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Præsentation

•Afdelingschef i Center for Arbejdsliv

•Hovedområder: Arbejdsret, arbejdsmiljø og 

arbejdsskader
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Politisk nyt

• Trepartsforhandlinger

• Udstationeret arbejdskraft

• Overflytning af opgaver

• Ligestilling

• Pensionsområdet

• Ny ferielov
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Trepartsforhandlinger
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Det startede på Folkemødet…



Brede samarbejde skal genoplives

Regeringsgrundlaget:

”Regeringen ønsker at genoplive 
det brede samarbejde.

Derfor vil vi indkalde 
arbejdsmarkedets parter til 
trepartsdrøftelser for at løse 
nogle af de problemstillinger, 
som Danmark står over for.”





Den danske model har fået nye ansigter… 
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Aftale om integration på arbejdsmarkedet
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Ny forhandlingsrunde i gang…
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Udstationeret arbejdskraft
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Håndhævelsesdirektivet

•Håndhævelsesdirektivet skal senest være implementeret 

den 18. juni 2016

•Enighed om løsning:

Lov om ændring af udstationeringsloven

Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
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Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

•Bygger på enighed mellem parterne

•Dækker lønkrav fastslået ved fagretlig behandling

•Finansieres af alle ATP-pligtige arbejdsgivere i Danmark

•Ekstraordinære bidrag hvis der kommer en sag

•Første danske hvervgiver kan også få et krav om 

ekstraordinært bidrag
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Næste skridt…
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Revision af udstationeringsdirektiv

•Forslag om ligebehandlingsprincip så udstationerede skal 

sikres samme ”aflønning” som nationale arbejdstagere –

”lige løn for samme arbejde”

•24 måneders overgrænse for udstationering før 

værtslandets regler gælder

•Mulighed for at stille krav til underleverandører med 

hensyn til sikring af de ansatte

•Krav om ligebehandling af udstationerede vikarer
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Bilaterale aftaler
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Opgaver overflyttes:

Fra ASK til  ATP

Fra Statens Administrations 

Finansservicecenter

til Udbetaling Danmark
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Fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP
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Ligestilling
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Kønsopdelt lønstatistik

•Regler om kønsopdelt lønstatistik ført tilbage til 

2006-niveau

•Mindst 35 ansatte

•10 af hvert køn

med samme

arbejdsfunktion 
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Pensionsområdet 
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Velfærdsreformen 2006:
Folkepensionsalder forhøjes
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Pensionsreform
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Ny ferielov
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Danske ferieregler skal nytænkes

•Kompleks dansk ferielov er 80 år gammel

•Ferielovsudvalg skal komme med forslag til en 

mere moderne ferielov 

•EU-Kommissionen: Danske ferieregler i strid 

med Arbejdstidsdirektivets artikel 7
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Ferielovsudvalg

•Formand: Børge Dahl, Fhv. højesterets-

præsident 

•Arbejdsmarkedets parter med i udvalget

•Forslag til ny ferielov færdig efteråret 2016
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Foto: 

Colourbox

Jacob Holbraad: Dansk Arbejdsgiverforening 

Lizette Risgaard: fotograf Per Morten Abrahamsen

Folkemødet: fotograf Søren Svendsen
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