
3.300
250
550
150
350
50
50
60
140
130
40
10
10
20
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Programmet var opbygget som en kombination af klassisk og moderne fagbevægelse.
LO skulle tilbage til rødderne for at hente styrke, retning og fællesskabsfølelse, men
mødet skulle samtidig aktivere folk og være dialogorienteret. Som klassiske elementer indgik fanerne, de traditionelle sange og de politiske taler. Som moderne elementer indgik dialogseancerne, film og aktionen med afsendelse af 10.000 postkort.
LO’s formand Harald Børsting og formændene for LO’s fire største forbund indledte
mødet med en fælles tale. ”Vi står samlet her i dag for at sende et budskab til alle
danskere: Vi vil kæmpe for efterløn, solidaritet og velfærd”, sagde Harald Børsting i
talen.
Debatten omkring efterlønnen havde løbende kørt siden 1998, men stort set udelukkende med negativt fortegn, hvor økonomer og borgerlige meningsdannere agiterede
for efterlønnens afskaffelse.
Både mediekampagnen og specielt det faglige stormøde var med til at ændre debatten
omkring efterlønnen og viste et andet billede af efterlønneren, end det den borgerlige
regering, borgerlige økonomer og pressen havde skabt over de sidste mange år, omkring den friske golfspillende efterlønner, der levede i sus og dus. Tillidsrepræsentanterne var utroligt glade for stormødet, da de blev klædt på med argumenter for bevarelse af efterlønnen, til diskussionerne på arbejdspladsen blandt kollegaerne.
Kampen for efterlønnen havde på samme måde som den store demonstration mod
Genopretningspakken året forinden også en stor betydning for sammenholdet i fagbevægelsen. Regeringen med sin fremlagte politik rettede kæmpe angreb på nogle af
fagbevægelsens tilkæmpede rettigheder og fik dermed samlet fagbevægelsen til en
fælles indsats mod regeringens politik.
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Udover omtale under det faglige stormøde blev stormødet allerede massivt omtalt i
forbindelse med indkaldelsen. Blandt de større medier havde Ritzau, politiken.dk og
Ekstra Bladet haft egne foromtaler af mødet.
Omtalen op til mødet vurderes i vidt omfang at have været neutral/balanceret, mens
omtalen af selve mødet karakteriseres som positiv af LO. Mødet blev især vinklet på
to forhold: At fagbevægelsen kæmpede for efterlønnen, samt at fagbevægelsen er i
”krig” med den borgerlige regering.
Figur 1. Medieomtale

2020-dagsordenen er sat

Den politiske og faglige debat kom hurtigt til at koncentrere sig om løsninger på
Danmarks langsigtede økonomiske udfordringer. Og regeringen valgte 2020, som
målepunktet for at sikre balance mellem indtægter og udgifter.
I april præsenterede regeringen sit reformudspil – Reformpakken 2020 kontant sikring af Danmarks velfærd – og målet var at sikre besparelser på 47 mia. kr. Genopretningspakken fra 2010 havde i følge regeringen sikret 24 mia. kr., så den ekstra regning lød på 23 mia. kr. Heraf skulle 18 mia. skaffes via en tilbagetrækningsreform.
Resten skulle skaffes via reform af førtidspension og fleksjob, SU samt besparelser på
forsvaret.
I centrum stod en reform af efterlønnen, som regeringen havde annonceret tidligere
på året.
Det hårde opgør fortsatte. Regeringen havde fortsat ikke flertal for sin reformpakke
og mange ventede, at regeringen ville udskrive valg til folketinget, men statsministeren var afventende og ville igangsætte forhandlinger om reformpakken.
Oppositionens svar kom i begyndelsen af maj – hvor S og SF præsenterede deres udgave af 2020-planen. ”Fair løsning – 2020” blev udspillet benævnt. Det var en fremskrivning af de tidligere offentliggjorte forslag. I centrum stod fortsat trepartsforhandlinger, som skulle skaffe yderligere arbejdsudbud svarende til 15 mia. kr. gennem en
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kombination af initiativer med mere arbejdstid, gradvis tilbagetrækning, fleksjobreform og andre initiativer.
I slutningen af maj lykkedes det for regeringen at opnå aftaler om reformpakken
2020. Den samlede aftale med regeringen blev indgået af et snævert flertal, men i
centrum stod en aftale, hvori også Det Radikale Venstre var part og som omfattede
den store tilbagetrækningsreform. På den måde lykkedes VK-regeringen med at splitte oppositionen på et helt centralt punkt.
Aftalen indebar en kraftig forringelse af efterlønnen. Fremrykning af velfærdsaftalen,
nedskæring af efterlønnen til tre år og modregning for andre pensionsydelser var hovedingredienserne i aftalen. Samtidig blev det besluttet at tilbyde medlemmer af efterlønsordningen at få udbetalt deres indbetalte bidrag.
S, SF og Enhedslisten var fortsat imod begrænsningen af efterlønsrettighederne.
Fagbevægelsen kritiserede indgrebet hårdt for ensidigt at ramme de nedslidningstruede grupper og efterlade dem i et ”ingenmandsland”.

Folketingsvalget
Med aftalen om en tilbagetrækningsreform var scenen sat for et folketingsvalg. Efterlønsindgrebet kunne først gennemføres efter et valg, da det indebar et brud på velfærdsaftalen fra 2006.
Dansk Folkeparti havde skiftet holdning og var nu deltager i et angreb på efterlønnen.
Partiet hævdede fortsat, at dele af efterlønnen var bevaret, men erkendte at mange
lønmodtagere ville blive berørt.
Sommerens og efterårets debat kom derefter til at handle om hvor konkrete/ansvarlige
de forskellige planer var for fremtiden.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg til folketinget til afholdelse medio
september. Det blev en kort og hektisk valgkamp, hvor fronterne mellem rød blok og
blå blok var tydelige og markante.
Hovedemnet i valgkampen blev den økonomiske politik, men valgkampen kom også
til at handle om samarbejde i folketinget. Det blev til en debat om VK-regeringens
2020-plan og Fair Løsning 2020.
Det skabte også plads til de partier, som stod udenfor de snævre blokke. Enhedslisten,
Det Radikale Venstre og til dels Liberal alliance blev valgkampens vindere.
Da valget kom den 16. september stod det klart, at 10 års borgerlig blokpolitik var
slut. Den røde blok havde vundet, og der blev skabt mulighed for et regeringsskifte.
Det stod også klart, at der fortsat var flertal for tilbagetrækningsreformen og indgrebet i efterlønnen. En ny regering skulle dannes med dette udgangspunkt.
Socialdemokraternes formand Helle Thorning Schmidt fik til opgave at danne en regering, og hun satsede på at få dannet en trepartiregering bestående af Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre.
Det blev til hårde regeringsforhandlinger, som stod på 16 dage på Hotel Crown Plaza
i København.
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Ny regering – ”Et Danmark, der står sammen”

Regeringsgrundlaget blev forhandlet færdigt, og en ny regering stod klar til Folketingets åbning.
Regeringsgrundlaget var både ganske visionært og omfattende. Baggrunden var en
dyb økonomisk krise, og budskabet var retfærdige og sammenhængende løsninger.
Der ville blive satset på både en ansvarlig økonomisk politik og et Danmark i vækst
og udvikling.
Regeringen satsede på en helhedsløsning, der byggede på fire elementer:


En trepartsaftale om øget arbejdsudbud



Reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, integration mv.



En fuldt finansieret skattereform



Forhøjelse af statens indtægter

LO og den samlede fagbevægelse tog positivt imod den nye regering. Fagbevægelsen
tog med beklagelse til efterretning, at der ikke kunne ændres på tilbagetrækningsreformen og opfordrede til, at man gik i gang med en offensiv dagsorden, der skulle
reducere nedslidningen.
Fagbevægelsen erklærede sig også parat til at indgå i trepartsforhandlinger og opfordrede til, at det blev en omfattende og bred aftale.
Men første skridt skulle være en kickstart, der kunne sætte gang i væksten og beskæftigelsen.
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Arbejds- og ansættelsesret
Lovgivningsmæssige forhold
Atypiske ansættelsesforhold

LO’s tværgående projekter om ansættelsesformernes udvikling har resulteret i udgivelsen af LO-dokumentation nr. 1/2011 med temaet ”Atypisk ansatte på det danske
arbejdsmarked.”
LO-dokumentationen består af to rapporter, dels rapporten ”Arbejde på risikovilkår –
Fleksibilitet og manglende tryghed” samt rapporten ”Atypisk ansattes retsstilling efter
lovgivning og overenskomst.”
Rapporten ”Arbejde på risikovilkår – Fleksibilitet og manglende tryghed” bygger på
en undersøgelse blandt ca. 5.000 lønmodtagere og viser omfanget af atypisk ansatte
på det danske arbejdsmarked, hvor disse er beskæftiget, i hvilke brancher, hvem de
er, og på hvilke vilkår de beskæftiges. Med rapporten dokumenteres det, at hver femte
lønmodtager på det danske arbejdsmarked er ansat i en atypisk ansættelsesform, som
fx vikar, sæsonarbejder, projektansat eller selvbeskæftiget. Ligeledes dokumenteres
det, at de atypisk ansatte er væsentligt dårligere stillet, når det gælder goder og vilkår
under ansættelsen – sammenlignet med de fastansatte lønmodtagere, og vilkårene for
de atypisk ansatte er blevet forringet over de senere år.
I rapporten ”Atypisk ansattes retsstilling efter lovgivning og overenskomst” undersøges det, hvilken betydning det har, at love og overenskomster som udgangspunkt har
sigte på de typiske ansættelsesformer, altså de tidsubegrænset fuldtidsansatte medarbejdere. Af rapporten fremgår det, at atypisk ansatte i forskelligt omfang ikke omfattes af den tilsigtede regulering og ikke ydes den nødvendige beskyttelse. Dette kan
være som følge af, at de pågældende befinder sig i gråzonen mellem lønmodtager og
selvstændig, fordi de som gruppe er undtaget fra visse loves beskyttelse, eller fx fordi
de pågældende de facto ikke opnår rettigheder som andre fx på grund af hyppige jobskift eller afbrudt anciennitet.
Rapporten har været præsenteret i forskellige sammenhænge bl.a. på LO’s årlige arbejdsretskonference samt på et fælles møde for Daglig Ledelse, Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg og Organisationspolitisk Udvalg. Ligeledes er det i regi af Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg besluttet, at LO ved revision af ansættelsesretlig
lovgivning skal arbejde for at sikre atypisk ansattes rettigheder, særlig hvor lovgivningen indeholder anciennitetskrav eller i øvrigt giver beskyttelse afhængig af virksomhedsbestemt anciennitet.
Projekt om ledere

LO’s medlemsforbund organiserer en del ledere. Hovedaftalens § 5 er bortfaldet, og
arbejdsgiverne kan derfor ikke længere kræve ledere holdt ude af fagforeningerne.
Modsat oplever flere forbund, at de må overflytte medlemmer til Lederne, ligesom
arbejdsgivere og forbundets egne medlemmer ønsker at udvide lederbegrebet – ofte
ud over overenskomsternes grænser.
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På det offentlige arbejdsmarked har der længe været fokus på vilkårene for de medlemmer, som er ledere. Bl.a. blev der som led i trepartsaftalen afsat midler til lederuddannelse og lederudvikling.
Traditionelt har organiseringen af ledere været forskellig på det offentlige og det private arbejdsmarked. Hvor de offentlige ledere og menige medarbejdere har organiseret sig i fælles fagforeninger, har man på det private arbejdsmarked haft en mere
skarp udskillelse af lederne.
Opfattelsen af hvad, der er en leder, har forandret sig på arbejdsmarkedet; organisatorisk i virksomhederne, hos medarbejderne og til dels i den arbejdsretlige afgrænsning
mellem ledere og menige medarbejdere.
For at skabe et grundlag for en samlet faglig strategi i forhold til ledere udarbejdede
LO i 2010 6 delrapporter om forskellige problemstillinger i forhold til ledermedlemmer.
Arbejdet har været forankret i en arbejdende styregruppe med repræsentanter for 8
forbund. Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg har været projektholder. Desuden har
Organisationspolitisk Udvalg behandlet flere af delrapporterne.
I maj 2011 har Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg besluttet, at LO skal undersøge
muligheden for at gøre en lederindsats i to niveauer: et forbundsniveau og et fællesniveau. Tanken er, at lederinitiativerne udadtil og for det enkelte ledermedlem opleves
med forbundet som afsender, mens ”motoren” godt kan ligge et andet fælles sted.
Fællestrinnet vil næppe kunne forankres i LO eller kartellerne. Derfor er der beskrevet en model for en fælles platform, hvor de interesserede forbund går sammen om at
drive aktiviteten. Drøftelserne er endnu ikke afsluttede.
Ferieloven, erstatningsferie for sygdom under ferie

EU-Domstolen afsagde i september 2009 en dom, der fortolker arbejdstidsdirektivet
således, at en lønmodtager har krav på – populært sagt – fire ugers "rask ferie".
Sagen C-277/08 (Pereda) omhandlede en spansk chauffør, der blev syg umiddelbart
inden den planlagte ferie. Han blev først rask, to dage før ferien udløb. Han fik afslag
på en ny ferie fra sin arbejdsgiver. Domstolen slår fast, at en ferie skal opfylde sit
rekreative formål, og at det gør den ikke, hvis ferien skal bruges på at komme sig efter sygdom. Domstolen skelner ikke mellem, hvornår sygdommen indtræder, men
fastslår, at hvis man er syg ”under ferien”, har man krav på en erstatningsferie, også
selv om denne først kan lægges i det næstfølgende ferieår. Dommen tager ikke stilling til karakteren af sygdom.
Den gældende danske ferielov bestemmer, at lønmodtageren selv bærer risikoen for
sygdom, der opstår efter feriens begyndelse.
En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. LO, nedsat af Implementeringsudvalget,
afgav i september 2010 en rapport med vurdering af dommens juridiske og økonomiske konsekvenser for de danske ferieregler. Beskæftigelsesministeriets repræsentanter
i udvalget vurderede, "at i tilfælde af, at den gældende danske ordning, hvor lønmodtager bærer risikoen for sygdom, der opstår under ferien, forelægges EU-Domstolen,
er det sandsynligt, at domstolen vil underkende ordningen". Dermed var ministeriets
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juridiske vurdering den samme som i LO, der har opfordret beskæftigelsesministeren
til at ændre ferieloven.
Beskæftigelsesministeren fremsatte et omfattende lovforslag vedrørende ændringer af
ferieloven; imidlertid indgik spørgsmålet om sygdom under ferien ikke i lovforslaget.
Beskæftigelsesministeren udtalte i et svar til LO, at "det er regeringens opfattelse, at
vi bør afvente den retssag, der verserer om retten til erstatningsferie for sygdom i
henhold til den danske ferielov. Det vil give et mere solidt grundlag for at vurdere,
om det er nødvendigt at ændre den danske ferielov. Det skal ydermere ses i lyset af,
at en lovændring, hvor arbejdsgiveren bærer risikoen for sygdom, der opstår under
ferien, under alle omstændigheder vil medføre betydelige udgifter for såvel private
som offentlige arbejdsgivere."
CO-industri har anlagt retssag mod en af DI’s medlemsvirksomheder for en principiel
afgørelse af spørgsmålet om ferielovens (§ 13) overensstemmelse med EUDomstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivets art. 7 (ferie). Landsretten har afvist
en begæring fra DI om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen. Sagen er berammet til afgørelse i foråret 2012.
Efter regeringsskiftet har beskæftigelsesministeren sat spørgsmålet om erstatningsferie ved sygdom under ferie på lovprogrammet (februar 2012).
Implementering af EU-Domstolens dom i sag C-499-08 – Ole Andersen

EU-Domstolen tog den 12. oktober 2010 stilling til, hvorvidt ligebehandlingsdirektivet med hensyn til beskæftigelse og erhverv var til hinder for den praksis, der har
været vedrørende forståelsen af funktionærlovens § 2a, stk. 3.
Den praksis består nærmere i, at funktionærer, der på fratrædelsestidspunktet var berettiget til at indtræde i en arbejdsgiverbetalt alderspensionsordning, ikke var berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, stk. 1.
EU-Domstolen kom frem til, at denne praksis udgjorde ”et for vidtgående indgreb i
de legitime interesser for de arbejdstagere”, der ”har til hensigt midlertidigt at give
afkald på en sådan pension med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere”. Derimod godkendte EU-Domstolen den ”almindelige” situation, hvorefter en
funktionær, der går på arbejdsgiverbetalt alderspension ved fratrædelsestidspunktet,
mister retten til godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, stk. 1.
Beskæftigelsesministeriet nedsatte en arbejdsgruppe under implementeringsudvalget,
der skulle vurdere, om en ny udformning af funktionærlovens § 2a, stk. 3 i overensstemmelse med EU-retten efter afgørelsen af sag nr. C-499/08 om ændringer af funktionærlovens § 2a på hensigtsmæssig måde, vil kunne afhjælpe den retsusikkerhed,
der er skabt med denne afgørelse fra EU-Domstolen.
LO har deltaget i arbejdsgruppen, der har mødtes 6 gange i anden halvdel af 2011
med et afsluttende møde den 1. februar 2012.
Beskæftigelsesministeriet har fra starten af arbejdet klart udtrykt, at ”det juridisk set
ikke er nødvendigt med en ændring af funktionærlovens § 2a, stk. 3, og at en tilpasning af EU-dommen i dansk ret kan håndteres ved en direktivkonform fortolkning af
bestemmelsen”.
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Opgaven for arbejdsgruppen har herefter været at søge at opnå enighed om et regelsæt, der skaber større retssikkerhed på dette område og giver såvel virksomheder som
lønmodtagere mulighed for at indrette sig efter en ny retstilstand på området.
Det har imidlertid ikke vist sig muligt at opnå enighed om udformningen af et sådant
regelsæt, og arbejdet er derfor foreløbig afsluttet uden resultat. Beskæftigelsesministeriet har tilkendegivet, at der vil blive udarbejdet en rapport over arbejdsgruppens
overvejelser, der vil tilgå implementeringsudvalget.
Sag mod staten om DIS-loven § 10, stk. 2

DIS-lovens § 10, stk. 2, indebærer, at en dansk overenskomst alene kan omfatte søfarende med bopæl i Danmark, uagtet de er beskæftiget på et dansk skib.
Efter Kommissionen ved en såkaldt åbningsskrivelse stiller spørgsmålstegn ved, om §
10, stk. 2, er i overensstemmelse med det EU-retlige forbud mod diskrimination pga.
nationalitet, foretog Folketinget i 2009 en sproglig, men ikke realitetsmæssig ændring
af bestemmelsen.
LO har på vegne af 3F tre gange ført sag ved Arbejdsretten mod danske rederier, der
beskæftigede EU-borgere (henholdsvis hollandske tjenere og polske matroser med
bopæl i hjemlandet), uden at iagttage forbundets overenskomster. LO gjorde i alle
tilfælde gældende, at rederierne var direkte forpligtede af ikkediskriminationsprincippet i Traktaten, og at forskelsbehandling på grundlag af bopælskriteriet var udtryk for direkte eller indirekte diskrimination.
Den første sag blev ført i 1997, hvor Arbejdsretten – uden at efterkomme LO’s anmodning om forelæggelse for EU-Domstolen – udtalte, at det ikke kunne anses for
stridende mod Traktatens diskriminationsforbud at forskelsbehandle på grundlag af
bopæl. Arbejdsretten henviste til, at der var tale om et lovligt objektivt vilkår, der tog
højde for forskelle i levevilkår i landene.
De to øvrige sager blev ført i henholdsvis 2004 og 2008, hvor Arbejdsretten begge
gange afviste sagerne, dvs. afstod fra at tage stilling til de nedlagte påstande under
henvisning til, at ”de nedlagte påstande ikke udspringer af en sådan reel overenskomstmæssig uoverensstemmelse, som henhører under Arbejdsrettens kompetence, jf.
arbejdsretslovens § 9, men tjener som facadelegitimation for klagers egentlige interesse i søgsmålet, nemlig via EF-retten at få DIS-lovens § 10, stk. 2, udvidet eller
tilsidesat” og ”en sag, der som den foreliggende har til formål at få udvidet eller tilsidesat § 10, stk. 2, må derfor anlægges mod den danske stat – i form af det kompetente ministerium – ved de almindelige domstole”.
Det følger af LO’s handlingsplan 2008, at ”LO vil arbejde for at ændre de lovbestemmelser i loven om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), som – i modstrid
med ILO’s grundlæggende konventioner om arbejdstagerrettigheder – forhindrer
danske lønmodtagerorganisationer i at organisere alle arbejdstagere på danske skibe
og forhandle og indgå overenskomst på deres vegne.”
LO anlagde i overensstemmelse hermed på vegne af 3F Transportgruppen sag ved
Landsretten mod staten (Økonomi- og Erhvervsministeriet) med påstand om, at lov
om Dansk Internationalt Skibsregister, § 10, stk. 2, strider mod EF-traktatens art. 39
om forbud mod direkte eller indirekte diskrimination af EU-borgere i relation til ansættelsesvilkår samt ILO’s grundlæggende konventioner om arbejdstagerrettigheder.
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Landsretten afgjorde sagen uden den af LO begærede præjudicielle forelæggelse for
EU-Domstolen.
LO tabte sagen ved Landsretten med dommerstemmerne 2-1. Sagen er anket til Højesteret.
Udstationering

RUT (register for udenlandske tjenesteydere) blev etableret i 2008 og skulle fungere
som et vigtigt instrument for såvel fagbevægelse som myndigheder i forbindelse med
håndtering af udstationerede virksomheder.
RUT havde i årene forud haft betydelige begyndervanskeligheder, og man måtte således konstatere en betydelig underregistrering.
Den 1. januar 2011 trådte de sidste af en række opstramninger i reglerne om registeret
i krav. Det må samlet ses vurderes, at reglerne har haft virkning, idet man henover
2011 har kunnet konstatere en ganske stor fremgang i antallet af registrerede samtidig
med, at der ikke var meldinger om sådan en øget tilstrømning fra virkelighedens verden.
Det vurderes således nu, navnlig på baggrund af BAT-kartellets aktionsdag i efteråret
2011, at et sted mellem 30 og 50 af de udstationerede virksomheder er registreret i
RUT, hvilket er en mangedobling af vurderingen fra de foregående år. Som tallene
dog antyder, er der stadig plads til forbedring.
Samtidig har forbundene inden for bygge- og anlægssektoren en stigende fokus på,
hvorvidt de pågældende virksomheder reelt er etableret i hjemlandet, eller om der blot
er tale om postkasseselskaber, der anvendes til social dumping. Der henvises i øvrigt
til afsnittet om social dumping.
Social dumping

I februar 2011 blev LO's rapport om social dumping godkendt i hovedbestyrelsen, og
det blev besluttet, at LO skulle arbejde videre efter forslagene i rapporten.
I forbindelse med godkendelsen introducerede formanden 3 spor for det videre arbejde med forslagene. De tre spor er det faglige/overenskomstmæssige spor, det internationale spor samt lovgivnings/myndighedssporet.
Her omtales det faglige overenskomstmæssige sport samt lovgivnings/myndighedssporet.
For så vidt angår det internationale spor, henvises til EU-afsnittet.
Det faglige spor

Rapporten om social dumping blev kort efter godkendelsen i hovedbestyrelsen forelagt DA med henblik på at undersøge, hvilke af rapportens forslag man kunne opnå
enighed om at arbejde videre med i regi af DA/LO koordinationsudvalget vedrørende
social dumping.
DA brugte hele foråret på at tage stilling til dette og vendte i sommeren 2011 tilbage
med en positiv melding på fem af rapportens mange forslag.
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Arbejdet i DA/LO koordinationsudvalget har foreløbig resulteret i henvendelser til
regeringen – både vedrørende en revitalisering af trepartssamarbejdet vedrørende
udenlandsk arbejdskraft og en henvendelse, der bl.a. indeholdt en opfordring til regeringen om, som formand for EU, at arbejde for en effektivisering af de i medfør af
udstationeringsdirektivet oprettede forbindelseskontorers arbejde.
Endelig er der blevet udarbejdet en fælles erfaringsopsamling vedrørende de protokollater om håndtering af udenlandsk arbejdskraft, der blev indgået i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne i 2010. Denne erfaringsopsamling er foreløbig kun
gjort tilgængelig til brug ved overenskomstforhandlingerne 2012.
Den overordnede konklusion af erfaringsopsamlingen er, at de nye regelsæt anvendes
flittigt af arbejdstagersiden i forbindelse med arbejdet med udenlandsk arbejdskraft.
Som ventet har det også vist sig, at erfaringen er, at hastigheden ved behandlingen af
disse sager bidrager væsentligt til at skabe løsninger på et meget tidligt tidspunkt.
Det er en fælles opfattelse, at de nye regler bidrager til at skabe ordnede forhold på
det organiserede arbejdsmarked samt til at øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet generelt.
Det politiske spor

Som beskrevet i afsnittet vedrørende udstationering viste de nye regler om registrering af udenlandske tjenesteydere sig at have effekt, men det var så stort set også den
positive historie, der var at fortælle på området forud for regeringsskiftet i efteråret
2011.
Allerede i regeringsgrundlaget sås det, at regeringen ville yde en stærkere indsats end
den tidligere regering på dette område.
Det første konkrete skridt hertil sås ved indgåelsen af aftale om finanslov for 2012.
Her blev der dels afsat penge til en stærkere og tværgående myndighedsindsats på
området, og dels blev det aftalt at nedsætte et tværministerielt udvalg, der skulle undersøge, hvilke muligheder der var for at ændre forskellige regelsæt med henblik på
at styrke indsatsen mod social dumping.
Arbejdet i udvalget sker under inddragelse af arbejdsmarkedets parter (DA, LO og
KL) samt særligt relevante medlemsorganisationer, og udvalget skal færdiggøre sit
arbejde inden den 1. oktober 2012 – dog forventes det, at udvalget vil fremkomme
med delresultater i løbet af perioden.
Lønmodtagersidens forslag til ændring af virksomhedsoverdragelsesloven

Den under Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg nedsatte arbejdsgruppe til revision
af virksomhedsoverdragelsesloven har været videreført i 2011, hvor arbejdsgruppen
har afsluttet sit arbejde med et lovforslag, som tilgodeser alle ønsker til forbedringer
af lønmodtagernes retsstilling i overdragelsessituationer.
Lovforslaget udbedrer først og fremmest alle de forringelser af lønmodtagernes retsstilling, som har været konsekvensen af en række domme fra såvel EU som det arbejdsretlige system fra slutningen af 1990’erne og frem.
Således sikres overenskomsterne og de kollektive rettigheder, sikkerhedsopsigelser er
ikke tilladt og ved vurderingen af, om der er tale om en overdragelse, der er omfattet
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af loven, skal spørgsmålet om medarbejdernes fortsatte ansættelse altid tillægges væsentlig betydning. Videre foreslås der solidarisk hæftelse mellem overdrager og erhverver, som skal sikre, at lønmodtagerne ikke kommer i klemme i relation til LG.
Det er forhåbningen, at lovforslaget kan indgå i de kommende trepartsforhandlinger.
Vikardirektivet

I 2009 blev direktivet om vikararbejde vedtaget med henblik på implementering inden 5. december 2011. Vikardirektivet har til formål at beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten af vikararbejde ved at sikre, at princippet om ligebehandling gælder
for vikaransatte og ved at anerkende vikarbureauer som arbejdsgivere samtidig med,
at der tages hensyn til behovet for at etablere passende rammer for anvendelsen af
vikararbejde med henblik på at bidrage effektivt til at skabe arbejdspladser og til at
udvikle fleksible former for arbejde.
Arbejdet med lovimplementering afventede umiddelbart en eventuel implementering i
overenskomsterne, men da det ved udgangen af 2010 ikke var lykkedes arbejdsmarkedets parter at implementere direktivet ved overenskomst, besluttede Beskæftigelsesministeriet at igangsætte lovproceduren og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe under Implementeringsudvalget med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
Sidenhen er vikardirektivet implementeret i industrioverenskomsten.
Arbejdsgruppen under Implementeringsudvalget har i 2011 afholdt en række møder,
men det kunne i efteråret 2011 konstateres, at det ikke ville være muligt at opnå enighed om en lovgivning på området. Særlig var der stor uenighed om, i hvilket omfang
der skulle gives adgang til at fravige ligebehandlingsprincippet ved kollektiv overenskomst, samt på hvilke betingelser dette skulle kunne ske, herunder mulighederne
for at fravige ved udenlandske overenskomster.
På grund af den manglende enighed i arbejdsgruppen vil ministeriet nu i februar 2012
fremsende udkast til lovforslag i høring, og implementeringsfristen er således ikke
blevet overholdt fra Danmarks side. Der vil i lovforslaget være taget stilling til muligheden for at fravige ligebehandlingsprincippet ved kollektiv overenskomst.

Principielle sager
Sag om hvor fællesmøder skal afholdes

I forbindelse med GLS-A’s udmeldelse af SALA opstod der tvist om, hvor fællesmøderne fremover skulle afholdes, idet hverken hovedaftalen eller arbejdsretsloven forholder sig hertil.
LO gjorde under sagen gældende, at fællesmøder efter fast praksis skal afholdes i
København og henviste her særligt til, at hovedorganisationerne under revisionen af
arbejdsretsloven i 1973 samstemmende havde erklæret, at fællesmøder altid har været
afholdt i København, og at denne ordning ønskedes bibeholdt. Tilsvarende havde
samtlige arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer uden for en hovedorganisation
i årtier givet møde til fællesmøder i LO. Der var altså stiftet en kutyme til hovedaftalen, som den udmeldte organisation fortsat var bundet af.
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GLS-A bestred, at der forelå en sådan kutyme og gjorde heroverfor gældende, at der
derimod bestod en fast, klar og entydig arbejdsretlig praksis for, at fællesmøder afholdes hos arbejdsgiverparten.
Ved dom af 16. november 2011 gav Arbejdsretten LO medhold i, at fællesmøder skal
afholdes i København, da det findes mest nærliggende at antage, at dette var forudsat
af LO og DA ved indgåelse af hovedaftalen i 1974 efter arbejdsretslovens revision i
1973.
Sag om tjenestemænd er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Gentofte Kommune udbød i efteråret 2008 Gentofte Brandvæsen og skrev i udbudsmaterialet, at tjenestemandsansatte brandmænd ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens regler, hvis de besluttede at følge med opgaven. Derimod var de
overenskomstansatte omfattet af loven.
Falck overtog opgaven og 20 brandmænd, som havde været tjenestemænd. Falck forlangte, at brandfolkene straks skulle overgå til virksomhedens overenskomstvilkår,
som var ringere end deres gamle kommunale vilkår. De overenskomstansatte brandmænd bevarede derimod deres gamle vilkår i resten af den kommunale overenskomsts løbetid.
Arbejdsretten fastslog i en dom af 26. januar 2011 (AR2009.0469), at EU-direktivet
om virksomhedsoverdragelse omfatter enhver ”arbejdstager”. I overensstemmelse
med det omfatter den danske virksomhedsoverdragelseslov ”lønmodtagere” og undtager ikke de lønmodtagere, der er tjenestemænd.
Falck var derfor forpligtet til at efterleve den kommunale overenskomst for de tidligere tjenestemænd i resten af overenskomstens løbetid. Også selvom tjenestemændene
var overgået frivilligt til Falck og havde opgivet deres tjenestemandsstatus.
Sag om bod efter vundet voldgiftssag om fortolkning

Under konflikten på det offentlige arbejdsmarked i foråret 2008 var en fællestillidsrepræsentant syg. LO og FOA begærede i 2008 fællesmøde, fordi en kommune ikke
havde aflønnet fællestillidsrepræsentanten. På fællesmødet hævdede KL, at der var
tale om en fortolkningstvist af parternes rammeaftale om konflikten. Derfor accepterede arbejdstagersiden, at uoverensstemmelsen kunne afgøres ved faglig voldgift,
men tog forbehold for at indbringe bodsspørgsmålet for Arbejdsretten.
Forbundet vandt den faglige voldgift og opmanden gav meget klart udtryk for, at ordlyden af den omtvistede aftale var klar og kun kunne forstås, som forbundet gjorde
gældende.
Herefter indbragte forbundet sagen for Arbejdsretten med krav om bod for overenskomstbruddet.
Arbejdsretten fastslog i en dom af 20. oktober 2011 (AR2011.0282), at KL som arbejdsgiverorganisation skulle betale en bod på 50.000 kr. Der havde ikke været berettiget tvivl om rammeaftalens fortolkning, idet ordlyden var klar. Fortolkningsspørgsmålet kunne derfor ikke give anledning til en sådan usikkerhed, at det berettigede KL
til på fællesmødet at fastholde sit standpunkt.
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Arbejdsretten fandt særlig anledning til at fremhæve, at det ikke er til hinder for, at en
part kan idømmes en bod, at den anden part afventer udfaldet af en faglig voldgiftsretsbehandling. Det er altså ikke nødvendigt først at indbringe sagen for Arbejdsretten, som derefter forventeligt udsætter sagen på faglig voldgift, når arbejdsgiversiden
hævder, at der er tale om et fortolkningsspørgsmål.

Arbejdsretten
Fællesmøder

En forudsætning for, at en sag kan indbringes for Arbejdsretten, er, at LO afholder et
fællesmøde med modstående hovedorganisation. Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem
af en arbejdsgiverorganisation, afholdes fællesmødet direkte med virksomheden.
I perioden 1. januar til 31. december 2011 har LO begæret fællesmøde i 2.413 sager,
og der har i alt inkl. overenskomststridige arbejdsnedlæggelser været begæret 2.582
sager.
Af de 2.413 sager, hvori LO var klager, blev der berammet fællesmøde i 1.071 sager,
svarende til 44,4 procent.
De resterende 1.342 sager, svarende til 55,6 procent af sagerne, blev trukket forinden
fællesmødet blev berammet, idet virksomheden bragte forholdet i orden, eller sagen
blev indbragt for Arbejdsretten uden fællesmøde, idet virksomheden ikke reagerede
på fællesmødebegæringen.
Af de 1.071 berammede sager, hvor LO var klager, blev 222 sager svarende til 21
procent trukket forinden fællesmødets afholdelse, hovedsageligt fordi arbejdsgiveren
havde bragt forholdet i orden forinden fællesmødets afholdelse.
Af de 849 fællesmøder, der blev afholdt fællesmøde i, blev 216 sager forligt med bod,
og 103 sager blev forligt uden bod. Dette svarer til, at 38 procent af sagerne blev forligt på fællesmødet.
162 sager blev delvist forligt på fællesmødet svarende til 19 procent. Delvist forligte
sager er typisk sager, hvor der ikke kan opnås enighed om bodsspørgsmålet. En årsag
til ændringen i forholdet til året 2010 er, at der er nogle arbejdsgiverforeninger, der
ikke vil drøfte bodsspørgsmålet på fællesmødet.
I 69 sager blev der indgået procesaftale, svarende til 8 procent. Procesaftale indgås i
sager, der henvises til faglig voldgift eller henvises til fornyet forhandling mellem
overenskomstens parter.
I 266 sager, svarende til 31 procent af sagerne, kunne der ikke på fællesmødet opnås
enighed. Mange af disse sager blev videreført til Arbejdsretten på baggrund af uenighedsreferat fra fællesmødet.
24 sager blev af LO trukket på fællesmødet, svarende til 3 procent. Sagerne er hovedsageligt blevet trukket, idet det på fællesmødet kunne konstateres, at virksomheden
ikke havde begået brud på overenskomsten eller andre aftaler.
I 9 sager, svarende til 1 procent af de berammede fællesmøder, udeblev virksomheden
fra fællesmødet. Der var her tale om uorganiserede virksomheder, der ikke mødte til
det berammede fællesmøde.
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Sagstyper

Hovedparten af de sager, hvori LO var klager, omhandlede pension, lønkrav og anden
manglende betaling samt brud på de fagretlige regler. Disse kategorier af sager udgør
853 af de 1.071 sager, hvori LO var klager, svarende til 80 procent af sagerne.
I disse kategorier blev 186 sager trukket, efter at fællesmødet var berammet, idet arbejdsgiveren på baggrund af fællesmødebegæringen bragte forholdet i orden. Dette
svarer til 22 procent af sagerne.
Af de resterende 667 sager i disse kategorier blev der i 267 sager indgået forlig med
eller uden bod på fællesmødet, svarende til 31 procent. af sagerne. 145 sager blev
delvist forligt, svarende til 17 procent. I 48 sager, svarende til 6 procent, blev der indgået procesaftale, og i 181 sager, svarende til 21 procent, kunne der ikke opnås enighed på fællesmødet.
De resterende 3 procent af sagerne blev trukket på fællesmødet, eller den uorganiserede arbejdsgiver udeblev fra fællesmødet.
Sammenlignet med 2010

Det kan konstateres, at antallet af fællesmøder i beretningsperioderne 2010 og 2011
har været meget stabilt. I 2010 blev der berammet fællesmøde i 1.186 sager og i 2011
i 1.240 sager.
Af de 1.240 berammede fællesmøde udgjorde overenskomststridige arbejdsnedlægger
169 sager.
Antallet af fællesmøder, der blev aflyst på baggrund af, at arbejdsgiveren bragte forholdet i orden forinden fællesmødet, var i 2010 på 24 procent og i 2011 på 21 procent.
I 2010 blev der ikke berammet fællesmøde i 1.259 sager, svarende til 51,5 procent af
sagerne, i 2011 var dette tal 1.342 svarende til 52 procent.
En stor del af disse sager blev der ikke berammet fællesmøde i, idet virksomheden –
på baggrund af LO’s fællesmødebegæring – bragte forholdet i orden. Her er der særligt tale om sager omhandlende manglende indbetaling til uddannelsesfonde, feriefonde og lignende.
I 2010 blev der afholdt 795 fællesmøder, og i 2011 blev der afholdt 849 fællesmøder.
Antallet af sager, der blev forligt med og uden bod, var i 2010 på 39 procent og i
2011 på 38 procent.
I 2010 blev 13 procent af sagerne delvist forligt på fællesmøde, hvilket i 2011 udgjorde 19 procent.
I 2010 blev der indgået procesaftale i 10 procent af sagerne og i 2011 i 8 procent af
sagerne.
For 34 procent af sagerne kunne der i 2010 ikke opnås enighed, dette udgjorde i 2011
31 procent af sagerne.
Antallet af sager, der blev trukket på fællesmødet, og antallet af sager, hvor arbejdsgiveren udeblev fra fællesmødet, udgjorde i såvel 2010 som 2011 4 procent.
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De sager, der ikke kunne opnås enighed om på fællesmødet, indbringes for Arbejdsretten. Endvidere indbringes sager, hvori virksomheden ikke bragte forholdet i orden
på baggrund af LO’s fællesmødebegæring og sager, hvori virksomheden ikke reagerede på LO’s fællesmødebegæring for Arbejdsretten.
Tabel 2. Fællesmødebegæringer
2010
Berammede fællesmøder
Arbejdsgiver ikke reageret eller trukket
fællesmøde efter sagen er begæret
I alt

2011

Antal
1.186

Pct.
48,5

Antal
1.240

Pct.
48

1.259
2.445

51,5
100

1.342
2.582

52
100

Pct.

Antal

Tabel 3. Berammede fællesmøder
2010
Antal
Aflyste fællesmøder inkl. overenskomststridige arbejdsstandsninger
Afholdte fællesmøder
I alt

391
795
1.186

2011
33
67
100

391
849
1240

Pct.
39
13
10
34
3
1
100

Antal
319
162
69
266
24
9
849

Pct.
32
68
100

Tabel 4. Afholdte fællesmøder
2010
Forligt med og uden bod
Delvist forligt
Procesaftale
Fortsat uenighed
Trukket på fællesmøde
Arbejdsgiver udeblevet fra fællesmødet
I alt

Antal
308
109
76
270
23
9
795

2011
Pct.
38
19
8
31
3
1
100

Afsluttede sager i Arbejdsretten

Antallet af afsluttede sager i 2011 på 753 er lidt færre end de 806 og 950 sager i de
forrige beretningsperioder.
I sidste halvdel af 1980’erne var arbejdsgiverne klager i ca. 2/3 af arbejdsretssagerne.
Siden er andelen af LO’s sager som klager imidlertid steget kraftigt. I beretningsperioden var LO klager i 726 af de 753 sager.
Ændringerne i sagernes fordeling skyldes især en markant forøgelse af antallet af sager ”LO mod uorganiserede arbejdsgivere”.
Når kategorien af sager mod uorganiserede arbejdsgivere tidligere er steget så kraftigt, er årsagen fortrinsvis, at uorganiserede arbejdsgivere i meget betydeligt omfang
ikke overholder overenskomstens bestemmelser om pension. Dertil kommer, at der i
de sidste efterhånden mange år er afsluttet et meget betydeligt antal sager mod uorganiserede arbejdsgiveres manglende betaling af bidrag til fonde oprettet som en del af
overenskomsten.
I 2007 og 2006 var der ”kun” henholdsvis 476 og 515 af denne type sager, hvilket var
et markant fald i forhold til de 795, 984 og 834 sager, der blev afgjort i de foregående
beretningsperioder. I 2008 blev der afsluttet 440 sager mod uorganiserede arbejdsgivere og i 2009 493. Den stigende tendens fortsatte i 2010, hvor der blev afgjort 656 af
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den type sager. I 2011 er der med i alt 547 sager af LO mod uorganiserede arbejdsgivere igen en tendens til fald i denne type sager.
En anden markant ændring de seneste år har været en kraftig forøgelse af sagerne,
hvor LO var klager over for DA. I 2009 har LO været klager i 249 og i 2010 i 221.
Også her er der en tendens til færre sager med i alt 145 sager.
En medvirkende årsag, til at LO var klager i langt hovedparten af sagerne, er også et
markant fald i de seneste år af sager, hvor DA indklagede LO. I 2008 var der 64 sager
og i 2009 26 sager. Disse sager vedrørte fortrinsvist overenskomststridige arbejdsstandsninger og er med 21 sager i 2011 forblevet på et historisk lavt niveau mod i alt
22 sager i 2010.
Af statistikken fremgår endvidere, at det har været muligt at fastholde den i forvejen
meget høje forligs. I de sidste tre år har sager, der går til ”egentlig” domsforhandling,
udgjort henholdsvis 15, 16 og 13 sager.
Årsagen til den generelle tendens til færre domsforhandlinger de seneste 10 år er, at
der til afløsning af egentlige domsforhandlinger er anvendt udvidede forberedende
retsmøder, hvor retsformanden efter vidneafhøring og en ofte kortere procedure afgør
sagen. I 2006 blev afgjort 110 af denne type sager, i 2007 144 sager, i 2008 119 sager, i 2009 123 sager, i 2010 122 sager og i 2011 75 sager.
LO har foretaget en opgørelse over udfaldet af de 13 domsforhandlinger og de 75
sager afgjort ved udvidede forberedende retsmøder og sammenholdt dem med statistik.
Statistik på dette område er vanskelig. Principielt vigtige sager vil måske alene kunne
rubriceres som delvist vundne, ligesom sager, der klart fremtræder som vundne, kan
opfattes som uheldige afgørelser, fx hvis boden for modparternes overenskomstbrud
ikke har den forventede størrelse. Dertil kommer, at sammenhængende sagskomplekser indeholdende et større antal sager kan påvirke en samlet vis opgørelse af udfaldene.
Ligesom sidste år har LO vundet eller delvist vundet ca. 5/6 af sagerne, afgjort ved
domsforhandling eller udvidede forberedende retsmøder. I 2008 var antallet af vundne eller delvis vundne sager 134 af 158, i 2009 118 af de 138 sager, i 2010 112 af de
136 sager og i 2011 72 af de 88 sager.
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Tabel 5. Afsluttede sager i Arbejdsretten i perioden 1. januar – 31. december 2011
Dom
Forlig i Hævet Udvidet U-dom
I alt
retten
uden
retsretligt
møde
forligt
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
8
6
90
41
0
145
LO mod andre arbejdsgivere
3
2
20
9
0
34
LO mod uorganiserede
2
3
247
24
271
547
Dansk Arbejdsgiverforening mod LO
0
0
20
1
0
21
Andre arbejdsgivere mod LO
0
0
5
0
0
5
Uorganiserede mod LO
0
0
1
0
0
1
I alt
13
11
383
75
271
753
Tabel 6. Afsluttede sager i Arbejdsretten i perioden 1. januar - 31. december 2010
Dom
Forlig i Hævet Udvidet U-dom
I alt
retten
uden
retsmøretligt
de
forligt
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
9
4
132
76
0
221
LO mod andre Arbejdsgivere
3
1
19
18
0
41
LO mod uorganiserede
1
3
266
24
362
656
Dansk Arbejdsgiverforening mod LO
0
0
21
1
0
22
Andre arbejdsgivere mod LO
1
0
4
2
0
7
Uorganiserede mod LO
0
0
2
1
0
3
I alt
14
8
444
122
362
950
Tabel 7. Sager afgjort ved domsforhandling i 2011
Delvist vunTabt
det
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
2
4
mod LO
LO mod andre arbejdsgivere
0
0
LO mod uorganiserede
0
0
Dansk arbejdsgiverforening mod LO
0
0
Andre arbejdsgivere mod LO
0
0
Uorganiserede mod LO
0
0
I alt
2
4

Vundet

I alt

2

8

3
2
0
0
0
7

3
2
0
0
0
13

Tabel 8. Sager afgjort ved udvidet forberedende retsmøde i 2011
Delvist vunTabt
Vundet
det
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
3
8
30
LO mod andre arbejdsgivere
0
3
6
LO mod uorganiserede
1
1
22
Dansk Arbejdsgiverforening mod LO
1
0
0
Andre arbejdsgivere mod LO
0
0
0
Uorganiserede mod LO
0
0
0
I alt
5
12
58

I alt
41
9
24
1
0
0
75

Tabel 9. Sager afgjort ved domsforhandling og udvidet forberedende retsmøde i 2011
Delvist vunTabt
Vundet
I alt
det
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
5
12
32
49
LO mod andre arbejdsgivere
0
3
9
12
LO mod uorganiserede
1
1
24
26
Dansk Arbejdsgiverforening mod LO
1
0
0
1
Andre arbejdsgivere mod LO
0
0
0
0
Uorganiserede mod LO
0
0
0
0
I alt
7
16
65
88
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Tabel 10. Sager afgjort ved domsforhandling og udvidet forberedende retsmøde i 2010
Delvist vunTabt
Vundet
I alt
det
LO mod Dansk Arbejdsgiverforening
15
14
56
85
LO mod andre arbejdsgivere
2
6
13
21
LO mod uorganiserede
0
2
24
26
Dansk Arbejdsgiverforening mod LO
0
0
0
0
Andre arbejdsgivere mod LO
0
2
1
3
Uorganiserede mod LO
1
0
0
1
I alt
18
24
94
136

Faglig voldgift
LO har siden 1. januar 2000 som en del af sin juridiske service til forbundene tilbudt
at stille procedører til rådighed i forbindelse med faglige voldgifter. Ordningen indebærer, at LO tilbyder at udarbejde processkrifter samt procedere sagerne i det omfang, afdelingens arbejde i øvrigt tillader det.
I 2011 har LO stillet procedører til rådighed i 89 sager. Udfaldet af sagerne fordeler
sig på følgende måde:
Tabel 11. Faglige voldgifter afsluttet i 2011
Forligt
Delvist vundet
Faglige voldgifter
30
5

Vundet
22

Tabt
25

Andet
7

I alt
89

Tabel 12. Faglige voldgifter afsluttet i 2010
Forligt
Delvist vundet
Faglige voldgifter
19
3

Vundet
15

Tabt
30

Andet
13

I alt
80

Som det fremgår, er der en stigning i antallet fra de 80 sager, der var i 2010, ligesom
såvel antallet af forligte sager som vundne og delvist vundne sager er steget. I 2010
blev 30 af 80 sager (37,5 procent) tabt, mens de tilsvarende tal for 2011 er 25 og 89
(28 procent).

Afskedigelsesnævnet
I 2011 blev der for Afskedigelsesnævnet indbragt 74 sager. Dette er et fald i forhold
til 2010, hvor 78 sager blev indbragt for nævnet.
Af de 74 sager, der blev indbragt for Afskedigelsesnævnet, blev 9 sager videreført til
nævnsbehandling. Dette er et fald i forhold til 2010, hvor 26 sager blev indbragt for
nævnet.
Dette fald i antallet af nævnsbehandlinger skyldes, at en stor del af sagerne blev forligt efter berammelsen af proceduren, og efter skriftvekslingen var afsluttet.
Der var i 2011 i alt berammet 20 sager til procedure, hvoraf 11 sager altså blev trukket efter berammelsen og skriftvekslingen.
Af de 9 sager, der blev procederet for nævnet, resulterede 2 i afsigelse af kendelse, og
5 i tilkendegivelse. I 2010 var antallet af afsagte kendelser 0 og 16 tilkendegivelser.
De resterende sager blev hævet i henhold til formandens tilkendegivelse i sagen.
Der blev i 2011 afholdt 6 nævnsforhandlinger i sager, som blev opstartet i 2010. Af
disse 6 sager blev der afsagt kendelse i 1 sag, 5 sager resulterede i afsigelse af tilkendegivelse. 9 sager opstartet i 2011 afventer nævnsforhandling i 2012.
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Samfundsøkonomi og beskæftigelsespolitik
Finanslov
Den 20. november 2011 indgik regeringen forlig om Finansloven for 2012 med Enhedslisten, og med finansloven for 2012 tegnes en ny kurs i den økonomiske politik
med fokus på vækst og jobskabelse og kamp mod fattigdom. Således rummede årets
finanslov følgende initiativer:


En kickstart af dansk økonomi: Der fremrykkes og igangsættes offentlige investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013.



Bekæmpelse af fattigdom: Der afsættes 350 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til
afskaffelse af fattigdomsydelser og regler, og dertil indføres en jobpræmie for
kontanthjælpsmodtagere.



Styrket indsats over for social dumping: Der afsættes 55 mio. kr. årligt i 2012
og 2013 til at sikre udenlandske virksomheder over lovgivningen.



Grønt fokus: Støtteordninger på 500 mio. kr. årligt fra 2013 til energirigtig renovering af boliger. Landsdistriktsprogrammet miljøfokuseres, og der oprettes et
miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) i 2012.



Beskæftigelsesindsatsen: Der afsættes 368 mio. kr. i 2012 og 184 mio. kr. i 2013
til en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden samt en ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed. Dertil kommer mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere kan
holde ferie, samt flere uddannelsesmuligheder til ufaglærte og faglærte. Besparelserne på beskæftigelsesindsatsen annulleres.



Mere og bedre uddannelse samt styrket forskning: Der afsættes 673 mio. kr. i
2012 og 909 mio. kr. i 2013 til en styrket og forbedret uddannelsesindsats.



Styrket ulandsbistand: Der afsættes yderligere 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio.
kr. i 2013 til øget ulandsbistand.



Skatter og afgifter forhøjes med 5 mia. kr.: Med finansloven styrkes de offentlige indtægter med 5 mia. kr. gennem øgede afgifter, et lavere loft over ratepensionsindbetalinger, afskaffelse af skattefradrag for formueforvaltning i pensionsordningen, sænkning af grænsen for finansielle aktiver ved overdragelse mellem generationerne, lønsumsafgift i den finansielle sektor samt en skærpet selskabsskatteligning. Derudover introduceres en supplerende grøn check, og multimedieskatten afskaffes.



Indsats mod sort arbejde: Der indføres et påbud om digitalbetaling af beløb,
som overstiger 10.000 kr., samt en skattefritagelse af vederlag på op til 10.000 kr.
for pensionisthjælp.



Styrket indsats i SKAT: Der er tale om en markant styrkelse af SKAT’s indsats
overfor virksomheder og selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne samt
en øget indsats overfor illegal import af afgiftspligtige varer.
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Dansk økonomi, herunder løn og priser – beskæftigelse og arbejdsløshed
Siden slutningen af 2008 har dansk økonomi været inde i en alvorlig lavkonjunktur,
som fulgte i kølvandet på finanskrisen. Tilbageslaget slog for alvor igennem i 2009,
hvor dansk økonomi var i dyb recession med negativ vækst gennem hele året, og således skrumpede BNP med næsten 6 procent, jf. figur 2.
Figur 2. BNP-vækst og vækstbidrag fra indenlandsk efterspørgsel og nettoeksport
Pct.
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.
Anm.: Væksten er angivet fra et kvartal i forhold til det samme kvartal året før.

Krisen fortsatte ind i 2010 med forholdsvis lave vækstrater, og i 4. kvartal 2010 og 1.
kvartal 2011 var dansk økonomi atter i recession. Udviklingen betød, at BNP kun
voksede med 1¼ procent i 2010. De foreløbige nationalregnskabstal indikerer en
endnu lavere vækst i 2011.
Den svage økonomiske fremgang i 2010 var drevet af en ekspansiv finanspolitik med
primært underfinansierede skattelettelser som understøttede privatforbruget. Den svage fremgang blev i slutningen af 2010 afløst af fornyet tilbagegang, hvilket var drevet
af to forhold. Der opstod på ny usikkerhed om den fremadrettede økonomiske udvikling, hvorfor både husholdninger og virksomheder valgte at holde på pengene frem
for at bruge dem. Det indebar et faldende privatforbrug og faldende erhvervsinvesteringer gennem 2011. Dertil kom, at den tidligere VK-regering iværksatte den
såkaldte ”Genopretningspakke” i starten af 2011, hvilket betød store offentlige besparelser, hvorfor det offentlige forbrug faldt i 2011, og den økonomiske politik
hæmmede væksten.
Den svage vækst siden 2008 har også betydet, at den store beskæftigelsesfremgang
mellem 2004 og 2008 mere eller mindre er blevet sat overstyr. Således er ca. 160.000
job gået tabt, siden beskæftigelsen toppede i 4. kvartal 2008, jf. figur 3a.
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Figur 3a. Beskæftigelsesudviklingen,
ekskl. personer på orlov. (sæsonkorrigeret)
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Figur 3b. Bruttoarbejdsløsheden (sæsonkorrigeret)
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Det store fald i beskæftigelsen har også betydet, at bruttoarbejdsløsheden er mere end
fordoblet, siden den bundede midt i 2008, jf. figur 3b.
I Øje på beskæftigelsen, november 2011 gives en prognose for dansk økonomi frem
til 2013. Prognosen tegner et billede af, at de forringede vækstudsigter på eksportmarkederne trækker væksten ned, mens regeringens kickstart understøtter væksten i
2012. Vurderingen er således, at væksten atter tager til gennem 2012, og en forudsætning om bedring i verdensøkonomiens tilstand vil understøtte den økonomiske udvikling i 2013. Således ventes en vækst omkring 1¾ procent i begge prognoseår med
en moderat beskæftigelsesfremgang.
Løn og priser – reallønsudviklingen

Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008 aftog inflationen og lønudviklingen i 2009. I 2010 tog inflationen svagt til igen, og nåede midt i 2011 op på 3
procent. I den ansvarlige toårige overenskomst fra 2010 blev der aftalt beskedne lønstigninger i 2010 og 2011. Det har dog betydet, at hvor der var tale om en reallønsfremgang til slutningen af 2010, blev reallønnen udhulet af inflationen gennem 2011,
jf. figur 4.
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Figur 4. Reallønsudvikling
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Kilde: Danmarks Statistik, DA’s Konjunktur Statistik samt egne estimater for 3. og 4. kvartal 2011.
Anm.: År til år vækstrater i.

Vækstforum

VK-regeringen igangsatte i september 2009 et vækstforum med repræsentanter fra
regering, erhvervsliv og organisationer. Målet var at identificere en række anbefalinger i forhold til uddannelsessystem, arbejdsmarked, forskning og erhvervspolitik.
Arbejdet blev afsluttet i april 2011, men her stod det klart, at den overordnede politiske splittelse også spaltede enigheden i vækstforummet. LO’s to repræsentanter –
formanden Harald Børsting og forbundsformand Thorkild E. Jensen, Dansk Metal –
ønskede at stå udenfor vækstforummets anbefalinger. Det var især anbefalinger om
afskaffelse af efterlønnen og konkurrenceudsættelse af den offentlige sektor, som
førte til den reaktion fra de faglige repræsentanter.
LO’s repræsentanter anbefalede fremrykning af offentlige investeringer, offentligt
privat samarbejde, innovation af fremtidens velfærdsteknologi, satsning på forskning,
øget arbejdsudbud og en massiv satsning på uddannelse.
Den meget opsplittede politiske situation medførte, at vækstforums arbejde fik en
meget begrænset virkning på de store politiske reformer – bortset fra tilbagetrækningensreformen. Det blev til gode spildte kræfter.

Arbejdsmarkedspolitik
Den aktive arbejdsmarkedsindsats er en væsentlig del af den danske flexicuritymodel. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte de arbejdsløse i jobsøgningen og
medvirke til at sikre, at de hurtigst muligt finder ny beskæftigelse. En velfungerende
beskæftigelsesindsats er vigtig, for at den danske arbejdsmarkedsmodel virker. Beskæftigelsesindsatsen er imidlertid presset fra flere sider.
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Stigende arbejdsløshed

Antallet af arbejdsløse begyndte igen at stige i 2. halvår 2011. Ved indgangen af året
var bruttoarbejdsløsheden på 167.900 personer og faldt efterfølgende til 157.500 personer i april. I oktober var bruttoarbejdsløsheden dog igen steget til 164.300 personer.
Siden er den faldet en smule til i december 2011 at være på 160.500 personer, svarende til 6,1.
Figur 5.

Arbejdsstyrken opdelt på beskæftigede og arbejdsløse, samt arbejdsløse og
aktiverede
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Anm.: Sæsonkorrigerede tal.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den økonomiske krise, som startede i efteråret 2008, har således stadig kraftigt fat i
arbejdsmarkedet, og antallet af beskæftigede falder stadig, jf. figur 5. Antallet af beskæftigede er faldet med samlet set 164.000 personer, mens antallet af arbejdsløse er
steget med 54.000 personer fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal 2011. Det betyder samlet
set, at arbejdsstyrken er faldet med 111.000 personer. En del af faldet skyldes stigningen i antallet af aktiverede, der i den simple definition af arbejdsstyrke, som er anvendt i figur 5, ikke tæller med i arbejdsstyrken. Stigningen i bruttoarbejdsløsheden,
som omfatter arbejdsløse og aktiverede, var på 83.000 personer i samme periode. Det
forklarer altså langt fra det samlede fald i arbejdsstyrken.
Når de aktiverede ikke indregnes, så har arbejdsløsheden været svagt faldende siden
starten af 2010, mens antallet af aktiverede arbejdsløse har været stigende. Det samlede antal arbejdsløse og aktiverede er derfor kun faldet meget svagt fra slutningen af
2010, mens man det seneste halve år har set en stigning.
Stigende langtidsarbejdsløshed

Langtidsarbejdsløsheden er næsten firedoblet under krisen. Således steg antallet af
langtidsarbejdsløse fra ca. 15.000 til omkring 55.000 fuldtidspersoner fra starten af
2009 til midten af 2010. I 2011 har antallet af langtidsarbejdsløse været stabilt, men
gruppen af arbejdsløse, som har været arbejdsløse i mere end 80 procent af tiden de
seneste to år, er tredoblet. De langtidsarbejdsløse er dermed gledet endnu længere
væk fra fast beskæftigelse. Sammenlignet med andre nordeuropæiske lande er Dan28

mark det land, som har oplevet den største stigning i andelen af arbejdsstyrken, der er
langvarigt arbejdsløse.
Mere end 55.000 fuldtidspersoner eller næsten 4 ud af 10 arbejdsløse var således ramt
af langtidsarbejdsløshed i 2. kvartal 2011. Heraf udgjorde kvinderne godt 40 procent
og mændene knap 60 procent. Langtidsarbejdsløshed er endvidere stigende med alderen. Ældre arbejdsløse er således hårdt ramt af langtidsarbejdsløshed. Arbejdsløse
under 30 år udgjorde knap 15 procent af de langtidsarbejdsløse, mens de 30-54-årige
udgjorde næsten ⅔ af dem. Den sidste femtedel af de langtidsarbejdsløse var over 55
år, jf. tabel 13. Samtidig er næsten 50 procent af de arbejdsløse over 50 år langtidsarbejdsløse, og over halvdelen af de ældre langtidsarbejdsløse har været uden fast job i
mere end 2 år.
Tabel 13. Fordeling af de langtidsarbejdsløse på alder og køn, 2. kvartal 2011
Andel dobbelt langtidsAndel af alle langtidsAndel langtidsarbejdsløse arbejdsløse blandt langarbejdsløse
blandt arbejdsløse
tidsarbejdsløse
Kvinder Mænd
I alt
Kvinder Mænd
I alt
Kvinder Mænd
I alt
-------------------------------------------------- Pct. ------------------------------------------------15-24 år
1,7
2,8
4,6
13,8
16,3
15,2
18,2
31,8
26,7
25-29 år
4,4
5,7
10,1
25,0
30,9
28,1
29,7
44,1
37,9
30-54 år
29,0
35,7
64,7
36,9
41,3
39,2
44,8
53,6
49,7
55-59 år
6,0
9,6
15,6
45,2
52,0
49,2
52,1
59,3
56,5
Over 60 år
1,6
3,4
5,1
46,0
50,1
48,7
54,5
56,8
56,1
I alt
42,7
57,3
100,0
34,1
38,8
36,6
43,6
52,7
48,8
Kilde: DREAM-registeret og egne beregninger.

Ud over væsentlige problemer for den enkelte arbejdsløse og for samfundsøkonomien, lægger de mange arbejdsløse og særligt de mange langtidsarbejdsløse kombineret
med et fortsat yderst beskedent antal jobåbninger et endnu større ansvar på beslutningstagere og medarbejdere i beskæftigelsessystemet.
Den virksomhedsrettede indsats

Parallelt med den stigende arbejdsløshed har beskæftigelsesindsatsen i de forgangne
år været udsat for betydelige ændringer, og 2011 er ingen undtagelse. Efter overgangen til det enstrengede kommunale system i 2009 blev der således med indgangen til
2011 ændret markant i det kommunale refusionssystem tilknyttet den aktive beskæftigelsesindsats. Ændringerne svækker generelt det økonomiske incitament til at aktivere og giver samtidig en kraftig tilskyndelse til at dreje indsatsen over mod virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik og løntilskud.
De markante politiske ændringer i beskæftigelsessystemet har haft væsentlig betydning for den aktive arbejdsmarkedspolitik. For det første er der siden overgangen til
det enstrengede kommunale system indledt et skift i indsatsen overfor dagpengemodtagerne, så den bevæger sig i retning af den indsats, kontanthjælpsmodtagerne modtager. En indsats, som i høj grad er påvirket af økonomisk kassetænkning og tilsyneladende i mindre grad af, hvad der er den bedste indsats for at øge den enkeltes jobchancer. For det andet indebærer skiftet i refusionssystemet en markant stigning i
brugen af virksomhedspraktik – særligt for dagpengemodtagere.
Således viste LO’s Zoom på arbejdsmarkedet 2001/del 1, at kommunerne i høj grad
har reageret på de ændrede økonomiske incitamenter. Siden 1. januar 2011 har den
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samlede aktivering været vigende, hvilket især kan henføres til faldende aktivering af
kontanthjælpsmodtagere.
De øgede incitamenter til virksomhedsrettet aktivering har haft dramatiske konsekvenser for redskabsanvendelsen. Langt flere dagpengemodtagere er kommet i virksomhedspraktik, i dag, mens lidt flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i løntilskud. Andelen af aktiverede dagpengemodtagere i virksomhedspraktik er steget fra
omkring 3 procent i 2. kvartal 2007 til over 17 procent i 2. kvartal 2011, jf. figur 6.
Langt hovedparten – 85 procent – af dagpengemodtagerne, der kommer i virksomhedspraktik, har kun ét praktikforløb, men gruppen med flere forløb er i kraftig stigning. Sidstnævnte er således vokset over 500 procent inden for de sidste par år. Dette
er en bekymrende udvikling, idet virksomhedspraktikanter er gratis arbejdskraft for
virksomhederne. Beregninger viser, at virksomhederne i 2011 må forventes at modtage et (indirekte) offentligt tilskud på 1¾ mia. kr. gennem virksomhedspraktikanternes
gratis arbejde.
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Figur 6. Aktivering af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, fordelt på redskab
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Analyserne i Zoom 2011/del 1 viste også, at kommunerne i højere grad bruger offentligt løntilskud som aktiveringsredskab, selvom undersøgelser har vist, at det primært
er private løntilskudsjob, der øger sandsynligheden for at komme i beskæftigelse,
mens offentligt løntilskud snarere fastholder personer i arbejdsløshed.
Siden starten af året er der endvidere sket en tilnærmelse i brugen af straksaktivering
over for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. En stadig større andel af
dagpengemodtagere aktiveres således inden for den første måned, og det er nu 11
procent, der straksaktiveres.
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En ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden

Med udgangspunkt i udviklingen i den beskæftigelsespolitiske indsats igangsatte LO
primo 2010 et tværgående projekt med det formål indenfor rammerne af flexicuritymodellen at udarbejde LO-fagbevægelsens bud på en ny arbejdsmarkedspolitisk
dagsorden. Buddet skulle indeholde både forslag til en ny redskabsvifte med større
vægt på opkvalificering samt et bud på et nyt beskæftigelsessystem, herunder bud på
en bedre arbejdsdeling mellem jobcentre og a-kasserne.
Projektet mundede ultimo 2010 ud i ni pejlemærker for LO’s arbejde med en ny arbejdsmarkedspolitisk dagsorden:


En styringsreform, der styrker det centrale og regionale niveau, således at den
faglige, geografiske og kompetencemæssige mobilitet både beskyttes og udvikles



En opkvalificeringsreform, hvor fokus rettes mod løbende opkvalificering af de
arbejdsløse og opsagte medarbejdere



En ny solidarisk økonomimodel, der sikrer en gennemsigtig økonomi og incitamenter



Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i og gøres ansvarlige for arbejdsmarkedsindsatsen



A-kasserne skal have en større rolle og større ansvar for den aktive indsats



Kontaktforløbet i forhold til den arbejdsløse afbureaukratiseres



En anden aktør-reform



Et dagpengesystem, der skaber reel tryghed samt gennemskuelige rettigheder og
pligter, hvor sanktioner erstattes af klare rettigheder



En social indsats, hvor der tages reel hånd om de udsatte grupper

På baggrund af disse ni LO-pejlemærker blev LO, FTF og AC i 1. halvår 2011 enige
om en række fælles holdepunkter med underliggende uddybninger for den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Essensen er den samme som i LO’s egne pejlemærker. LO
ønsker øget fokus på opkvalificering, øget fokus på arbejdsmarkedets behov samt en
prioritering i indsatsen, som ikke afhænger af den lokalpolitiske dagsorden.
Med udgangspunkt i de fælles LO/FTF/AC-holdepunkter har LO i 2. halvår 2011
arbejdet videre med en konkretisering af udvalgte holdepunkter.
Beskæftigelsesrådet

I 2011 blev Beskæftigelsesrådet udpeget til en ny 4-årig periode. LO er en aktiv part i
rådet, som rådgiver beskæftigelsesministeren i spørgsmål vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats. Beskæftigelsesrådet besluttede indledningsvist tre strategiske
fokusområder, som rådet ville arbejde med i 2011: Styringen af beskæftigelsesindsatsen, de beskæftigelsespolitiske redskaber og beskæftigelsespolitikkens rolle i skabelsen af vækst.
Af væsentlige politiske tiltag, som LO blandt andet via Beskæftigelsesrådet har forholdt sig til er:
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”Forenkling af beskæftigelsesindsatsen” (maj 2011), som VK-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kri-

stendemokraterne indgik en aftale om med det formål at fjerne bureaukrati i beskæftigelsesindsatsen og bestod af 44 initiativer. Aftalen betød blandt andet, at
arbejdsløse ikke længere skal møde op til samtaler i jobcentret og a-kassen eller i
aktivering, hvis de inden for seks uger starter i et nyt job, skal på barsel, efterløn
eller pension.


”Aftale om en tilbagetrækningsreform” (maj 2011), som VK-regeringen indgik
med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, var en aftale om reform af tilbagetrækningssystemet. Aftalen indeholdte blandt andet en treårig efterlønsmodel
med højere efterlønssats, og hvor efterlønnen i højere grad kommer til at afhænge
af pensionsformuen samt en seniorførtidspension for nedslidte.



”En styrket indsats over for unge” (juli 2011), som blev aftalt mellem VKregeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne som den tredje unge-pakke. Pakken indeholder 12 initiativer til
godt 100 millioner kr. Formålet var at bringe de unge i enten job eller uddannelse.



”Aftale om bedre vilkår for arbejdsløse” (november 2011), som S-R-SFregeringen og Enhedslisten indgik, var en aftale om at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job. Aftalen indeholder 13 initiativer.
Blandt andet en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, en fjernelse af prisloftet over 6-ugers selvvalgt uddannelse for uddannelser til og med erhvervsfagligt niveau samt en udredningen af hvorvidt løntilskud og virksomhedspraktik
fortrænger ordinært ansatte.

Herudover har Beskæftigelsesrådet i 2011 haft en række temadrøftelser om blandt
andet effekterne af den virksomhedsrettede aktivering, afbureaukratisering af sanktions- og rådighedsreglerne, nedbringelse af sygefravær, forlængelse af fleksibel tilrettelæggelse af en arbejdsfordeling og styringen af beskæftigelsesindsatsen.
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Boks 1. De vigtigste ændringer på beskæftigelsesområdet, 2011
Forenkling af beskæftigelsesindsatsen/Afbu-  Mulighed for at man i 2012 kan få sine
efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man
reaukratisering
ønsker at forlade ordningen.
 Arbejdsløse skal ikke længere møde op til
samtaler i jobcentret og a-kassen eller i ak- Seniorførtidspension
tivering, hvis de inden for seks uger starter i  Seniorførtidspension for personer, som
forud for ansøgning om seniorførtidspenet nyt job, skal på barsel, efterløn eller pension har haft tilknytning til arbejdsmarkedet
sion.
og har mindre end 5 år til folkepensionsal Jobcentret eller a-kasse skal ikke længere
deren. Der skal ikke foretages arpålægge arbejdsløse at søge to konkrete job
bejdsprøvninger.
som led i cv- og jobsamtalen. Jobcentret eller a-kasse skal i stedet i forbindelse med Aftale om ambitioner om mere
cv- og jobsamtale vurdere, om den enkelte  Introduktionsjob for personer på starthjælp
og introduktionsydelse.
arbejdsløse har søgt et relevant og tilstræk Privat løntilskud fra 1. arbejdsløshedsdag til
keligt antal job.
indvandrere fra ikke-vestlige lande.
 A-kasserne skal ikke længere holde sygesamtale og udfylde en blanket, når deres En styrket indsats overfor unge arbejdsløse
medlemmer er arbejdsløse og bliver syge.
 Alle arbejdsløse får mulighed for at få et
opkvalificeringsjob – uanset uddannelse.
Aftale om en tilbagetrækningsreform
Fremrykning af Velfærdsaftalens forhøjelse af  Der afsættes 20 mio. kr. til samarbejdsprojekter mellem jobcentre og a-kasser for unefterlønsalderen og folkepensionsalderen.
 Den aftalte forhøjelse af efterløns- og folkege arbejdsløse inden for bygge- og anlægspensionsalderen i Velfærdsaftalen frembranchen.
rykkes med 5 år.
 Der afsættes 10 mio. kr. til forsøg med
 Efterlønsalderen hæves med et halvt år om
målrettet uddannelse til unge faglærte aråret fra 2014 til 2017. Efterlønsalderen blibejdsløse dagpenge- og kontanthjælpsmodver 62 år i 2017.
tagere.
 Folkepensionsalderen hæves med et halvt år  Der afsættes 10 mio. kr. til jobrotation til
om året fra 2019 til 2022. Folkepensionsalarbejdsløse med videregående uddannelser.
deren bliver 67 år i 2022. Fra og med 2027  Der afsættes yderligere 15 mio. kr. til unge
vil folkepensionsalderen være som aftalt i
uden ungdomsuddannelse, der har brug for
Velfærdsaftalen.
læse-, skrive- og regnekurser.
En treårig efterlønsordning
Aftale om bedre vilkår for arbejdsløse
 Der bliver indført en treårig efterlønsord-  Der indføres en midlertidig forlængelse af
ning med højere efterlønssats, og hvor efterdagpengeperioden.
lønnen i højere grad kommer til at afhænge  Loftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse
af ens pensionsformue:
fjernes for uddannelser til og med er Efterlønsperioden forkortes ved at hæve
hvervsuddannelsesniveau.
efterlønsalderen gradvist. Det sker fra 2018  Der gives mulighed for ”opkvalificeog frem til 2023, hvor man kan gå på efringsjob” til arbejdsløse ufaglærte og fagterløn som 64-årig og få efterløn i 3 år.
lærte.
 Efterlønssatsen fastsættes til den maksimale  Der afsættes flere midler til jobrotation.
dagpengesats i hele efterlønsperioden. Det  Indsatsen for arbejdsløse ordblinde og læsekommer til at gælde, når efterlønsperioden
og skrivesvage styrkes.
er tre år. I dag er satsen lavere for personer,  Styrkelse af varslingsindsatsen og den supder går på efterløn, inden de opfylder toårsplerende varslingsindsats.
reglen.
 Kontanthjælpsmodtagere får mulighed for
 Der indføres samme modregningsniveau for
at holde ferie.
pensionsformuer for alle efterlønsmodtage-  Tvungen brug af andre aktører på LVUre, uanset, hvornår man går på efterløn.
området afskaffes.
Modregningen i efterlønnen for pensions-  Rammerne for gentagen aktivering af ikkeformuer bliver forhøjet fra 60 til 80 procent
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodaf beregningsgrundlaget.
tagere gøres mere fleksible.
 Fortsat mulighed for at optjene en skattefri  Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned
præmie ved arbejde i op til tre år.
fra 4 til 2 uger.
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Arbejdsmarkedspolitisk landskonference

LO’ s årlige arbejdsmarkedspolitiske konference blev i efteråret afholdt med temaet
”Visioner og bud på fremtidens vækst, arbejdsmarkedssystem samt konsekvenserne
ved social dumping”. Vækst, fordi vi er i en dyb økonomisk krise, hvor vi har været i
teknisk recession i de sidste to kvartaler og mistet tusinder af arbejdspladser og Social dumping, fordi problemerne med den rejsende arbejdskraft ikke ser ud til at blive
mindre – tværtimod.
LO’s partnerskabsstrategi

LO a-kasserne og kommunerne har siden slutningen af 2009 indgået en række partnerskabsaftaler vedr. beskæftigelsesindsatsen for forsikrede arbejdsløse. Der er pr.
januar 2012 indgået aftale med 28 kommuner, hvoraf aftalerne med 19 af kommunerne p.t. er aktive. Desuden er der forhandlinger i gang med ca. 16 kommuner. Det forventes, at yderligere en håndfuld kommuner vil åbne op for forhandlinger, når der er
sikkerhed for, at overgangen fra Arbejdsmarkedsportalens anden aktørmodul til de
nye moduler er sikkert på plads.
Det forventes derfor, at antallet af partnerskabsaftaler på frivillig basis udbygges væsentligt i 2012. Hastigheden i indgåelsen af partnerskabsaftaler var i 2009 og 2010
langsommere end forventet. Omvendt har det været lidt overraskende, at der fortsat
har været en pæn fremdrift i projektet i 2011 – særligt i 2. halvår. Projektet har således stadig momentum.
Det overordnede mål med en partnerskabsaftale er at styrke den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede arbejdsløse, som er medlemmer af en LO a-kasse.
Partnerskabsaftalen skal således:


Forbedre de arbejdsløses muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage til ordinær beskæftigelse via en koordineret indsats



Forenkle snitfladerne mellem jobcentrene og a-kasserne, så den forsikrede arbejdsløse kun har én indgang i den første arbejdsløshedsperiode



Forstærke indsatsen for at skaffe forsikrede arbejdsløse i beskæftigelse på ordinære vilkår, baseret på a-kassernes faglige viden og branchekendskab.

A-kasserne varetager gennem partnerskabsaftalen det samlede kontaktforløb, herunder formidlingsarbejde, overfor egne forsikrede medlemmer frem til, at en eventuel
aktiveringsindsats påbegyndes. Aftalen omfatter de målgrupper, der vurderes at kunne drage fordel af en udvidet indsats i a-kassen, hvilket i udgangspunktet er forsikrede
arbejdsløse over 30 år.
Indsatsen i a-kasserne omfatter fem basisydelser:


Hurtig afklaring af, om den arbejdsløse forventes at komme hurtigt i beskæftigelse ved egen indsats, eller om der er behov for et intensivt rådgivningsforløb for at
understøtte den arbejdsløses jobsøgning



Intensiv jobformidling til den arbejdsløse, baseret på a-kassernes faglige udgangspunkt og indgående brancheviden
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Helhedsorienteret rådgivning til den arbejdsløse gennem rådighedsvurdering i
hele forløbet, sammenkørt med jobsamtalerne. Der sker en løbende koordinering
af CV-samtaler og jobsamtaler



Input til jobplaner. Input til jobplaner foreligger, når de arbejdsløse visiteres tilbage til jobcentret



Vurdering af den arbejdsløses kompetence- og uddannelsesbehov, som kan munde ud i anbefaling om uddannelsesforløb, afklaringsforløb mv.

LO har evalueret de første ni partnerskabsaftaler, der blev indgået i 2009-2010. De ni
aftaler omfatter følgende kommuner:


Seks jyske kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Mariagerfjord, Aabenraa,
Esbjerg og Randers; desuden



København Kommune og Tårnby-Dragør Kommune samt



Odense Kommune.

Erfaringen fra de første ni partnerskabsaftaler er, at både de arbejdsløse, a-kasserne
og kommunerne har taget godt imod visionen bag partnerskabsaftalerne. Partnerskabsaftalerne giver følgende fordele for de forsikrede arbejdsløse:


Der er kun én indgang i a-kassen for de arbejdsløse, idet jobsamtaler og rådighedsvurdering er slået sammen
De arbejdsløse er trætte af at blive stillet de samme spørgsmål af både a-kasser og
jobcentre. Tankegangen bag partnerskabsaftalerne med én indgang har opbakning
hos de arbejdsløse. Den helhedsorienterede vision bag partnerskabsaftalerne er således et aktiv, som de arbejdsløse sætter pris på, endda uanset om de er kommet i
arbejde eller ej.



Gode beskæftigelsesmæssige effekter allerede på det korte sigt
For de partnerskabsaftaler, der har virket længst, viser det sig, at de allerede inden
for partnerskabsaftalernes første år opnår mindst lige så gode resultater som jobcentrene. Dette understreger potentialerne ved at folde partnerskabsaftalerne ud i
kommunerne og gradvist arbejde med at udvikle a-kassernes fagligt forankrede
rådgivning til de forsikrede arbejdsløse.



A-kasserne og fagbevægelsen kommer gennem partnerskabsaftalerne tættere på
beskæftigelsespolitikkens kommunale beslutningstagere
Gennem samarbejdet om at få de forsikrede arbejdsløse i job opbygger a-kasser
og kommunerne på sigt et stadig mere positivt samspil, der betyder, at der bliver
en bedre mulighed for at drøfte øvrige indsatser og initiativer i beskæftigelsespolitikken, om end processen tager tid. Partnerskabsaftalerne bliver dermed én af vejene til øget indflydelse på den kommunale beskæftigelsesindsats for fagbevægelsen.



Partnerskabsaftalerne åbner op for kvalitetsrådgivning til medlemmerne
A-kasserne kender sammen med fagbevægelsen potentielle jobåbninger hos virksomhederne – og kan på den baggrund rådgive medlemmerne ud fra de kompetencer og erfaringer, den arbejdsløse har.



Partnerskabsaftalerne udbygger a-kassernes spidskompetencer
Partnerskabsaftalerne har bidraget til, at a-kasser har sikret sig accept hos jobcentrene til at gennemføre et alternativt kompetenceudviklingsforløb for den arbejds-

36

løse, som vurderes at være mere perspektivfuldt. Kommunerne har i modsætning
til a-kasserne en lang række forskellige grupper af borgere, der har meget differentierede behov og baggrunde. Kommunerne skal fokusere på både forsikrede
arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere med vidt forskellige behov og muligheder. På denne måde har a-kasserne en spidskompetence i alene at varetage de forsikrede arbejdsløses behov i beskæftigelsesindsatsen, hvilket muliggør en målrettet indsats overfor de forsikrede arbejdsløse.
LO har i 2. halvår særligt arbejdet for, at den overgang fra Arbejdsmarkedsportalens
anden aktørmodul1 til de alternative private firmaers anden aktørmoduler, som er en
konsekvens af kommunaliseringen, bliver så uproblematisk for a-kasserne som muligt.
Den lokale og regionale arbejdsmarkedspolitik

Opgavemæssigt har fokus i 2011 i høj grad været på en stor stigning i ekstraordinære
ansatte på især det offentlige område. Ca. 17 procent af dagpengemodtagerne var i 2.
kvartal 2011 i virksomhedspraktik. Inden statens refusionsomlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats var det omkring 2-3 procent af dagpengemodtagerne som
var i virksomhedspraktik.
Siden kommunalreformen og oprettelsen af De Lokale Beskæftigelsesråd har de lokale råd haft til opgave at overvåge merbeskæftigelsen i forbindelse med oprettelse af
virksomhedspraktik. Lovgivningen siger meget klart, hvilke oplysninger De Lokale
Beskæftigelsesråd skal have for at kunne overvåge medbeskæftigelsen for virksomhedspraktik. Det har dog været meget svært for vores repræsentanter i De Lokale Beskæftigelsesråd at få de oplysninger over etablerede virksomhedspraktikker, som lovgivningen foreskriver.
LO har undersøgt, hvordan det ser ud på landsplan, og kun ca. halvdelen af LBR’erne
får de oplysninger, som de har krav på. De lokal repræsentanter har stor fokus på at
få de lovgivningsmæssige oplysninger om virksomhedspraktik, ligesom de arbejder
på at få oplysninger om antallet af løntilskudsansatte, så de kan få et reelt indblik i,
hvordan det ser ud med merbeskæftigelsen.
På årets regionale LBR-konferencer var brug og misbrug af virksomhedspraktik og
løntilskud hovedtemaet, men også indsatsen for langtidsarbejdsløse og den forkortede dagpengeperiode blev drøftet. Derudover var KL med for at give deres bud på,
hvordan den kommunale økonomimodel kan bruges arbejdsmarkedspolitisk.
LO og DA udarbejdede også i 2011 fællesprioriteringer for årets lokale og regionale
arbejdsmarkedsindsats. LO og DA var enige om, at de lokale og regionale repræsentanter skulle sætte fokus på især fem områder:


En aktiv koordineret og målrettet ungeindsats



En forebyggende indsats tidligt i arbejdsløshedsforløbet



Kontakt og dialog med virksomhederne



Undgå tab af arbejdsstyrke

1

Anden aktør modulet er det redskab, som viderebringer al kommunikationen mellem jobcenter og akasse vedrørende de arbejdsløse
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Tættere samspil mellem det lokale beskæftigelsesråd og det regionale beskæftigelsesråd.

Dagpengesystemet
S-R-SF-regeringen besluttede som en del af finanslovsaftalen med Enhedslisten at
udskyde en del af den dagpengereform, som VK-regeringen gennemførte i 2009. Finanslovsaftalen betyder, at de, som ville have mistet dagpengeretten i 2. halvår af
2012, har fået en midlertidig udsættelse på et halvt års ekstra dagpengeperiode. Dette
var et tiltrængt initiativ over for de personer, der stod for at miste dagpengeretten,
men LO finder, at der på den lange bane stadig vil være behov for et dagpengesystem,
der yder ekstra sikkerhed i perioder med høj arbejdsløshed.
I LO’s Zoom på arbejdsmarkedet 2011 blev det således skønnet, dog med betydelig
usikkerhed, at omkring 15-20.000 personer ville miste dagpengeretten i 2. halvår
2012, hvis ikke den midlertidige forlængelse var blevet vedtaget.
S-R-SF-regeringen har dog trods forlængelsen fastholdt, at dagpengeperioden som
udgangspunkt skal være to år i stedet de nuværende fire år. Det er LO’s opfattelse, at
en forkortelse af dagpengeperioden fra fire til to år vil ramme skævt, idet det er de i
forvejen svage grupper, som rammes af forringelserne. LO er uforstående over for, at
man forringer vilkårene for personer, der uforskyldt er blevet langtidsarbejdsløse, og
som har svært ved at finde et job. Det er LO’s holdning, at man i stedet for at straffe
de langtidsarbejdsløse bør hjælpe personerne til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
En del af de personer, der vil miste dagpengeretten, kan ikke få kontanthjælp, fordi de
eller deres ægtefælle enten tjener for meget, eller fordi de har formue. LO beregnede i
den forbindelse, at reformen vil øge antallet af arbejdsløse, der ikke modtager ydelse
fra det offentlige således, at der efter reformens indførelse vil være 81.000 arbejdsløse
i Danmark, som lever uden en reel indtægt. Dette er et alvorligt problem, idet disse
personer ikke modtager beskæftigelsesfremmende tilbud og således ikke indgår i arbejdsstyrken, hvilket betyder, at virksomhedernes rekrutteringsgrundlag mindskes.

Det rummelige arbejdsmarked
LO mener, det er vigtigt at bekæmpe fattigdommen. I 2011 forsøgte LO at påvirke
regeringen til fortsat at have fokus på bekæmpelse af fattigdom, således at EU's officielle fattigdomsår i 2010 ikke blot var en isoleret begivenhed.
Et første skridt til at bekæmpe fattigdommen er at udvikle indikatorer til måling af
fattigdommen, hvilket LO bl.a. har gjort. LO har opfordret socialministeren til snarest
at tage disse indikatorer i brug. Regeringsskiftet indebar en ophævelse af de fattigdomsskabende ydelser, hvilket LO betragter som et vigtigt skridt i mindskelse af fattigdommen i Danmark.
I februar 2011 blev Ulighedens Topmøde afholdt for første gang. CEVEA arrangerede konferencen, og LO bidrog økonomisk til muliggørelse af konferencen og bidrog
desuden i en styregruppe. Netop fordi den borgerlige regering har svigtet ansvaret for
de svageste grupper i samfundet, fandt LO konferencen nødvendig og aktuel. LO’s
støtte til konferencen ligger i naturlig forlængelse af LO’s arbejde med Hvidbog om
Ulighed fra 2009, der viste, at den stigende ulighed rammer skævt. Det var således
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hensigten med konferencen at sætte fokus på den ulighed og fattigdom, som ofte bliver glemt i den politiske debat. Det er LO’s mål at sikre lige muligheder for alle. Målet med konferencen blev nået til fulde, idet der var en meget stor deltagelse i årets
Topmøde, og Topmødet opnåede en massiv medieomtale.
Ulighedens topmøde afholdes igen i marts 2012.
For LO handler socialpolitik blandt andet om at give alle muligheder for udfoldelse
og indflydelse på eget liv. Socialpolitik handler også om at give alle plads i fællesskabet. For at fremme disse mål støtter LO Socialpolitisk Forening og er medlem af
hovedbestyrelsen i Socialpolitisk Forening.
Socialpolitisk Forening afholdt høring om Den gode socialpolitik den 15. og 16. november 2011. Baggrunden for høringen er, at LO mener, at der er brug for en ny socialpolitik. De sociale problemer vokser, men socialpolitikken er svækket. Udfordringerne betyder, at den nye regering må udforme en ny og mere tidssvarende socialpolitik, der skaber bedre sammenhæng til andre politikområder.
De mange indlæg på høringen dokumenterede, at det ikke er nok med socialpolitiske
små justeringer, og at systemet på mange måder er kørt fast og vælter folk, når det
burde rejse dem.
Efterfølgende blev der udgivet et særnummer af tidsskriftet Social Politik med artikler om indlæg og debatter på høringen og høringskomiteens anbefalinger.

Efterløn og seniorpolitik
Folketingsvalget førte desværre ikke til, at den borgerlige regerings tilbagetrækningsreform blev taget af bordet, idet mandatfordelingen stadig udgjorde et flertal for tilbagetrækningsreformen. Forslagsstillerne regner med, at tilbagetrækningsreformen vil
øge beskæftigelsen med 67.000 personer i 2020, og at antallet af arbejdsløse i af arbejdsstyrken i 2020 vil være den samme, uanset om tilbagetrækningsreformen gennemføres eller ej.
I 2011 vurderede LO, at dette er en fuldstændig urealistisk forudsætning.
Hvis en så stor udvidelse af arbejdsstyrken skal udmøntes i øget beskæftigelse, kræver det som minimum, at der er solid vækst og fremgang i økonomien. I den nuværende situation med begrænset efterspørgsel på arbejdskraft vurderer LO, at der vil
blive flere arbejdsløse, hvis udbuddet af arbejdskraft øges.
LO har beregnet de fulde konsekvenser af den endelige tilbagetrækningsreform på de
økonomiske modeller, som bruges af vismændene (SMEC) og Finansministeriet
(ADAM).
De beregninger viser, at der i 2020 vil være mellem 45.000 og 50.000 flere arbejdsløse sammenlignet med en situation, hvor tilbagetrækningsreformen ikke gennemføres.
Det fik LO-formand Harald Børsting til at kritisere VK-regeringen, idet han mente, at
det var kendetegnende for VK-regeringen, at den troede, at væksten kom af sig selv.
Det er der dog intet, der tyder på. I stedet for at afskaffe efterlønnen og sende titusinder af lønmodtagere ud i arbejdsløshed, så burde de have koncentreret sig om at kickstarte dansk økonomi.
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Velfærd og fordelingspolitik
Skattepolitik
LO har i 2011 afgivet høringssvar til enkelte centrale lovforslag på skatteområdet. LO
har ikke gennemført selvstændige analyser på skatteområdet.

Pension
LO afholdt ved årets begyndelse møde i netværket for bestyrelsesmedlemmer i arbejds-markedspensionerne. Mødet omhandlede problematikker ved virksomheders
brug af forsikringsmæglere i forbindelse med tegning af supplerende pensioner for
virksomhedens ansatte.
EU gennemførte frem til 28. februar en offentlig høring om revision af forsikringsmægler-direktivet. LO afgav i den anledning en række bemærkninger, der satte fokus
på de generelle habilitetsproblemer i mæglerbranchen.
LO har deltaget i ITUC-komitéen for lønmodtagerkapital, der bruges til erfaringsudveksling og videndeling. Relevante informationer er videreformidlet til netværket af
bestyrelsesmedlemmer.
LO har via sin repræsentation i ATP’s og LD's styrende organer deltaget i dette arbejde.
LD gennemførte i 2010 et EU-udbud af formueforvaltningen, som resulterede i, at
LD's formueforvaltning fra 1. januar 2011 er blevet varetaget af 8 forskellige porteføljeforval-tere, der forvalter 12 forskellige investeringsmandater. Fondsmæglerselskabet LD Invest står for 3 af mandaterne.
Lønmodtagernes hidtidige ubesatte plads i Penge- og Pensionspanelet blev ved årets
udgang besat således, at LO er ordinært medlem af panelet, mens FTF ved Finansforbundet har suppleantpladsen.
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Uddannelse
Bedre liv og flere hænder gennem uddannelse
LO udarbejdede i løbet af foråret 2011, i samarbejde med tre ad hoc-arbejdsgrupper
under UPU, LO’s uddannelsespolitiske pejlemærker. Publikationen ”Bedre liv og
flere hænder gennem uddannelse” blev således færdig til LO-kongressen i oktober
2011. I udgivelsen angives således efter hvilke pejlemærker LO-fagbevægelsen vil
arbejde de kommende år inden for hele det brede uddannelsespolitiske felt. Der er
således pejlemærker for ungdomsuddannelserne, for erhvervsuddannelserne, for erhvervsakademi- og erhvervsbacheloruddannelserne samt for VEU og Livslang Læring.

Folkeskolen
Lige inden 2011 spillede regeringen ud med sit oplæg til ændringer i folkeskolen
”Faglighed og frihed”. Forslaget blev offentliggjort dagen efter den seneste PISAmåling, der kunne notere, at på trods af 28 lovændringer på folkeskoleområdet inden
for VK-regeringens levetid er det gået tilbage i centrale fag som dansk og matematik.
Der blev fremlagt 19 konkrete forslag til ændringer, bl.a. et læseløft, sekstimers skoledag, offentliggørelse af nationale test, mere it, mere efteruddannelse til lærerne og
ophævelse af holddannelser og klassestørrelser. LO tog især afstand fra forslaget om
ophævelse af klassestørrelser og offentliggørelse af nationale test og har fulgt sagen
siden.
Kort tid efter offentliggørelsen af forslagene gik undervisningsminister Tina Nedergaard af, og Troels Lund Poulsen formåede ikke at få gang i forhandlinger med folkeskoleforligskredsen.
2011 var således præget af politisk stillingskrig på folkeskoleområdet, og for første
gang i mange år blev der ikke fremsat et eneste forslag til ændring af folkeskoleloven.
Gennem Skolerådet har LO bidraget med særlig vægt på indsatsområderne for at
styrke målet om, at folkeskolen skal kvalificere eleverne til at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse, så 95 procent-målsætningen kan gennemføres. Det kræver, at
der sættes ind for at forbedre de faglige resultater og motivationen til fortsat uddannelse blandt de elever, der klarer sig dårligst i skolen.

95 procent-målsætningen
I 2011 offentliggjorde Undervisningsministeriet de seneste tal fra prognosemodellen2.
Det er nu 89,6 procent (2010-tal) af en årgang, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Dette er en stigning på 2,3 procentpoint i forhold til årgang 2009.
0,9 procentpoint af stigningen kan forklares ved oprettelsen af Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU), som tælles med i opgørelsen af forventet andel, som
opnår en ungdomsuddannelse.
2

Modellen er en fremskrivning af, hvor stor en del af en aktuel ungdomsårgang, der må forventes efter
25 år at have fået en ungdomsuddannelse, hvis den i øvrigt agerer som de årgange, vi allerede kender.
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Opdelt på køn ses det, at 87,6 procent af drengene og 91,7 procent af pigerne forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. For drenge er det en stigning på 3,1 procentpoint i forhold til 2009, mens det for pigerne er det en stigning på 1,5 procentpoint.
Opdelt på etnicitet forventes 90,5 procent af unge af dansk herkomst og 81,8 procent
af unge af anden etnisk herkomst at opnå mindst en ungdomsuddannelse. For unge af
dansk herkomst er det en stigning på 2,3 point i forhold til 2009, for unge af anden
etnisk herkomst er det en stigning på 2,7 point.
LO fremlagde i foråret 2011 et supplement til Undervisningsministeriets profilmodel.
Ministeriets model beregner nemlig, hvordan det ser ud med målopfyldelsen, når de
”unge” er blevet ca. 40 år. Det er i sig selv et legitimt måltal, og det er naturligvis
vigtigt også at få dem med, der ikke får fx en erhvervsuddannelse umiddelbart efter
folkeskolen, men som venter nogen år. Men det kan ikke være det eneste måltal for,
hvordan vores uddannelsessystem virker i forhold til at få alle unge til at gennemføre
en ungdomsuddannelse. Derfor bad LO Epinion om at se på, hvordan den faktiske
gennemførselse af en ungdomsuddannelse ser ud for de henholdsvis 20-, 25- og 29årige i henholdsvis år 1991, 1995, 2000, 2005 og 2009.
Resultaterne er rimeligt entydige – ser man fx på andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, så stiger den fra 72 procent til 77 procent fra 1991 til
2000 og udviklingen stagnerer således, at det også i 2009 er 77 procent, der som 25årig har en ungdomsuddannelse.
LO har igennem hele 2011 fastholdt, at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse,
og at det må følges op med mere handling, så vi faktisk kan se, at målet kan nås. Det
må også betyde, at vi mere konkret følger, hvordan det går med at nå målene, når de
unge fx er 25 år – og ikke alene forlade os på en sikkert i øvrigt teknisk udmærket
modelberegning over, hvordan det ser ud, når de unge er blevet mere end voksne som
40-årige.
Konkret er det synspunkt blevet fulgt blandt andet i arbejdet med opfølgningen på
”ungepakken” fra sommeren 2011, og i dialogen med såvel ministerier, arbejdsgiversiden/DA og med KL, hvor en stor del af indsatsen er forankret.

Erhvervsuddannelser
LO’s arbejde på erhvervsuddannelsesområdet har i 2011 været påvirket af dels en
politisk tilbageholdenhed forårsaget af forventningen om et kommende valg, dels en
stigende erkendelse i hele feltet af, at der må betydelige reformer til for at løse problemerne. For at være på forkant med dette har LO prioriteret at bruge en del kræfter
på politikudvikling indenfor området, parallelt med den almindelige politikpåvirkning
vedrørende erhvervsuddannelserne:


Der har både før og efter folketingsvalget været afholdt trepartssamtaler med undervisningsministeren, DA og KL.



LO har fortsat arbejdet for at understøtte, at kommunerne indfører lærlingeklausuler ved offentlige aftaler. Dette har bevirket, at der i dag arbejdes med dette i en
række kommuner og regioner.



Selvom der i 2011 var et mindre fald i praktikpladskøen, har LO søgt at fastholde
det politiske fokus på praktikpladsområdet.
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Ved finanslovsaftalen blev de initiativer, der var igangsat ved finanslovsforliget i
2010 videreført (herunder praktikpladspræmien, et styrket praktikpladsopsøgende
arbejde, sikkerhedsnet for unge på uddannelser uden skolepraktik videreføres, der
skal ske en uddannelsesgaranti til fuldt fagligt niveau). Samtidig blev det til LO’s
tilfredshed præciseret, at regeringen ønsker etableret praktikpladscentre ved erhvervsskolerne samt ønsker at udrede problemstillingerne omkring uddannelsesklausuler.

Praktikpladssituationen

Til trods for den omfattende indsats for at skabe flere praktikpladser har praktikpladskøen været stigende igennem 2011. Dette sker dog samtidig med, at antallet af
indgåede aftaler også har været stigende, således at der også i 2011 forventes at være
indgået 47-48.000 aftaler inkl. SOSU-området, nogenlunde samme niveau som i
2006.
Figur 7. Praktikpladssøgende og indgåede aftaler 2011

Kilde: LO på basis af UNI-C- data

Den samme tendens kommer til udtryk i antallet af igangværende aftaler, der har været svagt stigende, men stadig kun er på niveau med 2010 og dermed adskillige tusinder under det tidligere niveau.
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Figur 8. Antal igangværende aftaler

Kilde: LO på basis af UNI-C- data

LO har støttet de bestræbelser, der ligger bl.a. i finansloven i retning af at skaffe flere
ordinære praktikpladser gennem et styrket praktikpladsopsøgende arbejde og gennem
videreførelse af præmieringsordningen. Dog ser LO gerne, at denne ordning grundigt
evalueres med henblik på at sikre, at der ikke finder misbrug sted.
LO er meget tilfreds med, at regeringen i finansloven har udstukket et mål i retning af
at skabe egentlige praktikpladscentre som et supplement til de ordinære praktikpladser. Det er en udvikling, som vi vil følge nært og understøtte.
LO hilser også med tilfredshed, at regler om uddannelsesklausuler i forbindelse med
udbud af større opgaver præciseres fra regeringens side. Der er behov for, at dette
synliggøres og finder en form, hvor det lægger pres på de arbejdsgivere, der ikke deltager i uddannelsesopgaven, men ikke skader dem, der har de lærlinge, som de har
mulighed for at have.
Det er fortsat LO’s holdning, at der skal åbnes meget bredere for adgang til skolepraktik, så der sikres en mulighed for de unge, når arbejdsmarkedet ikke kan skaffe
det nødvendige antal ordinære praktikpladser. Vi har fra LO’s side flere gange peget
på behovet for at nedlægge negativlisten og er fortsat tilfredse med de tiltag, der er
kommet for at sikre bedre muligheder for disse unge, når de uforskyldt mister deres
praktikplads som følge af konkurser.
Imidlertid er skolepraktik ikke løsningen, og bekymrende mange unge vælger skolepraktikken fra. Derfor er det afgørende, at kvaliteten af skolepraktikken forbedres
væsentligt. Derfor skal der også fortsat arbejdes med at skabe en ny skolepraktik, der
er baseret på reel produktion til et marked og dermed inkluderer ”praktikkens puls”.
Uddannelsesgarantien

Spørgsmålet omkring uddannelsesgarantien mangler fortsat en langsigtet løsning.
Den grundlæggende tvivl om uddannelsesgarantiens rækkevidde, som den tidligere
regering har skabt ved at sige, at for et ungt menneske, der har taget trin 1 af en trin44

delt uddannelse i skolepraktik, var der ikke adgang til at tage trin 2 i skolepraktik, må
fjernes.
Folketingsvalget betød, at uddannelsesgarantien ikke som bebudet blev politisk afklaret ved finanslovsforhandlingerne i 2011. I stedet skal dette drøftes i forbindelse med
trepartsforhandlingerne i foråret 2012.
Uddannelsesgarantien er meget vigtig for LO og har en meget høj prioritet i arbejdet.
LO vil bestræbe sig på at bidrage til at skabe en reel og varig uddannelsesgaranti.
Frafaldet

LO har også i denne periode haft opmærksomheden rettet mod frafaldet fra erhvervsuddannelserne. Vi har påpeget, at selvom problemet er faldende, som følge af den
høje arbejdsløshed, er det ikke løst.
Figur 9. Gennemførelse af erhvervsuddannelser

Kilde: LO på basis af UNI-C- data

Der har i flerårsaftalerne med erhvervsskolerne været lagt vægt på arbejdet med dette
problem, og meget tyder da også på, at der er et noget mindre frafald fra grundforløbene. Dog er der efter LO’s opfattelse grund til at evaluere de forskellige enkelte indsatser grundigt med henblik på en optimering.
Også på hovedforløbene er der et stort frafald. Dette problem må der tages fat på, hvis
den samlede gennemførelse skal forbedres.
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Figur 10. Gennemførelse af hovedforløb

Kilde: LO på basis af UNI-C- data

Det største frafald sker imidlertid i overgangen fra grundforløb til hovedforløb enten
på grund af EMMA-kriterierne3, eller fordi de unge ikke kan få praktikplads. Det er et
stort samfundsmæssigt problem, at så mange forsvinder ud af erhvervsuddannelserne
på dette tidspunkt. Det betyder, at der ud over praktikpladssituationen må kigges indgående på, hvordan EMMA-kriterierne virker.
LO’s arbejde i REU

LO indgår aktivt i arbejdet i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og i dettes formandskab. Gennem arbejdet her yder LO en væsentlig indsats for, at det samlede erhvervsuddannelsessystem bevares og udvikles i en positiv
retning. I dette arbejde samarbejdes der tæt med DA, ministeriets folk samt de øvrige
organisationer på området.
Skills Show 2011

Den 30. august 2011 stod LO i samarbejde med forbund og faglige udvalg for gennemførelsen af Skills Show på Gammeltorv og Nytorv i København. Arrangementet
var støttet af Undervisningsministeriet, og ministeriet stod derfor som medarrangør.
18 forskellige fag præsenterede erhvervsuddannelserne. Flere af de optrædende håndværkere var danmarksmestre og havde foran sig deltagelse i World Skills i London i
oktober 2011.
Formålet med arrangementet var at bidrage til at hæve prestigen på uddannelserne,
motivere og udfordre særligt talentfulde unge samt positivt at brande og markedsføre
uddannelserne.
3

Forklaring på EMMA-kriterierne: Skolepraktik i erhvervsuddannelserne, Undervisningsministeriet,
håndbogsserie nr. 12
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Evalueringen af dagen har for alle deltagende otte forbund og øvrige involverede parter vist sig at være overordentlig positiv. Det valgte koncept, med afsæt i konceptet
fra Skills Show 2009, virkede perfekt. Gammeltorv og Nytorv var en god ramme for
arrangementet.
Gennemførelsen af Skills Show 2011 havde stor fordel af, at beslutningen om arrangementet blev taget i god tid. Den længere forberedelsestid gjorde det muligt at sætte
målrettet ind i rekruttering af skoleeleverne fra 7.-10. klasse.
Rekrutteringen af den primære målgruppe skete i tæt samarbejde med UU København, UU-centrene øst for Storebælt og udvalgte LO-sektioner. Den valgte strategi
over for målgruppen viste sig rigtig og gav deltagelse af ca. 2.500 skoleelever. Strategien med involvering af LO-sektioner og heraf lokal/regional medieomtale fungerede
efter hensigten.
Skills Show 2011 var et forbilledligt samarbejde mellem forbund, faglige udvalg og
LO. Effektive planlægningsmøder sikrede, at alle involverede havde en klar rollefordeling.
Forbund og faglige udvalg sikrede en aktiv og succesfuld involvering af skoleeleverne gennem de aktiviteter, der blev gennemført i fagteltene.
Alt i alt blev Skills Show 2011 i den efterfølgende evaluering hos forbund og faglige
udvalg vurderet til at være en entydig succes, som alle involverede var meget tilfredse
med.

Erhvervsakademi og professionsbacheloruddannelserne
I 2011 har der været en bred indsats i forhold til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Det har især været en indsats centreret om REP (Rådet for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne), EA 2015 strategiplanen og
samarbejdet herom og indsatsen i samarbejdet mellem LO og relevante forbund.
I REP har der bl.a. været diskuteret følgende fire centrale problemstillinger:


Vækstperspektivet – uddannelsernes bidrag til vækst og relationen mellem uddannelserne og praksis



Kvalitet i uddannelserne



Referencerapport om den danske kvalifikationsramme for livslang læring



Høringssvar til RKV-arbejdsgruppens rapport om anerkendelse af realkompetencer på VEU-området mv.

”Erhvervsakademi 2015”-strategien

I arbejdet med EA 2015 har der været fokuseret på en række forskellige konkrete
problemstillinger. Det har i høj grad drejet sig om at understøtte og virke drivende på
processen med at etablere selvstændige erhvervsakademier. Status pr. 1. januar 2012 i
relation til de forventede udspaltning er:


Erhvervsakademi Sydvest: Godkendt udspaltning pr. 1. januar 2011



Erhvervsakademi Aarhus: Godkendt udspaltning pr. 1. januar 2011



Erhvervsakademi MidtVest: Godkendt udspaltning pr. 1. januar 2011
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Københavns Erhvervsakademi (KEA): Godkendt udspaltning pr. 1. januar 2011



Erhvervsakademi Dania: Forventet udspaltning pr. 1. januar 2012



Erhvervsakademi Lillebælt: Forventet udspaltning pr. 1. januar 2012



Erhvervsakademi Sjælland: Forventet udspaltning pr. 1. januar 2012



Copenhagen Business Academy (CBA): Forventet udspaltning pr. 1. januar 2012



Erhvervsakademi Kolding: Udspaltning ej datofastsat.

Derudover har tre arbejdsgrupper under EA 2015 med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og erhvervsakademierne haft fokus på henholdsvis behovsafdækning,
evalueringskriterier og samspil med erhvervslivet. Desuden er der blevet udarbejdet
en kommunikationsstrategi.
Det er således vigtigt, at behovsafdækning i forbindelse med udvikling af nye uddannelser sikrer, at uddannelserne dækker kompetencebehovene hos relevante aftagere,
og at samfundets ressourcer til uddannelse bruges på en fornuftig måde. Dertil kommer hensynet til de unge og sikringen af, at deres faglige kompetencer er up to date,
samt at der er et beskæftigelsesperspektiv i forlængelse af endt uddannelse. På denne
baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet et notat, som afdækker: 1) eksisterende krav
til behovsafdækning, 2) anvendte metoder til behovsafdækning, 3) barrierer for behovsafdækning og 4) best practice for behovsafdækning.
Med henblik på evalueringen i 2013-2015 er der udarbejdet et forslag til evalueringskriterier, som kan danne grundlag for dokumentation af erhvervsakademiernes fremdrift. Evalueringskriterierne fordeler sig på en række kriterier, der vedrører henholdsvis uddannelserne og institutionelle forhold. Forud for evalueringen i 2013 indsamles
data for henholdsvis 2010, 2011 og 2012.
I forhold til akademiernes samspil med erhvervslivet har der især været fokus på fora
til identificering af behov og udvikling af uddannelser, retænkning af de lokale uddannelsesudvalg, praktik som løftestang for akademiernes virksomhedskontakt og
målekriterier for samspillet med erhvervslivet. Arbejdsgruppens oplæg blev præsenteret på DEA’s konference om erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv
den 22. september 2011.
Arbejdsgruppe om erhvervsakademier og erhvervsakademiuddannelse

Arbejdet i arbejdsgruppen om erhvervsakademier og erhvervsakademiuddannelse
under LO’s Uddannelsespolitiske Udvalg har i høj grad haft fokus på institutionsprocessen, men har også løbende diskuteret udviklingen i sektorens uddannelser. Overordnet går det godt, men underliggende rummer udviklingen store udfordringer, især
når man ser det i perspektivet at skulle fungere som videreuddannelse på alle de forskellige erhvervsfaglige områder.
Udviklingen i sektoren var i 2011 præget af en samlet fremgang på 7,5 procent på
hele KVU-området. Tallet dækker over meget store forskelle, idet en række uddannelser på erhvervsakademierne er gået meget frem fra 2010-2011, jf. tabel 14. Samtidig er der dog også uddannelser, der er gået tilbage, jf. tabel 15.
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Tabel 14. Udvalgte KVU-uddannelser, 2010 og 2011 (antal optagne ved sommeroptag)
2010
2011
Udvikling 2010-2011 (pct.)
Designteknolog
682
727
6,6
Multimediedesigner
994
1.108
11,5
Offentlig administration
139
275
97,8
Laborant
297
369
24,2
Handelsøkonom
313
389
24,3
Kilde: Den koordinerede tilmelding (KOT) – KOT.dk – 8.8.2011

Tabel 15. Udvalgte KVU-uddannelser, 2010 og 2011 (antal optagne ved sommeroptag)
2010
2011
Udvikling 2010-2011 (pct.)
Procesteknolog
164
152
- 7,3
Installatør
289
229
- 20,8
Produktionsteknolog
220
205
- 6,8
Kilde: Den koordinerede tilmelding (KOT) – KOT.dk – 8.8.2011

Det betyder, at der samlet set sker en styrkelse af
KVU/erhvervsakademiuddannelserne, dog i form af en ”skæv” udvikling, hvor det
primært er de merkantile/it og designmæssige områder, der styrkes, mens det går
langsommere på det tekniske og produktionsmæssige område.

Voksen- og efteruddannelse
Der er siden VK-regeringens indførelse af Genopretningsplanens initiativer og gennemførelse af disse fra 2011, sket kraftige besparelser og reduktioner i aktiviteterne
på EVE-rammen med ca. 35 procent sammenlignet med 2010. Af tabel 16 ses et markant fald, når man sammenligner 1. halvår 2010 med 1. halvår 2011.
Tabel 16. Udviklingen i aktiviteter inden for EVE-rammen 2007-1. halvår 2011
2007
2008
2009
2010
1. halvår 2010 1. halvår 2011
Kursister
631.552
755.068 1.056.627 1.042.180
605.483
400.617
Årselever
9.998,90 11.472,90 15.456,70 15.187,10
8.798,00
5.765,70
Kvartalspersoner
404.245
476.354
593.130
554.138
310.205
217.372
Kilde: UNI.C

Ser man på forbruget af driftsmidler til de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, jf. figur 11, er der tilsvarende sket et fald fra 2009 til 2010. Et fald som fortsætter
og især viser sig i 2011, hvor alle genopretningsplanens initiativer slår igennem.
Figur 11. Forbrug på driftsrammen for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,
2010, mio.kr.

Kilde: Forslag til Finanslov for finansåret 2012.
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I den seneste oversigt til VEU-rådet, december 2011 og prognose for aktivitet og forbrug på såvel driftsramme som VEU-godtgørelse, vil der, som følge af den mindre
aktivitet, blive tale om et kraftigt mindre forbrug i forhold til budgettet for 2011.
For FVU’s vedkommende er stigningstakten meget langsom, særligt i lyset af målsætningen fra 2006 om 40.000 kursister hvert år på FVU. I denne sammenhæng må
det også betragtes som et problem, at Realkompetencevurdering (RKV) bliver anvendt i så ringe omfang, som næste tabel viser.
Figur 12. Kursister på FVU, fordelt på fagområde, 2008-2010 (antal)

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, CØSA (institutionernes aktivitetsindberetninger).

Det ses således af figur 12, at stigningstakten er meget svag i forhold til måltallet, og
at der er stor forskel på aktiviteten inden for FVU-læsning og FVU-matematik.
RKV-ordningernes aktivitetsudvikling på VEU-området

Af tabel 17 nedenfor fremgår udviklingen i aktiviteten på RKV-ordningerne inden for
de forskellige uddannelsesområder fra 2. halvår 2007 til og med 1. halvår 2011. Aktivitetstallene stammer fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tilskudsindberetninger.
Tabel 17. Aktiviteter på RKV-ordninger fra 2. halvår 2007– 2. halvår 2011
(antal årselever)
2007
2008
2009
2010
2. halvår
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)*
129
195
297
263
Grundlæggende voksenuddannelser (GVU)**
-14
19
17
Almengymnasiale uddannelser
-2
2
3
Almen voksenuddannelse (avu)
-0,37
0,37
0,7
VVU- og Diplomuddannelse***
-1
61
24
*
**
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2011
1. halvår
107
12
3
0,3
3

Opgørelse er fra AMU-statistikken på uvm.dk.
Aktivitetstallene for grundlæggende voksenuddannelser er årselevtal og kan ikke omregnes til antal personer, idet forløbenes varighed varierer fra deltager til deltager. I aktivitetstallene indgår ikke arbejdsløse
deltagere.

***

På VVU- og Diplomområdet opgøres aktiviteten pr. hoved – dvs. pr. person. Taxametertilskud udløses,
når vurderingen resulterer i en afkortning af uddannelsen på mindst 15 procent (svarende til et modul). I de
tilfælde hvor realkompetencevurderingen fører til et adgangsbevis uden afkortning, udløses der ikke taxameter, og dermed registreres der ikke aktivitet. Der er derfor et mørketal for RKV-aktiviteten, fordi adgangsbeviset ikke udløser taxameter og dermed ikke indgår i aktivitetstallet. Da RKV inden for DVU oftest bruges til at give personer adgang til en uddannelse, som de tidligere ikke havde adgang til, vil det reelle aktivitetstal formentlig være højere.

Ovenstående skema viser, at aktiviteten på RKV-ordningerne i uddannelserne generelt er begrænset. På AMU, GVU og VVU- og Diplomområdet ses en stigning i aktiviteten fra 2008 til 2009 efterfulgt af et fald i aktiviteten frem til 1. halvår 2011. Aktivitetsniveauet er størst på AMU, hvor der i 2010 var 263 årselever.
Det bemærkes, at ovenstående aktivitetstal baserer sig på forskellige opgørelsesmetoder vedr. RKV-aktiviteten på de enkelte uddannelsesområder, og tallene er derfor
ikke umiddelbart sammenlignelige mellem områderne. Det bemærkes, at aktivitetstallene for arbejdsløse ikke indgår i statistikken.
AMU-kulegravning

I november 2011 blev den rapport, som den forrige undervisningsminister havde bestilt af sine embedsmænd i foråret 2011, offentliggjort. Rapporten med titlen: Kulegravning af AMU-området var udarbejdet af Udvalget til kulegravning af AMUområdet, et udvalg der udelukkende bestod af embedsmænd fra ministeriet. Ministeren ønskede ikke parterne repræsenteret og holdt under arbejdet kortene tæt til kroppen.
Baggrunden for kulegravningen af AMU-området var afsløringen af omfattende snyd
med AMU-midler, som bl.a. blev dokumenteret i april 2011 i en TV2 udsendelse
Operation X.
Det har efterfølgende vist sig, at der har været over 70 sager i ministeriet, hvor af dog
ikke alle har ført til egentlige tilsynssager. Ved slutningen af december 2011 er der
gennemført og afgjort i alt 41 sager.
LO er meget bekymret for, at AMU-programmet som helhed miskrediteres gennem
de sager, som løbende og fortsat dukker op i pressen omkring snyd.
For LO er det derfor også af stor vigtighed at fastslå, at AMU-programmet fortsat skal
spille en væsentlig rolle i forhold til den kompetenceudvikling, der er helt nødvendig
for den voksne del af arbejdsstyrken, med henblik på at sikre fortsat vækst og velfærd
i samfundet. AMU-programmets styrke er, at det står på to ben, dels et fagligt, dels et
arbejdsorganisatorisk ben. Disse to ben udgør AMU-programmets styrke og forankring, ligesom de er hinandens forudsætninger.
Det er LO’s opfattelse at AMU-programmet i alt overvejende grad fungerer efter hensigten og fuldt lovligt. Og ikke mindst til både virksomhedernes og deltagernes store
tilfredshed. Derfor må de ”brodne kar” ikke få lov til at ødelægge mulighederne for at
AMU også fremover bidrager til de ufaglærtes og faglærtes kompetenceudvikling.
Reaktioner og sanktioner skal derfor rettes mod at stoppe misbrug og ulovligheder.
LO ønsker, at de midler, der kræves tilbagebetalt som følge af direkte snyd, går tilbage til EVE-rammen, og at de midler, som eventuelt frigøres som følge af initiativer til
at forhindre snyd, også bliver i EVE-rammen, og ikke blot bliver udtryk for flere besparelser.
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I LO’s høringssvar til rapporten præciserede vi, at vi udelukkende forholder os til de
problemstillinger, som direkte vedrører misbrug og ulovligheder. LO ønskede således
ikke i sit høringssvar at gå nærmere ind på de problemstillinger, som ministeriet i
rapporten nævner i forhold til konkrete kurser, parternes rolle mv. I LO’s optik må
sådanne vurderinger afvente de fremtidige trepartsdrøftelser.
I LO’s høringssvar blev således fremført forslag til dels forhindring af snyd fremover,
dels mulige sanktionsmuligheder. I forhold til sidstnævnte er det LO’s opfattelse, at i
de tilfælde hvor reglerne ikke bliver overholdt, så skal sanktionerne være klare og
træde hurtigt i kraft, fx fratagelse af godkendelsen til udbud i en kortere eller længere
periode. LO’s forslag var:
1. Uddannelsesinstitutionernes bestyrelser skal drøfte og beslutte fremtidige forholdsregler og opmærksomhedspunkter i deres arbejde, herunder at uddannelsesinstitutionernes ønske om udlicitering fx skal godkendes i de respektive bestyrelser inden effektuering.
2. LO anerkender det skærpede tilsyn, som ministeriet har iværksat på baggrund af
”rygterne om misbrug” og skal opfordre til, at den linje fortsættes og forstærkes.
3. Muligheden for udlicitering til private ikke-godkendte udbydere skal enten fjernes
helt eller udsættes for særlige kvalitetstjek/tilsyn, inden aftaler indgås fremadrettet.
4. Fjernelse af godkendelse til udbud (evt. en bestemt tidsafgrænset periode) på de
uddannelsesinstitutioner og/eller inden for de områder, hvor der er blevet snydt.
LO forventer desuden, at de initiativer, som allerede er sat i værk i 2010-2011, men
endnu ikke fuldt implementeret, vil få en gavnlig virkning i forhold til at stoppe snyderiet.
VEU-rådet

VEU-rådet blev i 2011 nyudpeget til en ny fireårig periode.
VEU-rådet udgav i december 2011 sin årlige publikation: Strategiske fokusområder.
Det er anden gang publikationen udkommer. Formålet med publikationen er dels at
skue tilbage på afgørende begivenheder og aktiviteter i det forløbne år af betydning
for hele rådets virke og formål, ligesom det er opgaven i publikationen at skue fremad, hæve sig lidt over de konkrete forhold og vurdere hvilke strategiske drøftelser, der
bliver af afgørende betydning fremover. VEU-rådet ønsker dermed også at styrke sin
position som rådgivende organ over for ministeren.
VEU-rådet er høringsorgan inden for alle lovforslag og andre forslag, der berører
rådets funktionsområde. Af væsentlige høringsforslag i 2011, som har optaget VEUrådet, er AMU-tilsynssagerne og den efterfølgende Kulegravningsrapport, som VEUrådet afgav sit høringssvar på. Høringssvaret lå i tråd med det høringssvar, som LO
havde afgivet.
Under VEU-rådet har der i 2011 været nedsat to partssammensatte arbejdsgrupper,
som hver skulle udarbejde en rapport om henholdsvis realkompetencevurdering og
om tilbud til voksne tosprogede. Begge rapporter, inden for hver sit emnefelt, afdækker på grundig vis nuværende rammer, muligheder mv., ligesom de afdækker barrierer for bedre udnyttelse af eksisterende muligheder og eventuelle mangler. På den
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baggrund fremkommer arbejdsgrupperne med anbefalinger til forbedringer inden for
RKV og tilbud til voksne tosprogede.
Begge arbejdsgrupper færdiggjorde sit arbejde i efteråret 2011. Rapporterne er blevet
fremlagt for VEU-rådet. Rådet har tilsluttet sig arbejdsgruppernes anbefalinger, som
således er blevet videresendt til børne- og undervisningsministeren.
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Arbejdsmiljø og samarbejde
Den nationale arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020
I starten af 2011 indgik en forligskreds imellem VK-regeringen, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre aftalen om ”En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020”.
Samme forligskreds har siden Velfærdsforliget i 2006 været enige om rammerne for
arbejdsmiljøindsatsen. Man kunne have frygtet, at partiernes behov for profilering op
til folketingsvalget i efteråret 2011 ville spolere enigheden.
I stedet blev der i starten af 2011 indgået en aftale om national prioritering af de tre
store problemer inden for arbejdsulykker, muskel- og skeletbelastninger samt psykisk
arbejdsmiljø.
Dertil blev aftalt 19 konkrete initiativer, hvor oppositionen blandt andet fik presset
regeringen til, at Arbejdstilsynet skal indføre et risikobaseret tilsyn i 2 spor og med 8
års kadence.
Arbejdstilsynet fik dermed en fornuftig ramme for sit virke, hvor langt de fleste arbejdspladser skal tilses regelmæssigt og med særligt fokus, hvor der er kendt risiko.
Oppositionen fik desuden kvalificeret en række af de øvrige initiativer og afværget
den amputering af rådgivningspåbuddene, som regeringen havde lagt op til fra start.
LO havde gerne set flere midler til Arbejdstilsynet gennem brugerbetaling for virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø, men ønsket blev ikke tilgodeset.
Det skal også nævnes, at strategien etablerer det Dansk Center for Nanosikkerhed
med en bevilling på 10 mio. kr. årligt i tre år. Centret er – efter en udbudsrunde – placeres på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er argumenteret for et
sådant center i LO’s Grønbog om Nanoteknologi og Arbejdsmiljø fra september
2010.
Parterne i Arbejdsmiljørådet har været meget aktive med indspil i 2020-strategiens
tilblivelse. Resultatet kan ses i en række af de 19 initiativer, hvor politikerne beslutter
at der skal være trepartsdrøftelser. Drøftelserne gælder blandt andet det psykiske område, nye rådgivningspåbud samt evalueringen af arbejdsmiljøorganisationens og
branchearbejdsmiljørådenes virke.
Arbejdsmiljørådet har i sine indspil anbefalet, at en 2020-strategi skal ”gå på to ben”.
Rådet foreslår, at der samtidig med risikovurdering også udpeges positive faktorer,
som kan fremme såvel vækst som kvalitet og trivsel på virksomheden. Strategien
lægger ikke vægt på denne dimension, men Arbejdsmiljørådet fortsætter sit selvstændige udviklingsarbejde. Rådet har blandt andet udgivet en guide til måling af social
kapital i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Rådet har
tilsvarende udgivet et inspirationskatalog for sundhedsfremme og arbejdsmiljø
Opstarten af 2020-strategien sker i en tid med de mange uafklarede forhold som følger med den tiltagende økonomiske krisestemning i samfundet og folketingsvalget.
Først i løbet af sommeren 2012 vil der tegne sig et klart billede af, på hvilket niveau
strategien kan forventes at blive udmøntet.
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Fx må Arbejdstilsynets virksomhed og samspil med parterne forventes at blive påvirket af kraftige nedskæringer i centraladministrationen i forbindelse med Finanslov
2012. Til gengæld er der håb om, at strategiens brede politiske fundering i forligskredsen kan medvirke til stabilitet og fremgang i arbejdsmiljøindsatsen frem mod
2020.

Arbejdsmiljøperspektivoplæg: Flere hænder gennem forebyggelse
LO har i tæt samarbejde med forbund og karteller udarbejdet et nyt arbejdsmiljøperspektivoplæg, ”Flere hænder gennem forebyggelse”. Perspektivoplægget tager afsæt
i den nationale politiske dagsorden og behovet for at sikre tilstedeværelsen af en fuldt
arbejdsdygtig arbejdsstyrke. Med udgangspunkt i S/SF-udspillet ”Fair Forandring”
giver vi med et nyt arbejdsmiljøperspektivoplæg LO-fagbevægelsens bud på at løse
behovet for et øget arbejdskraftudbud gennem en styrket forebyggende arbejdsmiljøindsats. En styrket forebyggende arbejdsmiljøindsats skal sikre mod nedslidning og
udstødning af ikke mindst LO’s medlemsgrupper, som netop nu trues af de indgåede
politiske aftaler om efterløns- og tilbagetrækningsreform.
Perspektivoplægget tager udgangspunkt i det åbenbare behov for at forbedre den systematiske forebyggelsesindsats på arbejdspladserne med henblik på at reducere nedslidning, udstødning og sygefravær fra arbejdsmarkedet og herigennem skabe flere
hænder på arbejdsmarkedet. Der er i denne sammenhæng både behov for at forebygge, at skader sker, og når skaden er sket, er der behov for at styrke mulighederne for
at fastholde sygemeldte og få sygemeldte hurtigt tilbage på arbejdspladsen igen.
I perspektivoplægget er beskrevet 31 konkrete forslag til styrkelse af arbejdsmiljø og
arbejdsmiljøarbejde i danske virksomheder og institutioner. Der fremlægges konkrete
forslag til styrkelse af den forebyggende arbejdsmiljøindsats, ligesom der fremlægges
konkrete forslag til fremme af fastholdelse og tilbagevenden til arbejdet. Endelig
fremlægges konkrete forslag til styrkelse af Arbejdstilsynets kontrolindsats.

Børn og unges arbejdsmiljø
LO-fagbevægelsen har i mange år haft særlig fokus på at sikre gode og trygge arbejdsvilkår for de udsatte unge. Det gælder ikke mindst i forhold til Jobpatruljen, der
i de traditionelle feriesæsoner kommer ud på arbejdspladsen og møder de unge i
øjenhøjde, for at sikre at løn og arbejdsvilkår er i orden. I Arbejdsmiljørådet har LOfagbevægelsen ligeledes stor fokus på at sikre forbedringer i børn og unges arbejdsmiljø, hvor LO i enighed med de øvrige parter har afgivet en række konkrete anbefalinger til en bred og målrettet indsats for et bedre arbejdsmiljø for de unge.
For at sikre fortsat opmærksomhed omkring børn og unges arbejdsmiljø har LO i
2011 udgivet en rapport om de unges fritidsarbejde ”Unge og fritidsjob, LOdokumentation 2/2011”, juni 2011. Rapporten kaster nyt lys over de unges fritidsarbejde og de arbejdsmiljøproblemer, de møder i den forbindelse. Center for Ungdomsforskning (CEFU) har udarbejdet en baggrundsartikel om de unges fritidsarbejde,
hvor det bl.a. beskrives, hvor meget de unge arbejder, og hvordan de selv ser på fritidsarbejdet. Lever jobbet op til forventningerne, og hvordan er løn og arbejdsvilkår?
Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning har gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 13-17-årige fritidsjobbere, hvor der ses nærmere på helbred og trivsel. Trives de unge med jobbet, og er der særlige problemer og udfordrin55

ger i bestemte typer af fritidsjob? Rapporten er et vigtigt element i LOfagbevægelsens fortsatte arbejde for at sikre en så god og tryg start på arbejdslivet for
de unge som overhovedet muligt.

Arbejdsskadeområdet – reform, status og perspektivoplæg
Med LO’s Status- og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet udpeges en række
forslag til LO-fagbevægelsens indsats på arbejdsskadeområdet de kommende år.
Udgangspunktet er en status for 2003-arbejdsskadereformen samt de senere års lovgivningsinitiativer på arbejdsskadeområdet.
Med 2003-reformen fik arbejdsskadesikringsloven helt nye arbejdsskadebegreber og
frister for sagers behandling mv. Ændringerne har nu virket i 6-7 år og medført visse
forbedrede erstatningsmuligheder samt bedre overholdelse af lovens frister for afgørelse. Der anerkendes således 80 procent af de anmeldte arbejdsulykker mod 64 procent før reformen, og tendensen går mod reformens pejlemærke på 85 procent.
Reformens pejlemærke om anerkendelse af 1000 flere erhvervssygdomme årligt er
også nået, men det er fortsat meget vanskeligt at få anerkendt psykiske arbejdsskader
samt bevægeapparatskader.
Status og perspektivoplægget fastslår, at udviklingen i anerkendte arbejdsulykker og
erhvervssygdomme fortsat skal være opmærksomhedspunkter.
Desuden foreslås politiske initiativer om bedre samspil imellem arbejdsskadesystemet
og fastholdelse samt forbedringer af niveauerne for méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.

Arbejdsskader – lovinitiativer
Med lov L211 gennemførte den borgerlige regering i 2010 – med et snævert politisk
flertal – en ændring af arbejdsskadesikringslovens kapitaliseringsfaktor. Ændringen
betyder, at de arbejdsskadede ikke får den fulde gavn af skattereformens afskaffelse
af mellemskatten. Forringelsen er gennemført, uanset at principperne for erstatningsberegninger var blevet fastlagt så sent som i 2007 og med bred politisk opbakning og
på baggrund af en indstilling fra en enig partsforhandling.
Den borgerlige regering har desuden uden forudgående høring og med virkning fra 1.
august 2011 ændret méntabellen, så der i realiteten lægges en overligger på méngodtgørelserne på det psykiske område. Ændringen betyder, at der lægges et loft på den
økonomiske godtgørelse for helbredsmæssigt mén på 35 procent, når det gælder psykiske skader i form af posttraumatisk stresssyndrom. Til sammenligning kan man
med en fysisk arbejdsskade få en méngrad på op til 120 procent Det skete som led i
veteranpolitikken, men har langt bredere konsekvenser, da tabellen er vejledende for
erstatninger i almindelighed
Med L136 er der i 2011 fulgt op på 2 retssager som LO-forbund har ført. Sagerne
havde vist en urimelighed, hvor man i erstatningsansvarsloven var dårligere stillet
under revalidering ved arbejdsskader, end man var ved en fritidsskade. Den borgerlige regerings første udspil betød en voldsom forringelse af erstatningerne og af det
offentliges regres- og skatteprovenu. Til gengæld gav forslaget store besparelser til
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skadevolder og forsikringsselskaberne. Regeringen stillede efter massiv kritik fra LOfagbevægelsen et godt ændringsforslag, som blev vedtaget med bredt politisk flertal.
Initiativerne viser de udfordringer som erstatningsområdet løbende konfronteres med,
når dele af det politiske system primært søger at fremme den skadesansvarliges interesser.
På positivlisten er lov L144, hvor et bredt politisk flertal i 2011 ændrede forældelsesloven, så sager på fx asbest-, kviksølv- og nanoområdet ikke længere kan forældes.
Ændringen er initieret af bl.a. LO-fagbevægelsen og arbejdsmedicinere i forbindelse
med kviksølvsagerne fra Grindsted og asbestsagerne fra Ålborg Eternit.
Samlet viser erfaringerne, at området har brug for LO-fagbevægelsens opmærksomhed, hvis de arbejdsskadede skal sikres en god retsstilling.

Arbejdsmedicinske klinikker
Også i denne beretningsperiode er der afholdt en LO-konference til inspiration for de
aktører, som arbejder for at styrke de arbejdsmedicinske klinikker.
I dag har klinikkerne primært til opgave at undersøge, om patienter er blevet syge af
deres arbejde, ligesom de forsker i arbejdsmiljø og forebyggelse. Klinikkerne har
imidlertid en unik placering i både sundheds- og arbejdsmiljøsystemet og med legal
mulighed for virksomhedskontakt. Det er derfor logisk, at klinikkerne i langt højere
grad deler deres viden med virksomhederne, så skader, nedslidning og sygemeldinger
begrænses.
LO slog derfor til lyd for, at landets ni klinikker fremover i højere grad, end det sker i
dag, skal rådgive virksomheder. Det er derfor nødvendigt, at der årligt afsættes flere
midler til både drift og udvikling af klinikkerne. Det gælder både forebyggelse, sundhedsfremme og fastholdelse af medarbejdere jf. LO’s perspektivoplæg ”Flere hænder
gennem forebyggelse”.
Samtidig foreslås det, at de arbejdsmedicinske klinikker fremover får adgang til at
søge om midler i Forebyggelsesfonden for at få forebyggelsen ud til de små og mellemstore virksomheder.
Status viser, at der fortsat er arbejdsmedicinske klinikker i alle regioner – omend der
er skåret betydeligt i økonomien. Og fagforeningerne har fået henvisningsret i alle
regioner.
Samtidig har 3 ud af 5 regioner valgt at nedsætte rådgivende udvalg, hvor arbejdsmarkedets parter m.fl. er i dialog med klinikkerne. Det er en god start, og man må
håbe, at de to øvrige regioner kommer med efterfølgende, da parternes opbakninger er
vigtigt på den lange bane.
LO ventes at afholde en tilsvarende konference i 2012.

28. april – Arbejdsmiljødagen
Under temaet Sikkert og Sundt Arbejde for Alle – Styrk arbejdsmiljøarbejdet afholdt
LO og FTF i 2011 for sjette gang fælles arbejdsmiljøkampagnedag den 28. april.
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På dagen var der særligt fokus på at understøtte de nye regler fra oktober 2010 for
organisering mv. af arbejdsmiljøarbejdet, og i den anledning var der udarbejdet diverse informativt kampagnemateriale.
LO satte desuden særligt fokus på lungesygdommen KOL, hvor nye tal fra Arbejdsmedicinsk klinik i Nordjylland viste, at cirka 15 procent af de i alt 430.000 KOLpatienter i Danmark har fået sygdommen ved at indånde farlige partikler på deres
arbejde.
På LO’s kongres i 2011 blev LO’s virke omlagt, hvilket betyder, at LO ikke fremover
afholder aktiviteter i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag 28. april.

Trepartsbetænkning om muskel- og skeletbesvær – udmøntning
I foråret 2009 indledtes trepartsforhandlinger om en styrket indsats til forebyggelse af
muskel- og skeletbesvær (msb) og sygefravær. Efter mere end et års forhandlinger
blev der i 2010 afgivet fælles trepartsbetænkning. Det er LO’s vurdering, at aftalen vil
kunne give det største samlede fokus på den nationale msb-indsats siden ”EGAaftalen” (Ensidigt Gentaget Arbejde) i 90’erne.
Som udløber af trepartsaftalen har Arbejdstilsynet udarbejdet ny instruks for tilsynet
med tunge løft, og fastsat grænseværdier i forhold til varighed og frekvens. Arbejdstilsynet har i 2010 og 2011 genoptaget sin tilsynsindsats i forhold til tunge løft og
nedslidning, som grundet arbejdsgivernes modvilje ellers har ligget stille i flere år.
Der er således skabt fornyet fokus på nedslidning som følge af tunge løft, hvor der
ikke mindst inden for handelserhvervet igen er kommet fokus på tilsyn med risikoen
for nedslidning grundet for tunge løft.
Arbejdstilsynet har i 2011 i samarbejde med parterne udviklet et nyt elektronisk værktøj, ”Løftetjek”, hvor man kan tjekke, om man løfter sundhedsskadeligt. Værktøjet er
interaktivt og findes på Arbejdstilsynets hjemmeside og på smartphones. Værktøjet
henvender sig til både tilsynsførende, virksomheder og medarbejdere. Løftetjek er
ikke en facitliste, der giver entydigt svar på, om et løft er sundhedsskadeligt eller ej.
Løftetjek kan derfor ikke erstatte den konkrete vurdering, der foregår ude på arbejdspladserne, men kan bruges til at give et billede af, om der er fare på færde eller ej. Det
elektroniske værktøj vil kunne styrke arbejdet med forebyggelse af risikofaktorer og
vil kunne bruges aktivt af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøudvalg på den
enkelte virksomhed. Værktøjet kan således bruges som udgangspunkt for dialog internt i virksomhederne, og mellem virksomhederne og Arbejdstilsynets tilsynsførende.

Arbejdsmiljøforskning
I forbindelse med satspuljeforliget for 2002 blev der skabt økonomisk grundlag for
etablering af en arbejdsmiljøforskningsfond, der med finanslovsaftalen for 2009 er
gjort permanent. Fonden støtter forskning og udvikling inden for arbejdsmiljø med
henblik på at forebygge og begrænse udstødning fra arbejdsmarkedet på grund af
nedslidning, arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser mv. Fonden råder årligt over
ca. 50 mio. kr.
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Det strategiske arbejdsmiljøforskningsudvalg, bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, er ansvarlig for udarbejdelsen af en forskningsstrategi og uddeling af midler til uddannelse og konkrete projekter.
Der er i 2011 afsluttet en ekstern evaluering af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det
konkluderes, at fonden har varetaget sine opgaver godt, og at arbejdsmiljøforskningen
er blevet klart bedre og står stærkt internationalt. Fonden har haft en afgørende betydning for denne positive udvikling.
Der er i 2011 uddelt forsknings- og udviklingsprojekter for godt 48 mio. kr. Bevillingen fordeler sig på følgende måde:


Viden og handling – virkemidler i arbejdsmiljøet, 2 projekter til i alt 8,6 mio. kr.



Et nyt arbejdsliv: Nye ledelses- og organisationsformer samt nye teknologier, 2
projekter til i alt 5,6 mio. kr.



Støjbelastninger i arbejdsmiljøet, 1 projekt til i alt 4,4 mio. kr.



Psykisk arbejdsmiljø, 5 projekter til i alt 9,0 mio. kr.



Smerter og sygdomme i bevægeapparatet, 2 projekter til i alt 7,5 mio. kr.



Arbejdsulykker, 2 projekter til i alt 5,8 mio. kr.



Stoffer og materialer, 4 projekter til i alt 9,25 mio. kr.

Derudover er der bevilget:


2 ph.d.-projekter til i alt 3,6 mio. kr.



3 udredningsprojekter om erhvervssygdomme til brug for løbende opdatering af
erhvervssygdomsfortegnelsen til i alt 1,5 mio. kr.

Der er i 2011 udarbejdet ny arbejdsmiljøforskningsstrategi for 2012-2013. Forskningsstrategien lægger sig tæt op af den nationale arbejdsmiljøhandlingsplan 2020, og
prioriterer forskning og udvikling inden for følgende fire temaer:
1. Tema A: Arbejdsulykker
2. Tema B: Psykisk arbejdsmiljø
3. Tema C: Muskel- og skeletbesvær i arbejdsmiljøet
4. Tema D: Viden og handling – virkemidler i arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet
LO udgiver publikationen ”Øje på arbejdsmiljøet”, som har til formål at præsentere
ny viden og dokumentation om væsentlige temaer på arbejdsmiljøområdet. I 2011 er
der udgivet tre numre af ”Øje på arbejdsmiljøet”. Publikationerne udgives i skriftlig
form og kan også downloades fra LO’s hjemmeside.

Arbejdsmiljøcertificering – udfordringer og muligheder
Virksomheder, der ønsker et godt arbejdsmiljø, har siden 1999 kunnet tilegne sig et
arbejdsmiljøcertifikat. Erfaringerne viser imidlertid, at et arbejdsmiljøcertifikat ikke
er en statsgaranti for et godt arbejdsmiljø, og fra mange arbejdsmiljøcertificerede
virksomheder rapporteres om problemer med arbejdsmiljøet, og at arbejdsmiljøcerti59

ficering ikke giver sikkerhed for et forbedret arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejde. LO
besluttede derfor i 2010 at igangsætte en større undersøgelser af erfaringerne med
arbejdsmiljøcertificering med henblik på at formulere forslag til styrkelse af arbejdsmiljøcertificering.
LO’s analyse konkluderer, at der er behov for nye krav til forbedring af arbejdsmiljøcertificering som arbejdsmiljøpolitisk virkemiddel. Der opstilles i rapporten 9 konkrete anbefalinger til en styrkelse af arbejdsmiljøcertificeringssystemet.

Arbejdsbetinget KOL
KOL – kronisk obstruktiv lidelse – er en lungesygdom, som i sin yderste konsekvens
kan betyde, at den syge dør af iltmangel. I Danmark lider ca. 430.000 mennesker af
KOL. Der dør årligt 3.500 personer af sygdommen, og lidelsen er den fjerdehyppigste
dødsårsag.
Arbejdsmedicinsk Klinik Aalborg, Århus Universitetshospital har på opfordring fra
LO udarbejdet et notat om arbejdsmiljøets betydning for udvikling af KOL. Det
fremgår af notatet, at arbejdsbetinget KOL rammer ca. 65.000 personer, svarende til
15 procent af samtlige KOL-tilfælde i Danmark.
Resultatet står i skarp kontrast til sundhedssystemets kampagner, som har en tendens
til alene at forklare KOL som en risiko forbundet med rygning. Derved glemmes kemiske stoffer, røg og/eller støv på arbejdspladsen.
Der er således et kæmpe potentiale i at indrette arbejdspladsen fornuftigt, så erhvervenes bidrag til KOL forsvinder. LO anbefaler i den sammenhæng, at der etableres et
nationalt overvågningsprogram for alle relevante brancher og jobgrupper i forhold til
KOL-risici, således at vi får tilvejebragt den nødvendige viden til gavn for forebyggelse og arbejdsskadeerstatning.

APV – et strategisk virkemiddel
Det overordnede omdrejningspunkt for LO’s arbejdsmiljøindsats er at styrke rammerne og forudsætningerne for et stærkt arbejdsmiljøsamarbejde ude på arbejdspladserne. I den sammenhæng ønsker vi at styrke arbejdspladsvurderingen (APV) som
praktisk og strategisk virkemiddel. Det har de sidste snart 20 år været lovpligtigt for
alle virksomheder med medarbejdere at gennemføre en skriftlig APV. APV’en har til
formål at sikre, at virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at der sker et systematisk og løbende arbejde med henblik på
at løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer.
Erfaringer viser, at mulighederne i APV’en alt for ofte slet ikke udnyttes, hvilket kan
have betydelige negative følgevirkninger for nedslidning og for arbejdsmiljøindsatsen
generelt.
LO ønsker at sætte fokus på og lære mere om brugen af APV. Derfor har vi bedt
TeamArbejdsliv og Grontmij om i samarbejde at udarbejde en rapport om APV. I
denne rapport er de kommet med spændende nye anbefalinger til en mere systematisk
og strategisk anvendelse af APV.
I rapporten ses nærmere på barrierer, incitamenter og udviklingsbehov i forhold til at
udvikle APV til et effektivt virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen. I rapporten ses der
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på hvilke muligheder ændringen af arbejdsmiljøloven har givet for at gøre APV til en
aktiv del af det praktiske og strategiske arbejdsmiljøarbejde, så APV’en i højere grad
bliver en integreret del af arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Forebyggelsesfonden
Med baggrund i velfærdsforliget blev Forebyggelsesfonden den 1. marts 2007 etableret og fondens bestyrelse udpeget. Forebyggelsesfonden ledes af en bestyrelse bestående af arbejdsmarkedets parter og udvalgte interesseorganisationer. LO har fire
pladser i bestyrelsen. Forebyggelsesfonden har til formål at give støtte til projekter,
der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning.
Fonden giver midler til projekter inden for fire hovedformål:
1. Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og
jobgrupper samt fastholdelse af medarbejdere med dårligt helbred. Herunder støttes projekter til udvikling af ny teknologi.
2. Projekter, der forbedrer genoptræning og rehabilitering, herunder TTA-projekter.
3. Projekter, der arbejder med sundhedsfremme på arbejdspladsen.
4. Projekter, der arbejder med at forebygge psykisk nedslidning blandt folkeskolelærere, socialrådgivere, sygeplejersker samt medie- og reklameansatte.
Der blev i 2011 bevilget:
 113 mio. kr. til 64 projekter inden for hovedformål 1
 91 mio. kr. til 14 projekter inden for hovedformål 2
 30 mio. kr. til 24 projekter inden for hovedformål 3
 20 mio. kr. til 18 projekter inden for hovedformål 4.
Derudover blev der bevilget 55 mio. kr. til gennemførelse af 390 forebyggelsespakker, inden for områderne Transportmidler, Bygge & anlæg samt Døgninstitutioner og
Hjemmepleje. Forebyggelsespakker er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden. Forebyggelsespakker er et standardiseret produkt og særligt målrettet de små og mindre
virksomheder, der ikke har ressourcer til selv at give sig i kast med større projekter.

Arbejdsmiljøsamarbejdet på arbejdspladserne
I 2009 blev der indgået en trepartsaftale om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde
og derefter blev arbejdsmiljølov og bekendtgørelser ændret. De nye regler trådte i
kraft den 1. oktober 2010, og i løbet af 2011 blev der udarbejdet 7 nye vejledninger.
Parterne har besluttet meget i enighed, men i slutspurten opstod flere divergerende
opfattelser, og arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden afgav særskilte høringssvar på
enkelte områder.
Ideen med lovændringen er at styrke samarbejdet om arbejdsmiljø på den enkelte
arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljø skal indgå i den strategiske ledelse og daglige drift, og at den øverste ledelse prioriterer arbejdsmiljø og engagerer sig i at løfte
samarbejdet. Det kræver, at virksomhederne tilføres kompetence både på ledelsessiden og medarbejdersiden, og derfor er det nu besluttet, at arbejdsgiveren har pligt til
at tilbyde løbende efteruddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer i al
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den tid, de fungerer i deres hverv. Der skal udarbejdes en kompetenceplan for repræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.
På alle arbejdspladser, store såvel som små, skal arbejdsgivere og repræsentanter i
arbejdsmiljøorganisationen hvert år beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå, hvilke
opgaver der skal løses, om der er viden internt på arbejdspladsen, samt hvilke mål der
skal nås. Efterfølgende skal det vurderes, om målene faktisk blev nået. Samtidig kan
hver enkelt arbejdsplads organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til strukturen
og de særlige arbejdsmiljøforhold, som virksomheden har. Organiseringen skal drøftes i et samarbejde på den enkelte arbejdsplads ud fra en række kriterier, hvor nærhed
er et afgørende kriterium. De ansatte skal kunne komme i kontakt med deres valgte
repræsentant i arbejdstiden.
Der kan stadig indgås aftaler om organiseringen, som vi kender det i dag, og fremover
kan flere virksomheder indgå aftaler om en fælles arbejdsmiljøorganisation, hvis de er
driftsmæssigt forbundne, eller hvor der er flere arbejdsgivere på samme arbejdssted.
Det kræver, at der indgås en rammeaftale mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og de modstående arbejdsgiverorganisationer eller arbejdsgivere og derefter, at
der indgås en virksomhedsaftale.
LO har i 2011 udviklet en hjemmeside om de nye arbejdsmiljøregler, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og andre interesserede kan få råd og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. Dette er foregået i et FIU-projekt med deltagelse af en baggrundsgruppe med interesserede forbund.
Der har været et par sager i 2011, hvor arbejdsgivere har ændret på antal arbejdsmiljørepræsentanter uden at samarbejde med medarbejderne. Disse arbejdsgivere har
valgt at se bort fra, at de nye regler fremhæver samarbejdet om arbejdsmiljø og ved
opbygningen af en ny arbejdsmiljøorganisation. LO har bedt forbundene om at videreformidle sager, der strider imod intentioner og krav i lovgivningen, så LO kan
handle på de konkrete problemer, der er med den nye reform.

Forebyggelse og sundhedsfremme
LO’s strategi for forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen har bidraget til
den generelle opfattelse i Forebyggelseskommissionens arbejde og til Arbejdsmiljørådets arbejde. Her sættes fokus på, at forebyggelse af et dårligt arbejdsmiljø går hånd
i hånd med initiativer om sundhedsfremme. Et vigtigt grundprincip er, at man på den
enkelte arbejdsplads skal tage en fælles drøftelse mellem ledelse og medarbejdere om,
hvilke sundhedsinitiativer der skal sættes i gang. Det er nødvendigt, at man konkret
aftaler, hvordan nedslidning kan forebygges, og hvordan sundheden kan fremmes.
Arbejdsmiljørådet har vedtaget en plan for arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladserne. Den lægger vægt på, at virksomhederne integrerer indsatsen, da det giver
et bedre arbejdsmiljø, herunder bedre trivsel, sundere vaner, bedre fastholdelse og
mindre sygefravær.
LO har deltaget i et udviklingsarbejde i en arbejdsgruppe under Arbejdsmiljørådet i
2011. Der er udarbejdet et digitalt inspirationskatalog med mange virksomhedseksempler, hvor arbejdsmiljø og sundhedsfremme integreres. Kataloget findes også i en
trykt udgave og kan fungere som opslagsværk.
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Den europæiske arbejdsmiljøuge
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao arrangerer hvert år en arbejdsmiljøuge,
som gennemføres i samtlige 27 EU-lande i uge 43. Nationalt koordineres aktiviteterne
af Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer. Kampagnen
har to målsætninger, dels at skabe opmærksomhed omkring risikofaktorer og dels at
fremme god arbejdsmiljøpraksis. I 2011 var temaet vedligeholdelse ligesom i 2010,
da bestyrelsen i Bilbao-agenturet har besluttet at køre 2-årige temaer. LO har sammen
med DA været aktiv i centrale trepartsaktiviteter sammen med Arbejdstilsynet og
Arbejdsmiljørådet og har gennemført lokale events flere steder i landet.
I Danmark har temaet ”vedligeholdelse” dækket:


Vedligeholdelse af materialer, inventar, maskiner og byggeri.



Uddannelse af unge og nyansatte på arbejdsmiljøområdet skal vedligeholdes og
videreudvikles.



Kontakten mellem arbejdsgiver, faglige organisationer og uddannelsessteder skal
vedligeholdes og videreudvikles.



Tilbuddene fra arbejdsgivere og faglige organisationer i forhold til at bidrage med
opkvalificering på uddannelsesinstitutioner skal vedligeholdes og videreudvikles.



Fokus på vedligeholdelse og videreudvikling skal integreres i de lokale arbejdsmiljøudvalg hos arbejdsgiverne og i LO-sektioner mv.

Målgruppen er valgt til at være unge og nyansatte, da det er denne gruppe, der har den
højeste stigning i ulykker. Det er en vigtig målgruppe, og der blev sat spot på, hvordan man kunne udvikle en god arbejdspladskultur. Der blev afholdt 10 møder i uge
43 på forskellige erhvervsskoler og tekniske skoler.
Der blev kommunikeret på de unges præmisser, så der var stand-up til at varme publikum op med arbejdsmiljøstof, samtaler mellem en tilsynsførende fra AT, en arbejdsgiverrepræsentant og en fagforeningsrepræsentant. Derefter blev publikum inddraget i debatten, og seancen sluttede med ”free style rap”. Her deltog mellem 200 og
600 unge mennesker pr. gang, og i 2011 nåede vi at møde ca. 3.000 unge mennesker.
Deltagerne udtrykte begejstring for arrangementets måde at kommunikere på, og at de
blev så stærkt involveret. De fik en bedre forståelse for arbejdsmiljøet, fordi der blev
taget udgangspunkt i, hvad de selv fortalte og spurgte om. Arrangementet var med til
at åbne øjnene for, hvad de unge skal være opmærksomme på, når de gør deres entre
på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmiljø i EU
LO deltager aktivt i Kommissionens Rådgivende Udvalg om arbejdsmiljø (DRU) og i
forretningsudvalget under DRU. I den europæiske arbejdstagergruppe fastlægges den
politik, fagforeningerne i fællesskab vil fremme og i de sager, som Kommissionen
forelægger udvalget, og herefter forsøges det at nå til enighed i trepartssamarbejdet i
DRU.
Der er nedsat mange arbejdsgrupper under DRU, som altid er sammensat af fire arbejdsgivere, fire arbejdstagere og fire regeringsrepræsentanter. Trepartsamarbejdet er
et grundlæggende princip i hele EU-arbejdet.
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Forbedring af arbejdsmiljøet er en del af den sociale dagsorden, som bl.a. handler om
at skabe flere og bedre arbejdspladser. Både i Lissabon-strategien og i EU’s 2020strategi har medlemsstaterne anerkendt, at kvalitet i jobbene og produktivitet i arbejdet i høj grad bidrager til at fremme den økonomiske vækst og beskæftigelse.
EU’s arbejdsmiljøstrategi 2007-2012 lægger vægt på, at der skal skabes et arbejdsmiljø, hvor målet er, at arbejdet styrker den enkeltes sundhed og trivsel, og hvor arbejdstagerne har mulighed for at deltage fuldt ud og produktivt i arbejdslivet. Strategien lægger vægt på, at arbejdsmiljøindsatsen skal ses i sammenhæng med sundhedsfremme, social-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.
Den nuværende arbejdsmiljøstrategi, der gælder for årene 2007-2012, er blevet midtvejsevalueret af Kommissionen og af Europa-Parlamentet, der har udtalt sig om, hvad
en kommende strategi skal videreføre.
DRU’s eksisterende arbejdsgruppe om EU-strategien har fået udvidet sit mandat til at
omfatte indflydelse på, hvad en uafhængig evaluering af strategien skal indeholde og
til at komme med forslag til den nye EU-strategi 2013-2020.
I Danmark har vi tradition for at udarbejde et fælles indspil til EU-strategien mellem
Arbejdstilsynet, DA, FTF og LO. I begyndelsen af 2011 udarbejdede de nævnte parter et forslag til den nye strategi 2013-2020, og dette forslag har fået stor indflydelse i
DRU’s arbejdsgruppe. Her deltog danske repræsentanter fra alle 3 interessegrupper i
EU’s arbejdsgruppe om strategi.
Sideløbende har DRU’s arbejdstagergruppe drøftet ETUC’s forslag til arbejdsmiljøstrategi for årene 2013-2020. Dette forslag blev vedtaget af ETUC’s eksekutivkomite
(Executive Committee) i november 2011.
DRU’s arbejdsgruppe om ny arbejdsmiljøstrategi afholdt 10 møder i 2011, og det
lykkedes at opnå et godt kompromis, der skulle behandles i DRU den 2. december
2011. På et forberedende forretningsudvalgsmøde i slutningen af november meddelte
Kommissionens folk, at det fra højeste sted i Kommissionen var besluttet at sætte alle
aktiviteter i stå, der ikke handlede om den økonomiske krise. Det var derfor uklart,
hvad der skulle ske med det nye forslag til EU’s arbejdsmiljøstrategi. Det var åbenbart, at der var uenighed mellem DG Employment og DG Enterprise om denne sag.
Det skabte en del frustrationer og der opstod uenigheder mellem arbejdsgivergruppen
på den ene side og fagforeningsgruppen og regeringsgruppen på den anden side. Det
lykkedes efter mange forhandlinger at få vedtaget det fælles udkast til ny arbejdsmiljøstrategi 2013-2020 på DRU-mødet den 2. december 2011, dog med et bilag fra arbejdsgivergruppen. I bilaget betonede de, at det fælles udkast ikke i tilstrækkelig grad
tog hensyn til den økonomiske krise. Her peger arbejdsgiverne på, at ”smart regulering” skal fremmes og eksisterende regler skal simplificeres.
Arbejdsgiverne brugte Kommissionens uenighed til at problematisere det fælles besluttede strategioplæg, men ville alligevel ikke ”stå helt af”, så de tilsluttede sig strategioplægget. Det er klart, at de med denne særudtalelse svækker den enighed, der var
om arbejdsgruppens oplæg til ny strategi.
I 2011 har der især været to arbejdsgrupper, hvor uenighederne har været markante.
Det drejer sig om arbejdsgruppen om muskel- og skeletbesvær og arbejdsgruppen om
evaluering af EU-direktiver.
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Det har hele tiden været Kommissionens hensigt at udsende et direktiv om muskelog skeletbesvær, da det er en del af regelforenklingen. Kommissionen vil nemlig slå
skærmdirektivet og direktivet om tunge løft sammen. Fagbevægelsen har foreslået, at
der i så fald udarbejdes et generelt direktiv om alle former for muskel- og skeletlidelser, og det er et sådant udkast, der er udarbejdet og økonomisk konsekvensberegnet.
Det er arbejdsgiverne ikke tilfredse med, da de mener, at det udkast, der er udarbejdet, er alt for omfattende.
Kommissionen havde indtil november 2011 forventet, at dette direktiv ville være
klart i slutningen af 2011, men på grund af, at Kommissionen har meddelt, at alle
aktiviteter sættes i stå, medmindre det handler om den økonomiske krise, så er det
meget uklart, hvad der kommer til at ske.
Arbejdsgruppen om evaluering af direktiver har også fået opgaven med forenkling af
regler, nu kaldet ”smart regulering”.
Et af forslagene til forenkling er at lade medlemsstaterne beslutte, om de vil afskaffe
skriftlig APV for små virksomheder. Det er hele den europæiske fagbevægelse imod,
og det er alle regeringsrepræsentanterne, på nær to, også imod. Arbejdsgiverrepræsentanterne er mere delte i dette spørgsmål.
LO har fået udarbejdet to undersøgelser, en i 2003 og en i 2008, der viser, at virksomheder i Danmark ikke opfatter APV særligt bureaukratisk, og at der bruges meget
lidt tid til dette arbejde. På europæisk plan kan de andre fagforeninger ikke genkende
de tal, der opereres med, og problemet er, at udregningerne har et helt ensidigt fokus
på udgifter. Fordelene ved at undersøge, om der er risiko for skader og nedslidning, er
ikke med i beregningerne. Det er et meget useriøst regnestykke, der ligger til grund
for Kommissionens forslag om at fjerne skriftlig APV, og dette har ETUC påpeget i
en rapport, som FTF og LO i fællesskab har fået oversat til dansk.
LO forfølger to spor her, dels kæmper vi for at fastholde det forebyggende perspektiv,
hvor forsigtighedsprincippet er det bærende, og dels kæmper vi sammen med de andre europæiske fagforeninger mod, at EU’s rammedirektiv bliver ændret, så der bliver
uens konkurrencevilkår, der kan medføre konkurrence på det dårligste arbejdsmiljø
og dermed endnu mere social dumping.
I november 2011 har Kommissionen foreslået yderligere ”smart regulering”, hvor der
skal sættes yderligere fokus på undtagelser og skræddersyet lovgivning for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV’er).
Fra januar 2012 vil Kommissionen udarbejde alle fremtidige lovforslag, så navnlig
mikrovirksomheder skal udelukkes fra den foreslåede lovgivnings anvendelsesområde, medmindre det kan påvises, at det er i overensstemmelse med proportionaliseringsprincippet at omfatte dem. Kommissionen skriver, at dette vil vende bevisbyrden.
Der indføres en screening, hvor SMV’er i nogle tilfælde helt er udelukket fra lovgivningen, i andre tilfælde er SMV’er omfattet, men med visse undtagelser, og i andre
tilfælde igen er SMV’er omfattet af lovgivningen, om end kravene er blevet lempet.
Lovgivningen skal skræddersyes til SMV’er og mikrovirksomheder. SMV’er er virksomheder under 250 ansatte og mikrovirksomheder har under 10 ansatte. Det er altså
99 procent af EU’s virksomheder, vi her taler om. (Kommissionens eget tal).
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Samtidig skal SMV’er inddrages mere og høres i forbindelse med ny lovgivning. Der
oprettes SMV-paneler, der tales om SMV-repræsentanter, SMV-forsamlingen og der
foretages internethøringer af SMV’er mv. Det er uklart, hvordan den normale lovgivningsprocedure i EU skal foregå, for det omtales slet ikke i denne rapport fra Kommissionen.
Endelig går Kommissionen efter at afskaffe minimumsdirektiver, som alle arbejdsmiljødirektiver er. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at undgå ”goldplating”, dvs. ikke at gå videre end minimumsbestemmelserne foreskriver. Dette er i
direkte modstrid med minimumsdirektivernes natur.
Det europæiske råd har taget denne rapport til efterretning den 9. december 2011.
LO-fagbevægelsen og den europæiske fagbevægelse er meget bekymret over de forslag, der opereres med i denne rapport, og vil kæmpe mod disse tilbageskridt for den
arbejdende befolkning i EU. Fagbevægelsen mener tværtimod, at arbejdsmiljø er en
investering, og god lovgivning er en betingelse for, at arbejdere ikke slides ned eller
udsættes for ulykker.
Arbejdsmiljøagenturet i Bilbao formidler viden om arbejdsmiljø og følger udviklingen i nye arbejdsmiljørisici. Her sættes fokus på særlige gruppers arbejdsmiljø, fx
ældre og unge arbejdstagere, vandrende arbejdstagere og kvinder. Andre fokusområder er sundhedsfremme, kvinders arbejdsmiljø, økonomiske incitamenter og sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Arbejdsmiljøagenturet afholder konferencer
og workshops om arbejdsmiljø, og står for de europæiske arbejdsmiljøuger. I 2012 og
2013 er temaet ”forebyggelse” og i 2014 og 2015 er temaet ”psykisk arbejdsmiljø”.
Der er i alle medlemslandene oprettet netværk, der kaldes ”Focal Points”, som er trepartsorganer, der er bindeleddet til Bilbao-agenturet. Disse ”Focal Points” formidler
den viden, som Bilbao producerer i nationalstaterne, og omvendt melder netværket
viden tilbage til Bilbao’s undersøgelser. Der er lige lagt et OSHpedia, som er et arbejdsmiljøleksikon på Bilbao-agenturets hjemmeside, og der er en oversigt over alle
medlemslandes lovgivning.
LO er repræsenteret i DRU i Luxembourg og fungerer som talsmand for fagbevægelsens gruppe. FTF er suppleant i DRU. I det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao
er FTF repræsentant, og LO er suppleant. I Dublin-instituttet, der forsker i arbejds- og
levevilkår i EU, er FTF repræsentant, og LO er suppleant. I disse tre organer foregår
arbejdet i form af et trepartssamarbejde.

Samarbejde på arbejdspladsen
LO er aftalepart i tre samarbejdsaftaler på det private område med henholdsvis DA,
SALA (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger) og Kooperationen.
Forbund og karteller har ansvaret for rådgivning og servicering af samarbejdsudvalgene på LO’s side. På DA’s side udføres rådgivning af samarbejdsudvalgene af
Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri samt af DA, for så vidt angår det resterende DA-område.
Rådgivningen har fokus på fornyelse og udvikling af samarbejdet i virksomhederne
samt støtte til løsning af uoverensstemmelser i forhold til tolkning af samarbejdsaftalerne.
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Under indtryk af krisen er det blevet tydeligt for arbejdsgiverne, at anvendelse af den
sociale kapital i virksomhederne er afgørende for virksomhedernes økonomiske eksistens. Lønmodtagerne er selvsagt interesseret i velfungerende arbejdspladser med et
godt arbejdsmiljø. Sammensmeltningen af disse to forhold har i en lang række virksomheder været fundamentet for udviklingen af gode arbejdspladser.
Organiseringen i LO-forbundene er forudsætningen for en stærk repræsentation i
samarbejdsudvalgene, således som det er forudsat i samarbejdsaftalen. Det er til stadighed en klar udfordring at leve op til kravet og forhindre alternativ repræsentation i
udvalgene.
På uddannelsessiden har Samarbejdsnævnets konsulenter fortsat uddannelsen og opkvalificering af de praktiske og teoretiske færdigheder. Der har været fokus på den
styrke, der fremkommer, når den fælles sum af viden bruges i et koordineret samarbejde på arbejdspladserne.

Samarbejdsnævnet LO/DA
LO-sekretær Ejner K. Holst har været næstformand i Samarbejdsnævnet indtil den 1.
november, hvor LO’s næstformand Lizette Risgaard overtog denne post som næstformand i Samarbejdsnævnet. Herudover er LO-siden repræsenteret ved Jan Villadsen, gruppeformand for 3F’s Transportgruppe, Jørgen Hoppe, formand for HKHandel, Mads Andersen, formand for Industrigruppen i 3F samt Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand for Dansk El-forbund.
Formand for Samarbejdsnævnet er underdirektør Povl-Christian Jensen, DA. Arbejdsgiversiden er endvidere repræsenteret ved Kim Gravgaard, viceadministrerende
direktør i DI, Niels Grøn Fabech, personalejuridisk chef i DI, Peter Stendahl, direktør
i Dansk Byggeri, Lauritz Rønn, direktør i Dansk Erhverv samt underdirektør Michael
Nordahl Heyde, Dansk Industri.
LO-sidens politiske repræsentanter og konsulenter har gennem de sidste år afholdt
temamøder til inspiration for udviklingen af samarbejdsområdet. Sideløbende har vi
forsøgt at åbne Samarbejdsnævnets møder for samme udvikling. Samarbejdsnævnet
havde på sit møde i oktober 2011 inviteret formand/næstformand for Samarbejdsudvalget i Metro Service A/S, HR Manager Thuri Didriksen og Mogens Allan Lauridsen, tillidsrepræsentant, til at fortælle om det tillidsskabende samarbejde på virksomheden.
Samarbejdsnævnets årsrapport vil i fremtiden blive trykt i et begrænset oplag, men
findes i fyldig form på nettet.
LO har modtaget flere henvendelser fra forbundene omkring brud på samarbejdsaftalen. Efter afklaring af problemstillingerne er sagerne afklaret lokalt.

Samarbejdsnævnet LO/SALA
2011 var præget af opbrud, men også af et godt samarbejdsklima mellem LO og en
SALA-hovedorganisation, der var midt i en omfattende forandringsproces.
Med virkning fra 1. april 2011 forlod GLS-A således SALA, og ved udgangen af
2011 blev Samarbejdsnævnet orienteret om yderligere organisatoriske ændringer, der
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tegner sig, og som forventeligt indebærer en snarlig nedlæggelse af SALA som selvstændig hovedorganisation.
Samarbejdsnævnet udpegede i februar 2011 Arla-virksomheden AKAFA som årets
SALA-virksomhed på samarbejdsområdet. Samarbejdsnævnet lagde ved udpegningen
vægt på virksomhedens gode resultater, der er opnået gennem åben, ligefrem og tillidsfuld dialog mellem tillidsrepræsentanter og ledelse samt tæt og frugtbart samarbejde i virksomhedens samarbejdsudvalg.
Efter LO’s kongres i efteråret 2011 blev LO-sekretær Ejner K. Holst afløst af LO’s
næstformand Lizette Risgaard som næstformand i Samarbejdsnævnet.

Samarbejdsrådet LO/Kooperationen
Organisationsaftalen om mulighed for at oprette et Strategisk Virksomheds- og ARbejdsmiljøudvalg i kooperative virksomheder (SVAR-aftalen) blev underskrevet i
december 2010. SVAR-aftalen rummer mulighed for at sammenlægge samarbejds- og
arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder, hvor der er lokal enighed mellem ledelse og
tillidsvalgte om at gøre det.
SVAR-aftalen blev i september 2011 suppleret af to vejledninger til kooperative virksomhedsledelser og tillidsvalgte, dels om indgåelse af lokalaftale om SVAR og dels
om samarbejdet i SVAR. Ved udgangen af 2011 var der dog endnu ikke indgået nogen lokalaftaler om Strategiske Virksomheds- og ARbejdsmiljøudvalg.
Samarbejdsrådet gennemførte i marts 2011 en vellykket samarbejdskonference med
deltagelse af cirka 125 ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Konferencens gennemgående tema var trivsel.
Efter LO’s kongres i efteråret 2011 har LO-næstformand Lizette Risgaard afløst LOsekretær Ejner K. Holst som næstformand i Samarbejdsrådet.
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Ligestilling og ligebehandling
Ligestilling og køn er et LO-kerneindsatsområde – og har i kongresperioden to hovedfokusområder; ligeløn og det kønsopdelte arbejdsmarked, sidstnævnte med fokus
på erhvervsuddannelsesområdet.

Ligeløn
Indsatsen har i 2011 fortsat fokuseret på at udmønte LO’s ligelønsstrategi, vedtaget af
Hovedbestyrelsen i 2009. Vi har koncentreret indsatsen på to spor; udfoldelse af begrebet ”arbejde af samme værdi” og oprustning i forhold til at identificere potentielle
ligelønssager på arbejdspladsniveauet.
Arbejde af samme værdi

Både LO’s ligelønsstrategi og den tidligere regerings Lønkommission anbefaler en
forstærket indsats omkring den del af ligelønsproblematikkerne, der omhandler lige
løn for arbejde af samme værdi.
LO har derfor i samarbejde med Ruth Nielsen, professor dr.jur., CBS udredt feltet, set
på internationale erfaringer og udfoldet hvad der kan – og bør – stå i lovgivningen,
hvis vi som fagbevægelse skal bidrage til at give kød og blod til dette arbejde.
Disse anbefalinger er bl.a. en forstærkning af de kønsopdelte lønstatistikker, og en
nyformulering af lovgivningen, der identificerer en række faktorer, der skal lægges til
grund for at vurdere om to forskellige job har samme værdi; nemlig arbejdets krav til
kundskaber, færdigheder, fysisk og psykisk anstrengelse og ansvar.
Foredragsturné

LO har gennemført en foredragsturné, der blev udbudt til LO-sektioner og fagforeninger over hele landet. Turen bød på oplæg om ligeløn, om sager og på praktiske
øvelser i forhold til at vurdere, hvorvidt noget var en potentiel sag. Omkring 300 tillidsrepræsentanter deltog over det mest af landet.
Foredragene er et led i LO’s bestræbelse på at udbrede kendskabet til ligelønslovgivningen, både med hensyn til lige løn for lige arbejde og lige løn for arbejde af samme
værdi.
Andet

LO har i samarbejde med FIU’s Udviklingsenhed, HK, 3F og CO-i indgået et samarbejde om et højprofileret FIU-kursus, der skal bidrage til det konkrete og helt virksomhedsnære arbejde med at sammenligne job på tværs af fag i relation til løngabet.
Udviklingen af forløbet er foregået i 2011, og selve kurset løber af stablen i 2012.
2011 var endvidere året, hvor man evaluerede den meget omdiskuterede lov om
kønsopdelte lønstatistikker på virksomhedsniveauet. Beskæftigelsesministeren har
annonceret en ændring af lovgivningen.
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Det kønsopdelte arbejdsmarked
Kønsopdelingen af job og valg af uddannelser er som bekendt en af de store forklaringer på forskellen i kvinders og mænds løn, sideløbende med at det skaber en uhensigtsmæssig ufleksibilitet på arbejdsmarkedet.
LO har valgt at koncentrere indsatsen om erhvervsuddannelserne, hvor de seneste år
har budt på en række undersøgelser, der bidrager med et klarere billede af de unges
udfordringer i et uddannelsesforløb, hvor de tilhører en absolut kønsminoritet.
Køn, kommunikation og Erhvervsuddannelser

Dette har bl.a. ført til, at der er lavet en analyse, udformet som et værktøjsmateriale,
der beskriver både gode og mindre gode eksempler på, hvordan man kommunikerer
til unge, indenfor en række forskellige fag. Værktøjet kommer bl.a. med en række
konkrete bud på, hvordan man kan inkludere ”minoritetskønnet” i sin kommunikation.
Dette værktøj udgives både elektronisk på lo.dk og som pjece i starten af 2012.
ILO og Domestic Work (Husarbejde)

LO varetager herudover en række internationale opgaver, primært i forhold til både
IFS’ og EFS’ kvindekomiteer.
Både i 2010 og 2011 har arbejdet koncentreret sig om den igangværende ILOforhandling, dels om en anbefaling, dels om en konvention om Domestic Work, husarbejde udført i private hjem. Udgangen på de seneste to års forhandlinger blev, at
ILO vedtog begge dele i juni.
Konvention nr. 189 om anstændigt arbejde for hushjælpere og henstilling nr. 201 om
ordentligt arbejde for hushjælpere har potentiale til at forbedre arbejdsforhold for
anslået 200 millioner, primært kvindelige husarbejdere, verden over, for så vidt den
implementeres. IFS har iværksat den såkaldte 12/12 kampagne, der har udpeget 12
lande verden over, hvor man hurtigst muligt vil have konventionen implementeret i
national lov. EU er blandt de 12 – og tæller i den sammenhæng kun som et enkelt
land.
LO arbejder målrettet på en dansk implementering.
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EU-politikken, globalisering og internationalt samarbejde
Europa 2020 strategien – behov for vækst og beskæftigelse i EU
Hele 2011 har været præget af den økonomiske krise. Beklageligvis har Kommissionens og Ministerrådets medicin i 2011 været nedskæringer, offentlig besparelse og
øget pres for deregulering. Derfor har LO på en lang række platforme arbejdet for, at
EU’s politikere og embedsmænd får drejet fokus tilbage på den vækst- og beskæftigelsesstrategi (Europa 2020- strategien), som blev vedtaget i 2010. LO har oplevet en
stor opmærksomhed for dette i Europa-Parlamentet.
LO havde som mål, at erhvervsuddannelsesområdet samt bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed skulle have en mere fremtrædende plads i Europa 2020-strategien. Dette
har LO bl.a. brugt EFS til at fremføre over for Kommissionen, Harald Børsting har
frembragt det overfor Beskæftigelseskommissæren, og LO har sammen med DA i
december haft et indlæg i Finansiel Times. I slutningen af 2011 er der kommet betydeligt mere fokus på netop bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, og kommissionsformand Barroso har udråbt det til en af sine vigtigste prioriter i 2012. Ved flere
lejligheder har både Parlamentet og Kommissionen også vist stor interesse for erhvervsuddannelsesområdet. LO forventer derfor, at der kommer nogle initiativer på
dette område i løbet af 2012-13.
I november afholdt LO, FTF og AC en meget velbesøgt konference om den økonomiske krise, og mulighederne for at få sat gang i den europæiske økonomi igen. Både
EFS, Kommissionen og den danske regering var til stede, så LO har fået plantet nogle
ideer hos de relevante beslutningstagere. På konferencen deltog EFS’ generalsekretær
og den danske Europaminister.
LO oplevede omvendt ikke, at den tidligere regering var særligt lydhør over for LO’s
synspunkter i forbindelse med det nationale reformprogram (NRP), som blev udarbejdet i foråret 2011. LO havde en lang række kritikpunkter bl.a. af, at regeringen
ensproget ønskede Kommissionens blåstempling af tilbagetrækningsreformen. LO
forventer en større lydhørhed ved udarbejdelse af NRP i 2012.

Det indre marked, den fremtidige industripolitik og EU’s handelspolitik
Det indre marked blev i 2011 relanceret med 12 konkrete løftestænger, der skulle
relancerer det indre marked på tærsklen til dets 20-års jubilæum, hvor der er flere
områder, der har LO’s særlige interesse, da det vedrører lønmodtagerne bl.a. de nye
udbudsregler.
De konkrete løftestænger blev løbende fremsat i 2011, men det område, der interesserede LO allermest, nemlig den sociale dimension, forventes først at komme i begyndelse af 2012.
LO er tilhænger af det indre marked og den frie bevægelighed for varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft som EU’s vækstmotor og dermed også for muligheden
for at skabe nye jobs. Det er dog helt afgørende, at det skal ske på fair og lige vilkår
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og ikke på bekostning af lønmodtagernes rettigheder. Det var også budskabet fra LO,
da Europa-Parlamentets udvalg for indre marked var på besøg i LO i november 2011.
Det danske formandskab prioriterer udbygningen af det indre marked højt som led i
strategien om at øge væksten i Europa og hermed fremskaffelsen af nye arbejdspladser.
I september 2011 kom grønbogen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der blev fulgt op af et direktivforslag i december 2011. LO har i høringssvar givet udtryk for opbakning til fremme af mobilitet inden for det indre marked og har
samtidigt understreget, at dette ikke må ske på bekostning af det danske uddannelsessystem eller arbejdsmiljø. Der er en række ting i direktivforslaget, der giver anledning
til bekymring – ikke mindst inden for arbejdsmiljøområdet. LO har rejst sagen over
for medlemmer af Europaparlamentet og over for Undervisningsministeriet og følger
sagen nøje.
Tiltagene med at lette administrative byrder for små og mellemstore virksomheder er
ikke noget nyt, og LO har fulgt dette område i årevis og gang på gang slået fast, at
arbejdsmiljø ikke kan ses som en administrativ byrde.
I november 2011 fremlagde Kommissionen en rapport, der blandt andet indeholdt et
idékatalog, der lagde op til en række lempelser – ikke bare inden for arbejdsmiljø,
men også i forhold til sæsonarbejde og udstationering. LO har afgivet høringssvar til
Kommissionens rapport og har fulgt op med møder med Erhvervsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet. Det er afgørende for LO, at en lempelse af administrative
byrder ikke sker på bekostning af hverken arbejdsmiljø eller arbejdstagerrettigheder.
I forbindelse med vedtagelsen af Europa 2020-strategien blev der lanceret syv flagskibsinitiativer herunder et initiativ om EU’s industripolitik. Denne skulle fastlægge
rammerne for at skabe grundlaget for en fortsat industriproduktion i Europa. Dette
initiativ er dog senere blevet noget overskygget af andre EU-initiativer, der også skal
medvirke til at forbedre rammevilkårene for europæisk produktion. Her tænkes på
initiativerne om forskning og innovation, det digitale Europa og initiativer for at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder. Herudover kommer en række
initiativer under den grønne vækstdagsorden, som også har et vist sammenfald med
EU’s industripolitik.
Det indre marked har også en ekstern del, nemlig udenrigshandlen mellem EUlandene og resten af verden, og derfor havde EU i 2011også gang i flere bilaterale
handelsaftaler, bl.a. med Canada og Indien. I den forbindelse har LO arbejdet med at
sikre, at de grundlæggende arbejdstagerrettigheder skrives ind i aftalerne og at evt.
arbejdskraft fra de lande, der sluttes handelsaftaler med, sker på danske løn- og arbejdsvilkår.
Behovet for, at EU forhandler flere bilaterale aftaler, er desværre steget i takt med, at
forhandlingerne under verdenshandelsorganisationen, WTO, på tiende år ikke er bragt
nærmere en aftale. En global handelsaftale er fortsat at foretrække, men ministerkonferencen i WTO i december 2011 bragte desværre ikke forhandlingerne videre. Det
var dog glædeligt, at Rusland nu også har meldt sig ind i WTO, da landet derved har
tilsluttet sig de globale aftaler på handelsområdet, der allerede eksisterer.
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Det danske EU-formandskab i 1. halvdel af 2012
Polen fik EU-formandskabet i anden halvdel af 2011 som det første af de tre lande,
der sammen har trioformandskabet. Danmark har formandskabet i første halvdel af
2012 og derefter følger Cypern. LO tog initiativ til at samle fagbevægelserne i alle tre
lande, der sammen udarbejdede et samlet forslag til fagbevægelsens prioriteter under
trioformandskabet. Det blev samlet lanceret i Bruxelles i foråret 2011 og havde vækst
og beskæftigelse som sin første prioritet. LO medvirkede endvidere i lanceringen af
forslaget på Cypern i forhold til de ansvarlige for formandskabet dernede.
Efterfølgende har LO selv udarbejdet mere konkrete forslag til prioriteterne for det
danske formandskab, og her har LO peget på særligt to områder, aktiv bekæmpelse af
EU-landenes store ungdomsarbejdsløshed gennem en lettere og mere glidende overgang for unge fra skole til arbejdsmarkedet. LO har i tæt samarbejde med DA peget
på, at EU’s socialfond under den kommende finansielle ramme fra 2014 til 2020 kan
yde økonomisk støtte til de lande, der ønsker at reformere deres uddannelsessystem
for unge efter et vekselsuddannelsesprincip.
Det andet område gælder bekæmpelsen af social dumping. Her ønskede LO, at emnet
dels kommer på den politiske dagsorden, og dels at EU tager de nødvendige initiativer til en langt mere effektiv håndhævelse af gældende regler samt en regulering,
hvor de grundlæggende lønmodtagerrettigheder sikres under det indre marked.
LO har som led i trioformandskabet deltaget i det uformelle rådsmøde for beskæftigelsesministre under det ungarske formandskab og i de sociale trepartstopmøder mellem arbejdsmarkedets parter, regeringerne og kommissionen som er bestemt i traktatens art. 152. På disse møder satte LO fokus på at sætte gang i økonomierne og regeringernes medansvar for at bekæmpe den katastrofale store arbejdsløshed og specielt
ungdomsarbejdsløsheden.
Vedtagelsen af finanspagten på det europæiske rådsmøde i januar 2012 og den ledsagende erklæring om vækst har sat vækst og beskæftigelse på den europæiske dagsorden igen. LO arbejder på, at der på det sociale trepartstopmøde 1. marts 2012 skabes
baggrund for, at det vil indgå i konklusionerne fra det europæiske rådsmøde samme
dag.

EU-lovgivningsinitiativer
En række initiativer fra EU har været behandlet i årets løb.
Der er fremsat forslag til et sæsonarbejderdirektiv og et koncernarbejderdirektiv.
Begge disse forslag er omfattet af det retlige forbehold, men LO er alligevel gået ind i
arbejdet med at påvirke forslagenes indhold. Bestræbelserne er gået i retning af at
sikre et ligebehandlingsprincip, således at de pågældende lønmodtagergrupper skal
have samme rettigheder som de nationale lønmodtagergrupper, de arbejder sammen
med. Forslagene behandles i Parlamentet.
Kommissionen har endvidere fremsat forslag til et revideret udbudsdirektiv. Her er
LO’s bestræbelser gået i retning af at sikre en vid adgang til i udbudsmaterialet at
medtage sociale, miljømæssige og arbejdsklausuler.
Der forventes to retsakter til supplering af udstationeringsdirektivet. Dels forventes
der et håndhævelsesdirektiv og dels forventes en forordning om konfliktretten. For73

slagene er mod forventning ikke blevet fremsat i 2011. Planerne om en EU-regulering
er bekymrende og LO har skrevet til kommissær Connie Hedegaard herom.
Endelig er der lagt op til ændringer i arbejdstidsdirektivet. Arbejdsmarkedets parter er
af Kommissionen blevet opfordret til at forhandle om ændringer i direktivet. Det er
især flere EU-domme om rådighedsvagter, der har givet anledning til ønsker om ændringer. Første forhandlingsmøde har været afholdt i december 2011, og der er tilrettelagt et forhandlingsforløb for foråret 2012.

Overvågning af EU-domstolens sager mv.
Siden afsigelsen af de uheldige EU-domme Viking, Laval m.fl. har LO iværksat en
overvågning af alle verserende sager ved EU-domstolen. Der er et trepartssamarbejde
herom. Er der sager af interesse for fagbevægelsen, kan man anmode regeringen om
at intervenere i sagen. Arbejdsmarkedets parter har mulighed for at få indflydelse på
regeringens skriftlige og mundtlige indlæg for domstolen.
Der er ligeledes i EFS-regi iværksat et overvågningsarbejde, hvor medlemsorganisationerne orienterer hinanden om kommende sager og opfordrer til at sikre andre medlemslandes intervention. I EFS er der endvidere et større strategisk udredningsarbejde, der skal sikre en fremtidig ændret praksis ved EU-domstolen i relation til de
grundlæggende fagforeningsrettigheder. Her er der overvejelser om inddragelse af
ILO, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og forfatningsdomstole i de lande,
hvor man har en sådan.

Social dumping
LO nedsatte i 2009 et udvalg, der skulle behandle alle problemer med social dumping. Udvalget aflagde en rapport, der den 4. februar 2011 blev godkendt af LO’s
Hovedbestyrelse. Rapporten omhandler 17 forskellige emneområder og indeholder en
række forslag til bekæmpelse af social dumping.
På det internationale område er der forslag til en særlig overvågningsenhed i Kommissionen, der skal følge den effektive gennemførelse af direktiver på det arbejdsretlige område. Der foreslås en rapporteringspligt både for medlemslande og Kommissionen. Endelig foreslås der tillagt arbejdsmarkedets parter en egentlig klageret. Dette
forslag er senere præsenteret for kommissæren for arbejdsmarkedet, for den danske
regering og for EFS. Forslaget indgik i vedtagelsen på EFS’ kongres i maj 2011.
Rapporten indeholder en række forslag til opstramninger af udstationeringsdirektivet.
Rapporten indeholder endelig en række konkrete forslag til en effektiv gennemførelse
af ILO-konvention nr. 94 om offentlige udbud og arbejdsklausuler. En gennemførelse
af konventionen er en del af finanslovsaftalen 2012 om social dumping. LO deltager i
et udvalgsarbejde til gennemførelse af aftalen og vil her arbejde for at få rapportens
forslag medtaget.

EFS, kongres 2011
EFS holdt kongres i maj 2011 i Grækenland. Den økonomiske krise og de gældsplagede lande var et dystert bagtæppe for kongressen. LO havde været aktiv i selve forberedelsen af både arbejdsprogram og kongresmanifestation og havde forfægtet syns74

punktet om, at EFS skal fokusere sit arbejde især omkring vækst og beskæftigelse i
årene fremover.
Det lykkedes delvist at komme igennem med dette synspunkt, da især manifestet har
jobskabelse og en særlig indsats over for unge arbejdsløse højt på sin liste. Før kongressen var varslet en diskussion om minimumsløn som et redskab til at sikre et socialt ”gulv”. Dette var en vanskelig diskussion i EFS, da de nordiske fagbevægelser
efterhånden står alene med sit synspunkt om, at der ikke skal være en lovfastsat minimumsløn, men at det skal aftales gennem overenskomsterne. Det lykkedes dog at få
diskussionen flyttet fra kongressen til en grundigere diskussion i begyndelsen af den
kommende kongresperiode.
Kongressen prioriterede også arbejdet i den sociale dialog mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter, som var en vægtig prioritet for LO, mens der fortsat er uenighed
om deltagelse i Euro-pluspagten, da et stort flertal af de nationale fagbevægelser er
imod pagten. Kongressen vedtog at gennemføre en målrettet kampagne om social
dumping/lige rettigheder, som LO efterfølgende har været med til at præge. Kampagnen forventes at blive igangsat til foråret 2012 og løbe frem til valget til EuropaParlamentet i juni 2014.
Kongressen valgte ny ledelse med Bernadette Ségól som ny generalsekretær og det
lykkedes at få valgt seks gode kolleger, heriblandt en nordisk kandidat til EFS’ ledelse. Den nye ledelse er kendetegnet ved at der er flertal af kvinder (fire), og at der er
en blanding mellem mere erfarne personer og yngre nye personer med mod på opgaverne. Efterfølgende har LO været meget tilfreds med samarbejdet med ledelsen, der
er meget inddragende og fokuseret på at komme med svar på den økonomiske krise
samtidig med at de grundlæggende rettigheder for lønmodtagere forsvares.

Aktiviteter i Østersøregionen
Den økonomiske recession har medført massearbejdsløshed, statslige besparelser,
stigende social ulighed og alvorlige problemer for de nationale økonomier i regionen.
Der er stor risiko for, at den økonomiske afmatning yderligere øger forskellene i regionen. Selv om den økonomiske situation er af stor betydning for fagforeninger, er det
de grundlæggende faglige rettigheder, der har været under alvorlige angreb på alle
niveauer især i Hviderusland og Rusland.
Derfor blev de nordiske lande enige om at invitere kollegerne i regionen med i arbejdet under årets ILO-arbejdskonference og BASTUN-netværket i samarbejde med
EFS/PERC-sekretariatet var aktive forud for - og under - ILO-arbejdskonferencen i
forbindelse med arbejdet i Applikationskomiteen, hvor krænkelser af de faglige rettigheder i både Hviderusland og Rusland blev behandlet.
I den nye faglige vision 2020, forudses Østersøregionen at være et velstående område
med stort potentiale til at kunne levere velfærd til sine borgere baseret på bæredygtig
økonomisk vækst. Dette kræver et stærkere engagement i den sociale dialog og stærkere partnere på arbejdsmarkedet, mere bæredygtige arbejdsmarkeder, mere lige levestandard og gode velfungerende offentlige tjenesteydelser.
Det vigtigste formål med det faglige samarbejde i regionen er derfor en stærkere social dialog i Østersøregionen, der støtter bæredygtig økonomisk vækst og social velfærd ved at fremme social dialog og trepartsstrukturer og samarbejde.
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Via Baltic Sea Labour Network-projektet var LO Danmark med til at etablere et forum for social dialog i Østersøregionen i forbindelse med BSLN-projektets afsluttende konference i november 2011.
Forummet vil forsøge at samle trepartsrepræsentanter fra landene i Østersøregion én
gang om året til en rundbordskonference. Derudover skal der etableres samarbejde
mellem forummet og Rådet for Baltic Sea States (CBSS), Baltic Sea Parliamentary
Conference (BSPC) og Den Europæiske Union, især Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (EØSU).
Forummet vil derudover være særligt opmærksom på de udfordringer, den frie bevægelighed for tjenester og arbejdskraft i Østersøregionen medfører.

International økonomi
Danmarks og EU’s afhængighed af den internationale økonomiske udvikling er kun
blevet tydeligere og tydeligere i løbet af 2011. Derfor er det også meget interessant, at
en række af de internationale institutioner, som LO følger, på linje med LO er begyndt at opfordre de europæiske stats- og regeringsledere til at gennemføre investeringsstrategien. Seneste har IMF opfordret EU til dette.
Gennem LO’s viceformandspost i TUAC, følger og påvirker LO arbejdet i OECD
meget tæt. Selvom OECD-anbefalinger ikke altid flugter med LO’s eller den internationale fagbevægelse, så er der en god dialog mellem OECD og TUAC, og OECD
lytter til fagbevægelsens synspunkter.
I forbindelse med LO’s kongres deltog TUAC’s generalsekretær John Evans i den
internationale paneldebat, og formåede at give de kongresdelegerede et meget konkret
billede af, hvordan de internationale økonomiske institutioner direkte kan påvirke en
dansk lønmodtagers hverdag.
En af TUAC’s vigtigste prioriteter i 2011 har været kampen for at få indført en skat
på finansielle transaktioner, og TUAC har benyttet bilaterale møder ved bl.a. G20topmøderne og Davos-møderne til at fremføre synspunktet over for stats- og regeringsledere. Ved indgangen til 2012 ser det ud til, at bl.a. TUAC’s vedholdende pres
kan ende med et positivt resultat.
Revisionen af OECD’s nye retningslinjer for multinationale selskaber medio 2011, er
et arbejde TUAC har lagt mange kræfter i. Resultatet betyder bl.a. at det danske nationale kontaktpunkt revideres i 2012.

Klima og energi
LO deltog i klimaforhandlingerne i Bonn i juni 2011, der drøftede dokumenterne fra
COP 16 i Cancun og banede vej for forhandlingerne i Durban. Der var en vis optimisme i fagbevægelsen efter COP16, hvor det endegyldigt lykkedes at få sat jobskabelse og jobhensyn ind som et tværgående tema i teksterne. Efter juni 2011 har LO
ikke beskæftiget sig med klimaområdet og deltog derfor ikke i COP17 i Durban. Dette er en konsekvens af LO's omstrukturering.
LO deltog i 2011 i møder med daværende klima- og energiminister Lykke Friis om
udarbejdelse af en ny dansk energiplan, der kan fremme vækst og beskæftigelse. LO
har efterfølgende fulgt arbejdet med energieffektiviseringsdirektivet i EU.
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Dansk udviklingspolitik
2011 var det første år, hvor den ny udviklingspolitiske strategi skulle fungere i praksis. Der var flere eksempler på, at det kneb med at omsætte de fine ord om anstændigt
arbejde og social dialog i praksis, men det var en stor hjælp, at der var et nedskrevet
grundlag og en forpligtelse fra regeringen. Trepartsforum for udviklingspolitik, hvor
Udenrigsministeriet, DA og LO er repræsenteret for at sikre en tidlig inddragelse og
fremme arbejdsmarkedsaspektet i udviklingspolitikken, holdt kvartalsvise møder. Det
lykkedes på den måde at få frugtbare diskussioner om betydningen af beskæftigelse i
eksempelvis de lande i den arabiske verden, hvor den høje arbejdsløshed var en medvirkende faktor til udløsningen af det arabiske forår.
Med regeringsskiftet i september 2011 blev det meddelt, at der ville blive udarbejdet
en ny udviklingspolitisk strategi. LO har derfor holdt møder med diverse ordførere
for at sikre, at social dialog og beskæftigelse fortsat indgår som en prioritet.
I regi af Ulandssekretariatet er der nedsat en arbejdsgruppe, der følger implementeringen af udviklingspolitikken. LO har deltaget med oplæg i arbejdsgruppen.

Etisk handel
Det stigende fokus på virksomheders samfundsansvar er et internationalt fænomen,
og det er samtidig mange af de samfundsmæssige udfordringer af global karakter.
Arbejdstagerrettigheder og social dialog er fokusområder for LO i dette arbejde og
tager udgangspunkt i internationalt anerkendte principper og retningslinjer, fra for
eksempel ILO, OECD og FN’s Global Compact.
I forbindelse med revisionen af OECD’s retningslinjer 2011 er der i de nye retningslinjer anbefalet, at virksomheder indarbejder et nyt begreb ”due diligence” (nødvendig omhu) i sine forretningsaktiviteter, hvilket betyder at virksomhederne konkret bør
identificere, forebygge, udbedre og redegøre for aktuelle og potentielle krænkelser og
negative påvirkninger.
”Due diligence” har med andre ord til hensigt at minimere risikoen for, at der forekommer krænkelser, og er dermed virksomheders risikostyring i relation til potentielle og aktuelle krænkelser af menneskerettigheder mv.
Samarbejdserfaringerne i relation til CSR-begrebet mellem dansk fagbevægelse og
danske multinationale virksomheders aktiviteter uden for Europas grænser er begrænsede.
LO har derfor i årets løb fokuseret på, at der bygges bro mellem de gode hensigter i
diverse erklæringer/retningslinjer og den reelle virkelighed, hvis disse udfordringer
skal løses i fællesskab. Det kræver i praksis vilje og evne til samarbejde, for at forandring kan ske. Derfor spiller dialog og aktiv medvirken en hel central rolle for at opnå
bedre resultater.
I både Dansk Initiativ for Etisk Handel og i dialogen med danske multinationale virksomheder har LO tilbudt at medvirke til at identificere, forebygge, formidle og løse
mulige problemstillinger/krænkelser i både Kina og Cambodja.
Samarbejdet med faglige organisationer hjemme og samarbejde med faglige organisationer ude i verden betyder, at LO er en del af national og international dialog, der

77

kan skabe kontakter til de nødvendige nationale og globale faglige organisationer og
medvirke til lokal problemløsning.
Erfaringerne viser dog også, at vi skal samarbejde mere og blive bedre til at analysere, dele viden og få/give indsigt i konkrete lande, både nationalt og internationalt.

ILO
2011 blev året, hvor ILO for første gang besluttede at inkludere en af de mest udsatte
arbejdstagergrupper i verden, nemlig de 100 mio. domestic workers, hovedsagligt
kvinder, som beskæftiger sig med pleje og rengøring, i en ny konvention. Det er nu
op til Danmark at give sit lille bidrag til denne udvikling.
Selve konventionen står som en stærk tekst set med fagforeningsøjne. På den ene side
skal reguleringen på dette område indeholde lovgivning, der er gældende for de nationale arbejdsmarkeder i øvrigt, og på den anden side opstiller teksten en række minimumskriterier for husarbejde.
Den eneste gruppe herhjemme, der mærkbart ville blive løftet af en ratificering af
konventionen, er gruppen af au pairs, der dog er undtaget, idet der ikke er tale om et
ansættelsesforhold til en løn, men en kulturel udveksling til lommepenge. Som vi
kender au pair-ordningen i dag, ligner den dog mere og mere et decideret ansættelsesforhold.
ILO’s arbejdskonference vælger hvert tredje år repræsentanter til ILO’s styrelse. I år
var der speciel fokus på kinesisk fagbevægelses (ACFTU) og deres ønske om valg til
ILO’s styrelse. IFS meldte ved konferencens begyndelse officielt ud, at ACFTU skal
støttes i ønsket om valg til ILO’s styrelse. Efter en del polemik endte ACFTU med at
blive valgt, mens Norden blev sorteper i fordelingen af de øvrige pladser og måtte
tage til takke med valg til suppleantlisten. I praksis er der nu ikke den store forskel.
Tre repræsentanter fra hver region og dermed én mindre til Europa, er nok fremtidens
fordeling. Nordens plads i styrelsen vil formentlig indgå i en rotationsordning fremover.
Fagligt og personligt fik deltagere på Geneveskolen indblik i, hvordan den store internationale organisation ILO fungerer, hvordan det er at være fagforeningsaktiv i
resten af verden, fik sat egen hverdag i perspektiv og fik lært mange fagforeningsaktive i Norden at kende. Målet er at øge antallet af deltagere i 2012.
I det hjemlige ILO-arbejde fik vi vedtaget et mandat for det faste ILO-udvalg i Beskæftigelsesministeriet, der bl.a. betyder, at løbende aktuelle danske klagesager, der
behandles af ILO-systemet, kan diskuteres i udvalget (f.eks. DIS-loven). Arbejdet
med implementering af flere ILO-konventioner går trægt og møder modstand fra arbejdsgiverne. Det er ønskeligt, at den nye regering vil være mere konstruktiv, herunder at kigge på arbejdsmiljøspørgsmål i Grønland. Endelig er det stadig en udfordring
for både LO og DA at få flere midler til parterne i ILO-regi via Danmarks samarbejdsaftale med ILO.

IFS - International Faglig Sammenslutning
LO har fortsat den politiske, faglige og økonomiske støtte til IFS i en tid med stagnerende vækst og en fortsat skrøbelig verdensøkonomi, der truer fremtiden for mange
nationer, ikke kun i Europa.
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Øget arbejdsløshed verden over, angreb på arbejdstagernes rettigheder, usikre ansættelsesforhold og forskelsbehandling på arbejdspladsen har betydet, at IFS’ kamp er
vigtigere end nogensinde. G20-lederne har endnu ikke givet noget konkret bevis på,
at de kan eller vil reagere hensigtsmæssigt på situationens alvor.
IFS argumenterer stædigt for en effektiv indsats på beskæftigelsesområdet, social
beskyttelse og finansiel regulering, hvis vi skal opleve økonomisk opsving globalt.
Angrebene på arbejdstagernes rettigheder udgør en trussel for arbejdstagere overalt.
Dette er ikke en national dagsorden, men snarere en koordineret strategi fra internationale organisationer som Verdensbanken, IMF og EU-kommissionen.
Krav til øget fleksibelt arbejdsmarked, begrænsninger i overenskomstforhandlinger,
angreb på mindsteløn og manglende social dialog, er blevet hverdag, godt støttet af
regeringer og arbejdsgivere verden over.
IFS lancerede derfor i slutningen af året en ”fightback”-strategi, hvor det er ambitionen både at bevare og styrke IFS’ politiske indflydelse globalt og samtidigt søge alliancer med politisk allierede, civilsamfundsorganisationer og bevægelser verden over.
Den økonomiske støtte til IFS, udover kontingentet, er givet til IFS’ solidaritetsfond,
hvis formål er at mobilisere ressourcer og kanalisere dem hurtigt og effektivt til fagforeninger og fagforeningsfolk, der har behov for støtte og solidaritet fra den internationale bevægelse.
I forlængelse af LO’s egne prioriteter, er der indledt dialog med IFS om at prioritere
en del af disse midler til IFS’ kontor i Hongkong, der har fokus på faglige rettigheder
og kollektive forhandlinger i Kina og landets udenrigspolitiske rolle i Afrika, som har
stor betydning for vores partnere i kampen for social retfærdighed.

Projektaktiviteter
LO har fastholdt sit medlemskab af Den Danske Burma Komité og har fortsat forestået et projekt for komitéen. Efter projektets udløb er LO ikke længere sekretariat for
komitéen.
LO følger nøje Ulandssekretariatets projekter og deltager aktivt i de såkaldte projektkomitéer bl.a. gennem oplæg og faglige inputs til projektparterne.

EU-portalen Fagligt.eu
LO har i 2011 fortsat og udviklet samarbejdet med FTF og AC om EU-portalen
med henblik på at skabe større viden om de arbejdsmarkedsmæssige forhold i
EU.
Der blev i 2011 arbejdet med en gennemgribende ændring af portalens struktur,
design og grafik. Det endeligt vedtagne forslag til ny indholdsstruktur og design
vil blive implementeret i løbet af februar 2012.
Portalen fortsætter i 2012 med LO som krumtap. Der vil ske en udvikling af stofområderne, så den internationale dækning bliver større på de områder, hvor EUsamarbejdet breder sig.
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Danish Labour News
I 2011 har EU og International Afdeling fortsat udsendt nyhedsbrevet ”Danish Labour News” på kvartalsbasis til sine abonnenter, heriblandt personer fra EFS, IFS,
EU-Parlamentet, danske ambassader i udlandet, udenlandske ambassader i Danmark,
arbejdstagerorganisationer verden over m.fl. Nyhedsbrevet orienterer om den seneste
udvikling på det danske arbejdsmarked og bringer analyser heraf.
I 2011 overgik Danish Labour News fra at være en tryksag udsendt pr. post til at være
et elektronisk nyhedsbrev udsendt på e-mail. Nyhedsbrevets indhold er i 2011 blevet
web-baseret og er også tilgængeligt på den engelske del af LO’s hjemmeside.
Antallet af abonnenter er vokset til 374, og der arbejdes fortsat med at øge kendskabet
til nyhedsbrevet blandt de relevante målgrupper og dermed være med til at sætte en
faglig politisk dagsorden på internationalt plan.
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Integration og udenlandsk arbejdskraft
Integration
Med S-SF-R regeringens tiltrædelse i september blev der sat en ny kurs i udlændingeog integrationspolitikken. Regeringsgrundlaget tager udgangspunkt i, at langt den
største del af udlændinge ikke har integrationsproblemer. Samtidig anerkendes det, at
der også er udlændinge, som har det svært og lever på kanten af samfundet. Med fjernelse af starthjælpen og integrationsydelsen har regeringen allerede taget de første
initiativer til at indføre en fair og retfærdig udlændingepolitik. LO-fagbevægelsen har
fra deres indførelse været modstander af disse ”fattigdomsydelser” og ser afskaffelsen
som et rigtigt skridt frem mod integration på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i
opkvalificering og uddannelse.
Firpartsaftalen om integration

Implementeringen af 4U-projektet med deltagelse af syv kommuner blev skudt i gang
med en opstartskonference den 1.-2. september. Sigtet med projektet er at udvikle
metoder til, hvordan unge mænd med en anden etnisk baggrund fastholdes i overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked. I projektet deltager kommunerne Aalborg, Holstebro, Odense, Greve, Holbæk, Ballerup og Rødovre. Projektet tager udgangspunkt i
de gode erfaringer fra jobpakkemodellen, hvor virksomheden anvendes som ”træningsbanen” til at afklare behovet for opkvalificering og uddannelse af den arbejdsløse. 180 unge nydanskere, fortrinsvis mænd, skal frem til midten af 2013 have gennemgået et 4U-forløb og forhåbentlig påbegyndt en uddannelse eller være i beskæftigelse.
Med henblik på at inddrage de lokale faglige organisationer og dermed sikre en faglig
forankring af projektet har LO-sektionerne i de syv kommuner været besøgt. Her blev
projektet præsenteret, og der er efterfølgende blevet etableret et netværk mellem de
involverede LO-sektioner. Det er ideen, at netværket løbende følger projektet og
kommer med bidrag til, hvordan der kan etableres ”træningsbaner” på arbejdspladser
og hermed sikre, at medarbejderne og de faglige organisationer er inddraget i tilstrækkelig grad.
I 2011 er der ikke sket nogen fremdrift i firpartsaftalens øvrige aktiviteter omhandlende blandt andet kvaliteten i danskundervisningen. Her fra LO er der en særlig interesse i den del, der omhandler arbejdsmarkedsdansk.
Faglige mangfoldighedsprojekter

Der blev i foråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra forbundene, som
havde til opgave at udarbejde et forbyggende mangfoldighedsmateriale til brug på
arbejdspladser. Det efterfølgende arbejde pegede på, at der i højere grad var behov for
et sæt fælles holdninger til forskelsbehandling og mangfoldighed. På den baggrund
blev det i stedet besluttet, at der i LO-regi udarbejdes et sæt grundholdninger til diskrimination på baggrund af race, religion eller etnisk oprindelse, som forbundene kan
bygge videre på i deres arbejde med mangfoldighed på arbejdspladsen.
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FN's racismedag den 21. marts blev i 2011 markeret med et fagligt arrangement i LOhuset, hvor der var sat fokus på, hvorfor vi i det faglige system har så få sager om
forskelsbehandling.
LO har deltaget i arbejdet omkring MIA prisen; Mangfoldighed I Arbejdslivet. Vi har
været med i udvælgelsesprocessen og er repræsenteret i dommerpanelet. I 2011 gik
prisen til Forsvaret, DSB og Høje Tåstrup kommune. DSB fik prisen for blandt andet
at oprette en forskole til togføreruddannelsen med det formål at tiltrække og få medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk til at bestå togføreruddannelsen
Fagbevægelsens Integrations Forum for tillidsvalgte ”ildsjæle” med integrationsopgaver afholdt sit sidste møde i februar. Dette initiativ er nu nedlagt som led i den nye
arbejdsdeling mellem LO og forbundene.
NIF – Netværk i Fagbevægelsen

NIF-landsmødet blev afholdt i september i Odense med 30 tilmeldte, hvilket var væsentligt færre end året før. I og med at det qua den nye arbejdsdeling mellem LO og
forbund ikke længere er LO, som skal være ansvarlig for NIF-netværket, var en væsentlig del af diskussionen på landsmødet, hvordan NIF-netværket kan videreføres i
fremtiden.
Introduktionsfolderen til NIF er blevet revideret, så det er nu FOA og 3F, der står som
kontaktorganisationer i forhold til NIF-aktiviteter.
NIF-netværket i Århus har afholdt et arrangement i forbindelse med FN's racisme dag
den 21. marts.

Udenlandsk arbejdskraft
Welcome2-projektet blev afsluttet i marts måned med afholdelse af en konference,
som præsenterede de opnåede resultater for en kreds af faglige organisationer, kommuner m.m. Projektet blev gennemført i samarbejde med DA og KL med støtte fra
Integrationsministeriet og havde til formål at udvikle hensigtsmæssige metoder til en
målrettet integration af udenlandsk arbejdskraft og eventuel familie. Projektet udviklede en række nyttige idékort, der kan benyttes af såvel kommunale myndigheder som
faglige organisationer og arbejdsgivere på arbejdspladserne. Den fremadrettet udfordring ligger i at udbrede WelcomeTo til en bredere kreds af kommuner end de syv,
der deltog i projektet.
Som led i en forenkling af myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med ophold
og arbejdstilladelser for udenlandsk arbejdskraft oprettede de statslige og kommunale
myndigheder i 2011 International Citizens Center i de fire universitetsbyer. I hver af
de fire byer er der efterfølgende nedsat følgegrupper med deltagelse af arbejdsmarkeds parter, ligesom LO indgår i den centrale styregruppe
Trepartsudvalget vedrørende international rekruttering, som skal følge balancen på
arbejdsmarkedet i relation til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, har under den
tidligere VK-regering haft en noget underprioriteret rolle. Udvalget har således ikke
været indkaldt i 2011, hvorfor kommissoriet for udvalget, der tilsiger to møder om
året, ikke er blevet efterlevet. På den baggrund rettede LO og DA i oktober en fælles
henvendelse til den nye beskæftigelsesminister med en opfordring om at revitalisere
trepartsudvalget, hvilket den nye minister har imødekommet.
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Erhvervsudvikling
Forskning og innovation
Forskning og innovation står højt på den politiske dagsorden, og særligt forskningsområdet har fået stor opmærksom i globaliseringsforhandlingerne de seneste år. LO
retter i stigende grad blikket mod innovationsområdet, hvor især mindre virksomheder har svært ved at anvende de innovationspolitiske virkemidler. De er ofte for komplicerede og reelt mere rettede mod de ressourcestærke virksomheder.
Derfor har LO peget på, at det er vigtigt i højere grad at rette innovationsmidlerne
mod praksisnær innovation, hvor menige medarbejdere spiller en central rolle for
idéudvikling.
Alle medarbejdergrupper kan bidrage til innovation og udvikling i erhvervslivet og i
den offentlige sektor – det gælder både højtuddannede, faglærte og ufaglærte. Men
det kræver, at vi fortsat øger investeringerne i forskning og mere systematisk arbejder
med praksisnær innovation og videnspredning. Det er nemlig en god forretning, fordi
øget innovation, forskning og videnspredning gør dansk erhvervsliv mere produktivt
og skaber arbejdspladser.
Fremover er det vigtigt, at der sikres:


Flere investeringer i forskning og innovation



Innovationsprogrammer ud til flere virksomheder



Nye muligheder for innovation og samspil på arbejdspladserne



Mere sammenhæng i innovationssystemet.

Et løft i forskningen og innovationsindsatsen gør det ikke alene. Man skal også systematisk arbejde for at få mere ud af investeringerne i forskning og innovation. Analyserne viser, at vi i dag har en skæv tilgang til innovation, hvor der er for lidt fokus
på den praksisdrevne innovation og mulighederne for at inddrage faglærte og ufaglærte i virksomhedernes udviklingsarbejde. Analyserne viser, at der blandt medarbejderne på de danske arbejdspladser er et stort potentiale for praksisdrevet innovation,
men at dette potentiale ikke bliver udnyttet godt nok i dag. Mange medarbejdere vil
gerne inddrages i innovation, men få bliver det i praksis. Specielt de ufaglærte og
faglærte medarbejdere holdes uden for innovationen i virksomhederne og på de offentlige arbejdspladser.
Analyserne viser på den anden side, at hvis potentialet for praksisnær innovation udnyttes, så vil det give gevinst i form af mere motiverede medarbejdere, øget mangfoldighed gennem større samarbejde mellem medarbejdergrupper med forskellige uddannelser og øget effektivitet.
Et væsentligt problem er, at virkemidlerne i innovations- og forskningspolitikken ikke
når ud til den brede del af dansk erhvervsliv. Virkemidlerne er for snævert rettet mod
de ressourcestærke virksomheder, hvor der er et stort antal højtuddannede medarbejdere. Derudover inddrager virkemidlerne i høj grad kun universiteter og forskningstunge videninstitutioner, mens de øvrige uddannelsesinstitutioner er fraværende.
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Velfærdsinnovation og -teknologi

LO igangsatte i 2011 et projekt vedrørende velfærdsinnovation og -teknologi – som
opfølgning på rapporten Fremtidens arbejdsmarked (2010), der pegede på en række
danske styrkeområder og erhvervsmæssige potentialer, herunder velfærdsinnovation.
Projektet Vækst og Velfærd (september 2011) afdækker nogle af de centrale muligheder og udfordringer for at styrke udviklingen i den offentlige opgaveløsning gennem bedre innovation og anvendelse af ny teknologi – og derigennem bl.a. imødegå
den demografiske og økonomiske udfordring, som det danske samfund står over for.
Udgangspunkt for projektet er at se den offentlige sektor som en positiv rammesætter
for vækst og en på nogle områder oplagt samarbejdspartner for private aktører særligt
i forbindelse med offentlige-private innovationspartnerskaber.
Projektets hovedkonklusioner afrapporteres i et anbefalingskatalog. Anbefalingerne
tager udgangspunkt i en række baggrundsanalyser samt en række workshops. Disse
workshops har inddraget både LO-forbund/karteller, eksperter og praktikere med erfaring inden for velfærdsinnovation og -teknologiområdet for at få størst mulig indsigt i problemstillinger, udfordringer og potentielle løsninger. Som baggrund for
workshoppene er der udarbejdet en række faktanotater, som berører emnerne:


Organisation og ledelse af innovation



Kompetencer og arbejdspladslæring



Trivsel og innovation



Samarbejde om innovation.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i tre hovedkonklusioner:
1. Behov for strategisk tilgang til innovation
2. Øget fokus på medarbejderinddragelse
3. Udvikling af nye partnerskaber og samarbejdsformer.

Regional erhvervspolitik
På det erhvervspolitiske område er en af hovedopgaverne for LO at arbejde for at
fremme den regionale vækst og beskæftigelse som lønmodtagernes repræsentant via
de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som koordinerer vækstforaenes
arbejde.
Siden april 2006 har de regionale vækstfora været omdrejningspunktet for den regionale erhvervsindsats. De regionale vækstfora er sammensat af 20 repræsentanter fra
det lokale erhvervsliv, kommuner, videninstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.
Regionale vækstfora er nedsat for at varetage den regionale erhvervsudvikling.
Vækstfora har ansvar for den regionale erhvervsudviklingsstrategi og indstiller til
regionsrådene om anvendelse af midler til erhvervsfremme. Kommunerne har ansvar
for den lokale erhvervsservice. Staten har ansvar for den overordnede vækstpolitik,
herunder den tværgående koordinering af erhvervs-, uddannelses-, trafik- og beskæftigelsespolitik. Danmarks Vækstråd har ansvar for at fremme national erhvervsudvikling. Regionen har ansvar for kollektiv trafik, en række opgaver vedrørende erhvervsudvikling, ungdomsuddannelser, miljø og planlægning samt kultur.
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LO’s arbejde i Danmarks Vækstråd har særligt fokuseret på at styrke det tværregionale samarbejde, således at der sker en bedre videndeling på tværs af projekter og samtidig lægges op til en mere ambitiøs indsats, der går ud over et snævert regionalt eller
lokalt fokus. Desuden søger LO at påvirke indsatsen i forhold de forskellige analyser
og initiativer fra Rådets side, eksempelvis omkring vilkår for fremtidens produktion i
Danmark. LO’s rolle i den sammenhæng er at sikre et nuanceret fokus på de kompetencer og viden, som de danske medarbejdere bidrager med – og at løn blot er et ud af
flere konkurrenceparametre.
Tværregionalt arbejder LO også med at sikre lønmodtagernes interesser i henholdsvis
Overvågningsudvalget for strukturfondene som følger udviklingen i forbrug af strukturfondsmidler samt det nationale kontaktudvalg for væksthuse, der følger de regionale væskthuses performance I forhold til at skabe nye virksomheder og nye job.
LO's regionale erhvervspolitiske pejlemærker

De regionale vækstfora er et væsentligt middel til at sikre arbejdspladser og medarbejdere optimale rammer for at udvikle sig, styrke konkurrenceevnen, og dermed bane vejen for en positiv beskæftigelsesudvikling på langt sigt. LO ser det som sin opgave at være med til at sikre en helhedsorienteret erhvervspolitik, der også indtænker
arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og medarbejdernes behov, og som retter sig mod
erhvervslivet bredt set.
Formålet med LO’s erhvervsindsats og -projekter er at styrke både vækst og beskæftigelse i regionerne med et bredt geografisk og fagligt sigte.
LO’s regionale erhvervspolitiske pejlemærker er:


Kompetenceudvikling til alle – også i bunden af uddannelsespyramiden



Medarbejderdreven innovation – fokus også på ufaglærte og faglærtes bidrag til
innovation



Let adgang til viden – styrke videnspredning også til SMV’er



Udgangspunkt i egne styrker – fokus på regionale kompetencer og klynger



Regional forankring med internationalt udsyn



Koordination mellem lokale og regionale interesser



Sammenhæng mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsats.

Det vil fortsat være en af de største opgaver for vækstforaene at påvise konkrete
resultater og effekter til gavn for vækst og beskæftigelse i de danske regioner.
Lønmodtagerne har med blot én plads i hvert vækstforum en meget smal repræsentation. LO finder det paradoksalt, at lønmodtagerne, som i høj grad skal være
med til at føre de mange regionale strategier og projekter ud i livet, ikke får tildelt en større rolle i den regionale erhvervspolitik.
Det har derfor været nødvendigt for LO’s vækstforarepræsentanter at prioritere
indsatsen og være med til at give retning og fokus for ansøgninger og indsatser
således, at alle lønmodtageres interesser varetages. Følgende pejlemærker har
derfor været særligt højt prioriteret:


Kompetenceudvikling/udvikling af menneskelige ressourcer
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Medarbejderdreven innovation og inddragelse af dem, der udfører arbejdet



Sammenhæng mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen.

LO har i 2011 omlagt serviceringen på vækstforaområdet. Fokus er blevet på generel
servicering af vækstforarepræsentanterne på samlede møder, udarbejdelse af et erhvervspolitisk nyhedsbrev, tæt kontakt og dialog med LO’s repræsentanter i Indstillingsudvalgene og udarbejdelse af udvalgte høringssvar.
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Ungdomsindsatsen
Den ungdomspolitiske indsats
Den ungdomspolitiske indsats består, som vedtaget af LO’s hovedbestyrelse i december 2007, af tre dele: Den politiske ungdomsindsats, en kursusindsats samt af sommerdysten.
LO Ungdom har året igennem sat fokus på unges løn, arbejds- og uddannelsesforhold, herunder især vilkårene for lærlinge og fritidsjobbere. Dette er sket både gennem kampagner, arrangementer og løbende aktiviteter rundt i landet, der også har haft
til formål at engagere flere faglige unge i de politiske debatter enten på deres arbejdsplads eller i skolen.
En af årets større politiske kampagner, som LO Ungdom og ungdomsforbundene har
afviklet, var ”Lars Løkke pisser på ungdommen”. Formålet med kampagnen var at
sætte fokus på, at det er fysisk umuligt at man kan gå 50 år på et hårdt og nedslidende
arbejdsmarked uden nogen muligheder for at kunne trække sig tilbage, inden man
bliver nedslidt totalt. Og at det samtidig altid var de unge, der skulle betale for skattelettelserne og genopretningspakken. Kampagnen blev kickstartet tirsdag, den 25. januar med en landsdækkende kampagnedag ude på erhvervsskolerne, hvor vi besøgte
over 40 erhvervsskoler. Efterfølgende blev materialerne brugt af ungdomsforbundene
til diverse aktiviteter samt til 1. maj møderne.
LO Ungdom har i 2011 forsat det gode og stærke samarbejde i elev- og studenterbevægelsen. Samarbejdet forsatte i et større samarbejde under initiativet ”Unge ta’r ansvar”, der blev oprettet i 2010. Resultatet af kampagnen blev en ”danmarksturne”,
hvor vi satte fokus ungdommens udfordringer i de byer, hvor problemet var størst.
Kampagnen blev afviklet i samarbejde med de lokale fra de deltagende organisationer. Det gav en del presseomtale, særligt i MetroXpress.
LO Ungdoms politiske arbejde har naturligvis haft et rigtig stort fokus på folketingsvalget. Lige fra 1. januar, hvor statsministeren proklamerede afskaffelsen af efterlønnen til selve afviklingen i september måned, har det stået øverst på dagsorden, at flere
unge faglige skal høres, engageres og være en deltagende part i valgkampen.
Derfor valgte LO’s Ungdomsnetværk også i starten af 2011, at der skulle gøres en
stor indsats på landets erhvervsskoler for at få stemmen op.
LO Ungdom gik derfor sammen med Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) og
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) for at lave debatarrangement
”Ta’ Unge Alvorligt”, som blev tilbudt erhvervsskolerne i løbet af folketingsvalgkampen 2011.
Debatten har været arrangeret som en politisk boksekamp med kandidater fra både
rød og blå blok, for at sikre den politiske ligevægt. Eleverne har deltaget i debatterne
ved at stille spørgsmål via SMS og deltage i SMS-afstemninger om bl.a. 16 års valgret samt ungdoms- og uddannelsespolitik. Ikke overraskende har spørgsmål vedr.
praktikplads fyldt meget blandt eleverne.
Der har været frikøbt 8 unge under valgkampen, primært LO Ungdom-aktive, der har
kørt rundt og afholdt den politiske boksekamp på erhvervsskolerne og været ordstyrer
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på debatterne. I alt er debatten gennemført for 55 hold fordelt på tekniske skoler og
handelsskoler med en god geografisk fordeling med alt fra 50 elever til over 1000
elever på de største debatter. Der deltog næsten 5.000 elever i de forskellige SMSkonkurrencer undervejs.
LO Ungdoms aktive deltog aktivt på LO kongressen for at sætte fokus på unge i fagbevægelsen og bringe debatten fra kongressen ud til andre unge fagligt aktive. Der
blev produceret 5 film til Facebook, der viste kongressen ud fra et ungt perspektiv.

LO’s kursusindsats for unge
Der blev i 2011 planlagt 3 kursusweekender, hvoraf 3 blev afholdt, og det sidste blev
aflyst.
Som et nyt forsøg blev der afholdt 2 tværfaglige ungdomskurser på en weekend. På
den måde kunne der afvikles flere kurser, som kunne give deltagerne et større sammenhold og fællesskab.
Markedsføring af kurserne har i 2011 i høj grad koncentreret sig om hjemmesiden og
Facebook, hvilket er sket som en konsekvens af tidligere års forsøg med kursuskataloger og plakater, som ikke har fungeret optimalt. Vurderingen er, at de elektroniske
medier, som LO er ansvarlig for, er de mest effektive, mens mange kursister også er
rekrutteret igennem forbundenes ungdomsarbejde.

Sommercamp 2011
”Sommerdyst” skiftede i 2011 navn til ”Sommercampen”. Sommercampen blev afholdt på DSU’s kursusejendom Gadsbølle den 17.-19. juni 2011. Der var 188 tilmeldte til Sommerdysten. Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med Sommerdysten,
og deltagerne var meget engagerede i de mange forskellige aktiviteter. Konceptet var
ligesom i 2010 mindre fokus på sportsaktiviteter og mere faglighed og fungerede efter
hensigten, hvilket gjorde, at de enkelte forbund var langt mere synlige på pladsen i
forhold til tidligere år.
De tværfaglige aktiviteter blev generelt godt modtaget og var velbesøgte. Blandt aktiviteterne kan nævnes den politiske boksekamp med repræsentanter fra partier fra
begge fløje og sæbekassevæddeløbet, hvor hvert forbund stod for at bygge en sæbekassebil, som om søndagen skulle deltage i det store løb. Begge aktiviteter samlede
og engagerede stort set alle deltagere på Sommerdysten. Forbundene havde desuden
hver især planlagt en lang række aktiviteter og små konkurrencer, som gav arrangementet liv og deltagerne lyst til at være med.
I forberedelsen af arrangementet har det været forbundenes repræsentanter og styregruppen, der har stået for konceptet og detailplanlægning, mens LO har stået for den
største del af det praktiske planlægningsarbejde.

Faglig Højskole
LO Ungdoms Faglig Højskole blev afholdt for anden gang i 2011, den 31. august til
4. september på Metalskolen Jørlunde. Der var tilmeldt 46 til højskolen inden starten.
Ugen før Faglig Højskole blev der udskrevet folketingsvalg, hvilket betød, at 22
meldte afbrud.
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Valgkampen havde en stor indflydelse på rekrutteringen, da mange af de aktive, særligt de politisk, men også fagligt aktive, havde forpligtelser i forbindelse med valgkampen, og derfor ikke tilmeldte sig Faglig Højskole. Da mange af deltagerne havde
på forhånd meldt, at de ikke kunne deltage i tilfælde af valg, blev der efter sommerferien lavet en ”nødplan”, som kunne gennemføres i tilfælde af valg.
Det samlede antal deltagere til højskolen var 23, fordelt på 7 forbund og 1 fra SUF.
Fordelingen blandt forbundene var således: 3F: 4, Blik og Rør: 1, DEF: 2, FOA: 8,
HK 3, Metal 3, NNF 1.
I år skulle deltagerne tilmelde sig et spor, som de skulle følge under hele højskolen.
Dermed fik deltagerne mulighed for at fordybe sig i emnet. De fire spor var ”Organisering på arbejdspladsen”, ”Kampagneledelse”, ”Kommunikation” og ”Personlig ledelse”. Grundet frafaldet pga. folketingsvalget blev de 4 projektgrupper lagt sammen
til 2: ”Kommunikation”, der fortsatte som planlagte, og ”Kampagneledelse”, der
kombinerede ”Organisering på arbejdspladsen”, ”Kampagneledelse” og ”Personlig
ledelse”. Sideløbende med projektgrupperne var der fem valgfrie workshops, hvor
deltagerne mødte hinanden på tværs af sporene.
Flere forbund havde svært ved at rekruttere til Faglig Højskole, da det var uden for en
ferieperiode, i modsætning til sidste år, hvor det lå i efterårsferien. For FOA var det
dog modsat, da deres unge medlemmer bliver bedt om at arbejde i ferieperioderne, og
de ville derfor have svært ved at finde deltagerne, hvis det ligger i ferien.

Jobpatruljen
Overordnet har Jobpatruljen 2011 uden tvivl været en stor succes for LO fagbevægelsen, og har i 2011 været en af fagbevægelsens største tværfaglige aktiviteter. Jobpatruljen er 2011 blevet afviklet i sommerperioden fra uge 26 til uge 32, og blev gennemført i alle LO sektioner, og derved landsdækkende.
I alt har flere end 400 aktivister medvirket til, at fritidsjobbere over hele Danmark har
indgået i en dialog om deres arbejdsforhold og rettigheder. Aktivisterne har dermed
bidraget til at give de unge et positivt første møde med den danske fagbevægelse. Der
er blevet gennemført 2.428 interviews og 8.330 virksomhedsbesøg uden interview,
hvilket er en smule under det rekordhøje resultat fra 2010 for antal interviews, men til
gengæld en ny rekord for antal virksomhedsbesøg uden interviews. Jobpatruljen har
således i år besøgt i alt 10.758 arbejdspladser.
Arbejdsmarkedet for unge fritidsjobbere, er stadig fyldt med mange problemer. Der er
både virksomheder, der bevist/ubevist udnytter de unge som billig arbejdskraft, og
derudover mangler de unge også et kendskab til deres rettigheder på arbejdspladsen,
kendskab til fagbevægelsen og en viden om, hvordan arbejdet skal udføres.
Som nævnt, er det lykkedes at engagere ca. 400 unge til at være frivillige Jobpatrulje
aktivister. Det har været et vigtigt mål for Jobpatruljen, at flere unge blev fagligt aktive i Jobpatruljen, da det også er en fødekæde for resten af fagbevægelsen. Aktivisterne kom i år både fra forbundene samt de politiske ungdomsorganisationer.
Jobpatruljen er 2011 blevet omtalt 481 gange i pressen. Under selve afviklingen af
Jobpatruljen 2011 blev den omtalt 375 gange, mens de resterende 106 omtaler lå henholdsvis før og efter Jobpatruljen.
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Til sammenligning blev Jobpatruljen i 2009 omtalt 389 gange, og i 2010 blev den
omtalt 509 gange.
Sektioner og lokale aktivister står for ca. 2/3 af alle omtaler af Jobpatruljen. Der er
dog stor forskel på, hvor mange omtaler de forskellige sektioner får. Selvom antallet
af omtaler i selve sommerperioden ikke kan slå sidste års rekord, så er Jobpatruljen
alligevel blevet nævnt usædvanligt meget i løbet af året. LO-dokumentationen Unge
og Job kastede således mere end 50 omtaler af sig – primært i store, landsdækkende
medier såsom B.T. og Berlingske samt de elektroniske netaviser.
Fra og med LO kongressen 2011, overgik Jobpatruljen til HK og 3F. Der har siden
maj måned, hvor ”Nyt LO version 2.0” blev godkendt af LO’s hovedbestyrelse, været
en løbende overlevering af Jobpatruljen. Derfor er det også LO’s klare opfattelse, at
Jobpatruljen er kommet i gode hænder hos HK og 3F, der vil forsætte det gode og
vigtige arbejde med at opsøge unge fritidsjobbere.
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Fælles synlighed
Tag Danmark alvorligt
Da statsministeren lancerede sit angreb på efterlønnen, og LO iværksatte en større
forsvarskampagne, blev Tag Danmark alvorligt-kampagnen sat lidt på pause. De faste
elementer, som frokostdebatten og debatten på facebooksiden fortsatte, men der blev
ikke sat nye initiativer i gang.
Rekrutteringen til frokostdebatten fortsatte dog med en lille men løbende tilgang af
nye deltagere. En planlagt større række virksomhedsbesøg, der skulle være planlagt i
samarbejde med forbundene, blev aflyst. Det var klart at den nye kamp for efterlønnen fyldte så meget i forbundene, at der ikke var overskud til andre kampagneaktiviteter.
Frokostdebatten kørte med løbende sms-spørgsmål frem til sommerferiens begyndelse i juni måned. Der blev ligeledes sendt et par spørgsmål ud efter sommerferien og i
forbindelse med valgkampen
Den 6. juni var spørgsmålet således:
”FrokostDebat. De konservative mener, at skatten skal sættes ned – igen. Synes I, at
højtlønnede betaler for meget i skat? Send LO A for ”Nej, de bredeste skuldre skal
bære det tungeste læs” eller LO B for ”Ja, det forringer konkurrenceevnen” til 1272.
Svarene fordelte sig således: A: 87 procent og B: 13 procent.
Svarene havde gennem hele kampagnen ligget relativt højt, men tog et større dyk i
forbindelse med et større antal tilmeldte i forbindelse med efterlønsstormødet den 2.
februar.
Figur 13. Svarprocent
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Tabel 18. Fordelingen pr. forbund af alle deltagere
Forbund
Antal deltagere
Antal hold
3F Fagligt Fælles forbund
Dansk Metal
Fødevarforbundet NNF
Socialpædagogerne
Dansk El-Forbund
FOA – Fag og Arbejde
HK/Danmark
Blik og Rørarbejderforbundet
Hærens Konstabel- og Korporalfore.
Malerforbundet
Teknisk Landsforbund
Serviceforbundet
Prosa
Dansk magisterforening
Dansk Jurist og Økonom Forbund
Ingeniørforbundet
Børne- og Ungdomspædagogerne
Journalistforbundet
Uddannelsesforbundet
DSE
Dansk Sygeplejeråd
Danmarks Lærerforening
Transportforbundet (Sverige)
Film og TV-arbejderforeningen
Pensionist
Ukendt
I alt

4.209
779
327
256
291
2.031
562
180
6
326
27
66
7
9
22
9
34
11
5
9
16
4
2
18
1
330
9.537

513
106
48
30
50
245
80
30
1
50
3
7
1
1
4
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
47
1.231

Antal deltagere pr 1000
medlemmer
9,57
5,99
12,11
7,53
9,70
10,58
1,50
20,00
1,36
23,97
0,87
3,04
0,54
0,24
0,32
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
9,23*)

*) Beregnet som antal deltagere fra LO-forbund pr. 1000 LO-medlemmer

Frokostdebatten var klart en af Tag Danmarks Alvorligt-kampagnens helt store succeser. For første gang i mange år, havde man fundet en nem og inddragende måde at
diskutere politik med medlemmer og medlemmerne i mellem.
Facebooksiden Tag Danmark Alvorligt blev løbende opdateret med politiske spørgsmål til brugerne året rundt. Med over 35.000 brugere var facebooksiden i 2011 et af
de største politiske debatfora på facebook uden for partierne.
Kampagnen indstillede alle aktiviteter, med undtagelse af facebooksiden, efter valgkampen i september måned.

Øget lokal synlighed
Projekt Lokal synlighed blev igangsat primo 2008 med det formål at synliggøre fagbevægelsen lokalt gennem LO-sektionerne. Synliggørelsen skete med henblik på at
gøre fagbevægelsen attraktiv for potentielle medlemmer samt med henblik på at rekruttere aktivister til de organisationspolitiske kerneopgaver. Fokus var tre indsatser:
Øget fokus på de organisationspolitiske kerneopgaver, lokal forankring af kampagner
og øget deltagelse i det lokale og regionale mediebillede.
Medieindsatsen har som i de foregående år været bred. For 2011 har målet fortsat
været at udarbejde analyser til lokale og regionale tal, samt at stille pressebistand til
rådighed for sektionerne. Derudover bød året på et uddannelsesforløb for samtlige
LO-sektionsformænd, deres bestyrelser og faglige konsulenter med henblik på at
styrke deres kompetencer inden for pressehåndtering. Kurset varede en dag og foregik
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i København, Odense og Viborg. Københavner-kurset blev aflyst, fordi der var for få
tilmeldte. Odense og Viborg blev begge gennemført med henholdsvis 7 og 9 deltagere. Tilmeldingen til kurserne var større, men flere måtte desværre melde afbud til
sidst.
Herudover er flere LO-sektioner besøgt i løbet af året med henblik på at målrette og
opkvalificere den hjælp, som LO yder.
Det er ikke muligt at opgøre præcist i hvilket omfang, LO-sektionerne har gjort nytte
af LO’s medarbejder, der sad med projektet. Men det vurderes, at der især var efterspørgsel på bistand i de første to måneder af 2011 på grund af den borgerlige regerings angreb på efterlønnen. Derudover har der løbende været efterspørgsel på indlæg
og hjælp vedrørende unge og praktikpladser samt forringelser af dagpengene. 1. maj
og valgkampen var ligeledes tidspunkter, hvor LO i større grad var LO-sektionerne
behjælpelig med det lokale pressearbejde.
Det vurderes, at cirka 20 sektioner klarede den lokale synlighed uden større bistand
fra LO’s side. Cirka 10 sektioner var relativt ofte i kontakt med LO’s kommunikationsafdeling om assistance. De sidste 10 LO-sektioner viste ikke den store interesse i
projektet.
Ser man samlet på Projekt Lokal Synligheds aktiviteter i 2011, er det indtrykket, at
projektet har bidraget positivt til fagbevægelsens synlighed over for medlemmer og
potentielle medlemmer. Dog må det også tages til efterretning, at LO-sektionernes
synlighed kun er blevet en smule bedre i løbet af projektet.
Ved LO’s kongres i 2011 blev der fastlagt nye projekter for den kommende kongresperiode. Projekt Lokal synlighed er ikke længere et projekt, omend LO stadig vil være LO-sektionerne behjælpelig med presseassistance i det omfang det er muligt.
I bruttomedlemstal havde LO-forbundene pr. 1. januar 2011 tilsammen 1.167.878
medlemmer. Dette tal var faldet med 33.394 medlemmer i forhold til 1. januar 2010.

HalLO – Hvad vil du være?
HalLO-kampagnen blev med fokus på erhvervsuddannelserne også i 2011 gennemført som en dialogbaseret ung-til-ung undervisning. Undervisningen og dialogen er
gennemført i Jobpatruljens kampagnetrucker, hvor traileren var indrettet som et ungt
undervisningsmiljø i et lokale med plads til 25 elever af gangen og med oplysningsmaterialer og informationsfoldere om de 12 erhvervsindgange som medlemsforbundene i LO-repræsenterer.
Kampagnen har været en stor succes. Når tilbud for både forår og efterår er udsendt,
er køreplanen meget hurtigt fyldt op. Mange folkeskoler kan ikke forstå, at kampagnen ikke kan rumme alle ønsker, og mange lærere og erhvervsvejledere må skuffede
konstatere, at de ikke kan få besøg af lastbilen.
Samlet har kampagnen i første og anden halvdel af året været i kontakt med mere end
200 folkeskoler, 500 skoleklasser og 11.000 elever i 8.-10. klasserne spredt over det
ganske land.
Skoleeleverne har udtrykt stor tilfredshed med LO fællesskabets indsats i kampagnen,
hvor lastbilen har været bemandet af en tovholder og underviser, en chauffør og forskellige oplægsholdere fra de fagforbund, der repræsenterer erhvervsuddannelserne.
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Det er opfattelsen, at ”Hallo – Hvad vil du være?” har bidraget til, at flere unge har
fået øjnene op for de mange muligheder der er, hvis man vælger en erhvervsuddannelse.
Med baggrund i de organisatoriske og økonomiske omlægninger i LO blev det besluttet at stoppe kampagnen ved udgangen af 2011.

Medlemsorganisering
I bruttomedlemstal havde LO-forbundene pr. 1. januar 2011 tilsammen 1.167.878
medlemmer. Dette tal var faldet med 33.394 medlemmer i forhold til 1. januar 2010.
I nettomedlemstal var 916.546 lønmodtagere organiseret i LO-fagbevægelsen i 2011.
Fra 2010 til 2011 gik LO fra 954.653 til 916.546 fuldt kontingentbetalende medlemmer.
Udviklingen fra 2010 til 2011 følger i fortsat forlængelse af medlemstilbagegang over
en længere årrække.
En række strukturelle forhold påvirker medlemsudviklingen i LO-fagbevægelsen: De
store velorganiserede årganges afgang fra arbejdsmarkedet og udviklingen i uddannelsesgrad, der indskrænker potentialet for at organisere medlemmer blandt de yngre
årgange, da større andele af de disse årgange hører under FTF og AC-fagforeninger.
Hertil kommer forandringerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsstrukturen i Danmark,
hvor de traditionelt dårligere organiserede serviceerhverv er voksende, mens antallet
af arbejdspladser i industrien, der er velorganiseret, falder.
Ved siden af har en række institutionelle forhold af betydning for fagbevægelsen ændret sig de sidste 10 år. Det gælder især ophævelsen af eksklusivbestemmelserne og
loven om tværfaglige a-kasser, som medførte en svækkelse af den såkaldte Genteffekt, dvs. den tætte sammenkobling mellem a-kasse-medlemskab og fagforeningsmedlemskab. Derudover har andre politiske tiltag ændret de økonomiske incitamenter
til fagforeningsmedlemskab og svækket Gent-effekten. Her gælder primært ændringer
i (1) dagpengesystemet og (2) fradraget for kontingenter. Med mindskelse af fradraget
for fagforeningskontingentet er konkurrencen med de gule blevet ydermere skærpet.
Ibsen, Madsen & Due konkluderede i LO-dokumentation nr. 3/11 ”Hvem organiserer
sig?”, at ”organisationsmarkedet” reelt er liberaliseret. Der er opstået et marked for
fagforeningsmedlemskab, hvor nye aktører kan træde ind, og lønmodtagerne i høj
grad har frit valg mellem flere udbydere.
I LO-Dokumentation nr. 3/11 konstateres det i øvrigt, at fagbevægelsen fortsat har
godt fat på dem over 40 år, mellemindkomstgrupperne, de faglærte samt ansatte i
bygge-anlæg og den offentlige sektor. Derimod er der mange gule og/eller uorganiserede blandt de under 40-årige, lavindkomstgrupperne, de ufaglærte, de deltidsansatte
og blandt de ansatte i servicefagene, herunder særligt hotel- og restaurationsbranchen.
Ovennævnte vilkår gør LO-fagbevægelsens udfordringer på medlemsorganiseringsområdet større, og kræver at der arbejdes endnu hårdere for at organisere det medlemspotentiale, der er.
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Ansvaret for organisering og fastholdelse af medlemmer ligger entydigt hos forbundene, som gennem de senere år kontinuert har opprioriteret og udviklet deres respektive indsatser på medlemsorganiseringsområdet.
LO har en understøttende rolle, der indbefatter at facilitere erfaringsudveksling og
videndeling på tværs i fagbevægelsen samt udarbejde analyser og dokumentation, der
kan understøtte forbundenes arbejde med medlemsorganisering. I LO-kongressens
beslutninger i 2011 indgik, at medlemsorganisering fremadrettet knyttes tættere op på
udviklingen af den danske model som helhed, hvilket forventeligt vil betyde et bredere men samtidig mere fokuseret perspektiv på arbejdet med medlemsorganisering i
fællesskabsregi.
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Ugebrevet A4
2011 blev på alle måder et forandringens år for Ugebrevet A4. A4 opgav endegyldigt
papiret, begyndte at udkomme dagligt og fik reduceret redaktions størrelse og dermed
også det økonomiske budget.
Frem til sommerferien udkom Ugebrevet A4 hver mandag med 24 sider. Publiceringen var primært som elektronisk tryksag (e-Paper og pdf), men der udkom også et
lille oplag på 500 papireksemplarer, der blev omdelt til samtlige politikere i Folketinget, LO-forbundenes formænd, nøglepersoner i mediebranchen samt fra receptionen i
LO-huset.
Siden august er Ugebrevet A4 overgået til at være et dagligt medie, der udelukkende
udkommer på internettet. Hvor A4 tidligere bragte et magasin med et blandet miks af
nyhedsstof, baggrundsstof og analyse, satser A4 i dag primært på at bringe den type
journalistik, som tidligere blev anvendt som forsidehistorie. Til gengæld er alt det
øvrige stof fra det gamle A4 droppet, og der kommer som hovedregel kun en artikel
om dagen.
Populært sagt kan man sige, at det nye koncept betyder, at A4 nu bringer fem forsidehistorier om ugen, hvor der tidligere kun var en.
Med det nye koncept har Ugebrevet A4 fået langt bedre mulighed for at være tæt på
den offentlige dagsorden og reagere og påvirke debatten fra dag til dag. Det skete
ikke mindst i valgkampen til folketingsvalget i efteråret, hvor A4 i høj grad var med
til at sætte fokus på tilbagetrækning, ledighed og VK-regeringens økonomiske politik.
Samtidig med at det nye A4 er blevet introduceret, er der blevet arbejdet meget målrettet for at udbrede kendskabet til A4, gøre adgangen til A4 lettere og maksimere
effekten af den enkelte artikel.
A4 er især blevet markedsført via Facebook, Googleannoncer, bannerannoncer på
nyhedsbreve til udvalgte målgrupper samt enkelte forsøg med fysisk tilstedeværelse
på uddannelsesinstitutioner. Der er desuden indledt en kontakt til ansvarlige for LOforbundenes hjemmesider med henblik på at få etableret et A4-feed, så forbundenes
medlemmer i højere grad gøres opmærksom på A4’s tilbud. I 2012 vil kontakten blive udvidet til alle forbund.
A4’s artikler har fået bedre gennemslag i de øvrige medier efter omlægningen. Det
skyldes for det første, at A4 trods den daglige udgivelse har fastholdt kvalitetskravene, men også at A4 har fået mulighed for at time artiklerne bedre end tidligere.
Desuden bryder det nye koncept med kun en artikel ad gangen en gammel kannibaliseringsudfordring, hvor A4’s artikler spændte ben for hinanden i de øvrige medier, da
de færreste medier ønsker at citere mere end en A4-artikel om dagen. De enkelte A4artikler bliver derfor citeret mere flittigt end tidlige.
Ligeledes er læsertallet også steget. Mange læsere har positivt tilkendegivet, at det er
rart, at de kun skal forholde sig til en artikel ad gangen. Derfor får de læst flere artikler end tidligere.
Som en konsekvens af personalereduceringen på Ugebrevet A4 har redaktionen siden
omlægningen af A4 praktiseret en spændende jobrotation, hvor redaktionssekretær96

opgaverne går på omgang blandt redaktionens journalister. Hver journalist påtager sig
posten som redaktionssekretær for en måned ad gangen. Rotationen opleves generelt
positivt og styrker både arbejdsglæde, variation i arbejdet og indsigt i hele det fælles
produkt.
Ugebrevet A4 har endnu ikke færdiggjort en endelig opgørelse over gennemslaget i
andre medier i 2011. Men ifølge de foreløbige tal er der sket en markant stigning i
gennemslaget i andre medier efter omlægningen.
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LO’s 37. ordinære kongres
400 delegerede var i dagene den 30. oktober til 1. november 2011 samlet til LO’s 37.
ordinære kongres i Aalborg. Kongressen fandt sted på baggrund af en omfattende
økonomisk krise med titusindvis af arbejdsløse, et stort tab af arbejdspladser og store
økonomiske udfordringer for det danske velfærdssamfund.
I sin beretning markerede LO’s formand Harald Børsting fagbevægelsens vilje til at
tage ansvar for store og solide samfundsløsninger. Det skyldtes først og fremmest, at
det derigennem var muligt at skabe et solidt fundament i forhold til lønmodtagernes
mulighed for at få et solidt fundament for tryghed, beskæftigelse og uddannelse. Han
pegede på fem vigtige temaer, som skulle indgå i en samlet trepartsløsning: beskæftigelsesindsatsen, voksen- og efteruddannelse, praktikpladser, øget arbejdsudbud og
sikring af konkurrenceevnen. Dertil kommer vigtigheden af at sikre den danske model
i fremtiden som et solidt anker i forhold til den økonomiske udvikling.
Formanden betonede også i sin beretning fagbevægelsens vilje til at være en ansvarlig
aftalepartner. Fagbevægelsen er født på nakken af en aftale. Det er selve grundtænkningen for bevægelsens virke. Det gælder også aftale i forhold til det politiske, hvor
der efter regeringsskiftet var stærkt behov for langsigtede og bæredygtige aftaler med
arbejdsmarkedets parter.
Fagbevægelsen har mistet medlemmer. Formanden markerede behovet for, at der for
alvor bliver sat ind overfor den lavere organisationsgrad. I sidste ende er det fagbevægelsens troværdighed som aftalepart, der er på spil.
Beretningsdebatten var præget af stor enighed om de faglige mål og strategier. Næsten alle debatdeltagere ytrede ønske om en stor og bred trepartsaftale for arbejdsmarkedet i de kommende år.
Danmarks nye statsminister Helle Thorning-Schmidt var gæstetaler på kongressen.
Hun talte om regeringens nye politiske program, hvor der lægges vægt på kickstart af
dansk økonomi, vigtige reformer for at få reduceret antallet af personer på overførselsindkomst samt ansvarlige løsninger på et socialt retfærdigt grundlag. Den nye
regering kommer til at arbejde for store forandringer af samfundet, som kan sikre
bæredygtighed både økonomisk og klimamæssigt.
Kongressen indeholdt to temadebatter: en om fagbevægelsens internationale opgaver
og en om den danske model. I den internationale debat deltog repræsentanter for fagbevægelsens internationale organisationer ESF, ISF og TUAC. De udtrykte bekymring over det internationale tilbageslag og angrebene på faglige rettigheder. Der var
behov for en stærk international fagbevægelse, der kan gå op imod denne politiske
udvikling og vise alternative veje ud af den økonomiske krise.
Der var stor interesse for temadebatten om den danske model. Som grundlag for debatten var der udarbejdet et oplæg, som skitserede de centrale udforinger for den danske aftalemodel både organisatorisk og indholdsmæssigt. I debatten deltog de centrale
forhandlere på de forskellige overenskomstområder. I den afsluttende debat om aftalemodellen og de politiske udfordringer deltog beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jørn Neergaard Larsen
og LO’s formand Harald Børsting. Det blev en tydelig afspejling af både forskellige
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interesser men også af den betydning, som den danske model har for det danske samfund.

Fremtidens LO
Kongressen vedtog en række vigtige beslutninger omkring LO’s fremtidige roller og
opgaver. Beslutningerne blev truffet på grundlag af et omfattende forberedelsesarbejde, og målet var en skærpelse af LO’s kerneopgaver og en mere klar arbejdsdeling
mellem LO og medlemsforbundenes opgaver.
LO’s værdipolitiske grundlag fra 2003 blev fastholdt uforandret. Kongressen vedtog
et nyt målprogram for kongresperioden 2011-2015. Der blev vedtaget en række lovændringer og en ny økonomisk ramme for LO’s virksomhed med fastsættelse af kontingentet for kongresperioden.

Ledelse genvalgt
LO’s politiske ledelse blev genvalgt. LO’s formand blev Harald Børsting, Næstformand Lizette Risgaard, Sekretær Marie Louise Knuppert og Sekretær Ejner K. Holst.
Der var desuden genvalg til Daglig Ledelse: Poul Erik Skov Christensen, 3F, Kim
Simonsen, HK, Dennis Kristensen, FOA, Thorkild E Jensen, Dansk Metal, Ole Wehlast, Fødevareforbundet, Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-forbund, Benny Andersen,
Socialpædagogerne, Gita Grüning, TL, Max Meyer, Blik og Rørarbejderforbundet og
Flemming Vinther, HKKF
Som medlemmer af Revisionskomiteen valgtes Ulla Sørensen, 3F, Torben Poulsen,
Dansk metal, og Niels Sørensen, Fødevareforbundet.
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LO i tal
Tabel 19. Samlet medlemstal pr. 31/12 2011

Forbund
Dansk Artist Forbund

Antal afd.
1

Blik- og Rørarbejderforb.

I alt antal
medlemmer
1.290

Heraf
mænd
741

Heraf
kvinder
549

Medlemmer
31/12 2010
1.364

Ændringer
ift. 31/12
2010
-74

Kontingent
bet.medl.
31/12 2010
1.194

Kontingent
bet.medl.
31/12 2011
1.102

Ændr. ift.
31/12 2010
ktg.bet.medl.
-92

Ændring
pct.
-7,71%

4

10.013

9.986

27

10.096

-83

7.244

7.050

-194

-2,68%

Dansk El-Forbundet

13

29.331

29.028

303

29.906

-575

22.715

22.147

-568

-2,50%

3F - Fagligt Fælles Forbund

73

344.396

247.500

96.896

366.620

-22.224

301.172

280.756

-20.416

-6,78%

FOA - Fag og Arbejde

42

195.955

24.237

171.718

199.336

-3.381

167.439

161.748

-5.691

-3,40%

7

4.319

173

4.146

4.657

-338

3.543

3.277

-266

-7,51%

Serviceforbundet

52

16.063

12.128

3.935

16.735

-672

15.331

14.605

-726

-4,74%

Fængselsforbundet

22

3.345

2.267

1.078

3.346

-1

3.346

3.345

-1

-0,03%

7

290.306

72.823

217.483

302.160

-11.854

208.887

199.085

-9.802

-4,69%

48

4.372

4.157

215

4.516

-144

4.513

4.274

-239

-5,30%

0

393

204

189

393

347

324

-23

-6,63%

Dansk Jernbaneforbund

0

5.592

4.790

802

5.708

-116

5.708

5.583

-125

-2,19%

Malerforbundet i Danmark

6

11.296

8.079

3.217

11.888

-592

8.125

7.878

-247

-3,04%

44

118.595

113.486

5.109

122.032

-3.437

88.891

86.462

-2.429

-2,73%

8

21.517

15.131

6.386

23.272

-1.755

22.697

21.095

-1.602

-7,06%

10

38.312

9.578

28.734

37.595

717

34.192

32.509

-1.683

-4,92%

1

1.003

889

114

1.037

-34

580

541

-39

-6,72%

9
347

26.697
1.122.795

14.962
570.159

11.735
552.636

27.610
1.167.878

-913
-45.083

20.969
916.893

20.348
872.129

-621
-44.764

-2,96%
-4,88%

Dansk Frisør og Kosmetikerforbund

HK / Danmark
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Håndbold Spiller Fore.

1)

Dansk Metal
Fødevareforbundet NNF
Socialpædagogerne
Spillerforeningen
Teknisk Landsforbund
I alt
1)

Håndbold Spiller Foreningen er indmeldt i LO pr. 1. juli 2011. Sammenligningstallene for kontingentbetalende medlemmer er således pr. 1. juli 2011.

Tabel 20. Antal medlemmer tilknyttet karteller

Forbund
Dansk Artist Forbund
Blik- og Rørarbejderforbundet

Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT)

Centralorganisationen
af industriansatte i
Danmark

Offentligt Ansattes
Organisationer

Grafisk Industri- og
Medie Kartel

Handelskartellet

I alt
0

6.927

1.200

14

Dansk El-Forbund

11.100

7.000

1.510

150

100

19.860

3F - Fagligt Fælles Forbund

71.996

100.200

36.979

3.500

4.800

217.475

FOA – Fag og Arbejde

8.141

192.755

192.755

Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund
Serviceforbundet

179

Fængselsforbundet
HK / Danmark

1.746

3.277

3.277

135

2.060

3.345
4.994

32.042

67.960

3.345
14.500

41.048

160.544

Hærens Konstabel- og
Korporalforening

0

Håndbold Spiller foreningen

0

Dansk Jernbaneforbund

4.916

4.916
7.300

Malerforbundet i Danmark

7.000

200

100

Dansk Metal

2.500

90.050

7.000

1.000

Fødevareforbundet NNF
Socialpædagogerne

100

100.650

6.800

6.800

32.509

32.509

Spillerforeningen

0

Teknisk Landsforbund

0

I alt

104.517

230.871

348.834

19.150

56.260

759.632
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Tabel 21. Efterlønsmodtagere samt øvrige hvilende medlemmer
Efterlønsmod./overgangsyd.
Forbund
I alt
Fordelt på mænd
Fordelt på kvinder
Dansk Artist Forbund

Øvrige hvilende medlemmer
Fordelt på mænd
Fordelt på kvinder

I alt

22

16

6

119

68

51

Blik- og Rørarbejderbundet

256

256

0

1.684

1.684

0

Dansk El-Forbund

849

847

2

4.330

4.301

29

20.589

13.221

7.368

51.250

36.317

14.933

9.664

930

8.734

24.666

2.938

21.728

75

1

74

166

7

159

538

406

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.465

2.202

10.263

47.048

12.795

34.253

31

31

0

98

93

5

Håndbold Spiller foreningen

0

0

0

17

11

6

Dansk Jernbaneforbund

0

0

0

9

522

483

39

2.290

2.197

93

Dansk Metal

3.888

3.802

86

24.361

23.371

990

Fødevareforbundet NNF

1.482

890

592

0

0

0

Socialpædagogerne

1.285

321

964

3.527

882

2.645

0

0

0
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3F - Fagligt Fælles Forbund
FOA – Fag og Arbejde
Dansk Frisør og Kosmetikerforbund
Serviceforbundet
Fængselsforbundet
HK / Danmark
Hærens Konstabel- og Korporalforening

Malerforbundet i Danmark

Spillerforeningen
Teknisk Landsforbund
I alt

102

806

439

367

1.719

1.193

526

52.472

23.845

28.627

161.356

85.857

75.418

Tabel 22. Lærlinge og Ungarbejdere
Forbund
Dansk Artist Forbund

Antal lærlinge/elever
Heraf mænd

I alt

Heraf kvinder

Antal ungarbejdere
Heraf mænd

I alt

Heraf kvinder

0

0

0

69

32

37

Blik- og Rørarbejderforbundet

1.279

1.269

10

0

0

0

Dansk El-Forbund

2.854

2.777

77

0

0

0

11.215

9.155

2.060

1.175

823

352

9.541

1.268

8.273

0

0

0

876

35

841

0

0

0

1.458

1.101

357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.039

15.559

25.480

3.134

1.096

2.038

0

0

0

0

0

0

52

17

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malerforbundet i Danmark

1.128

627

501

0

0

0

Dansk Metal

7.772

7.459

313

0

0

0

400

298

102

22

12

10

2.276

346

1.930

0

0

0

390

291

99

0

0

0

3F - Fagligt Fælles Forbund
FOA - Fag og Arbejde
Dansk Frisør og Kosmetikerforbund
Serviceforbundet
Fængelsforbundet
HK / Danmark
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Håndbold Spiller foreningen
Dansk Jernbaneforbund

Fødevareforbundet NNF
Socialpædagogerne
Spillerforeningen
Teknisk Landsforbund
I alt

4.630

2.802

1.828

0

0

0

84.910

43.004

41.906

4.400

1.963

2.437
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Tabel 23. Antal unge på 30 år & derunder
Forbund
Dansk Artist Forbund

I alt

Heraf mænd

Heraf kvinder

116

54

62

Blik- og Rørarbejderforbundet.

2.996

2.978

18

Dansk El-Forbund

7.320

7.205

115

3F - Fagligt Fælles Forbund

49.136

38.890

10.246

FOA – Fag og Arbejde

22.837

2.933

19.904

Dansk Frisør og Kosmetikerforbund

2.258

90

2.168

Serviceforbundet

1.404

765

639

0

0

0

62.416

22.280

40.136

Fængselsforbundet
HK / Danmark
Hærens Konstabel- og Korporalforening

2.574

2.440

134

Håndbold Spiller foreningen

300

161

139

Dansk Jernbaneforbund

341

285

56

3.233

1.816

1.417

20.926

20.300

626

Fødevareforbundet NNF

4.001

2.958

1.043

Socialpædagogerne

3.284

497

2.787

791

695

96

Malerforbundet i Danmark
Dansk Metal

Spillerforeningen
Teknisk Landsforbund
I alt

104

5.976

3.188

2.788

189.909

107.535

82.374

