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Executive summary 

This thesis is about how the EU should regulate wage clauses in public procurement contracts 

so their social objectives and efficiency, in a teleological sense, are ensured. In order to find this 

out, I examine how they affect price competition and what the current legal framework for the 

use of wage clauses are.    

Firstly, I find that in the current legal framework it is only possible for the authorities to use 

wage clauses that refer to minimum wage in accordance with the posted workers directive. This 

type of wage clause does not secure the objective of wage clauses; the protection of workers 

and the hindrance of social dumping and unfair competition. Also, I find that the use of ILO 

convention no. 94 on labour clauses in public contracts is not in accordance with EU law.  

In the economic part of the thesis, the effect of wage clauses on price competition is examined. 

By comparing minimum wage clauses with the posted workers directive, it became clear that 

the part of the wage where there is competition is the difference between minimum wage and 

real wage, denoted X. This, however, is not because of minimum wage clauses but because of 

the posted workers directive. By examining real wage clauses I conclude that real wage clauses 

eliminate a great part of the price competition between national and foreign companies.  

Finally, I discuss whether real wage can ensure efficiency from a teleological interpretation of 

the public procurement directive, the posted workers directive and the Lisbon Treaty.  If real 

wage clauses can ensure the purposes of the legislation, then the use of them is efficient. I 

hereby conclude that the use of real wage clauses should be allowed in public procurement 

contracts because they can ensure the purpose of the posted workers directive and the Lisbon 

Treaty.  

As a result of these conclusions I suggest that the EU allow the use of wage clauses by 

explicitly mentioning them in the public procurement directive and make sure that the posted 

workers directive allows member states to impose more favourable terms and conditions than 

the minimum conditions laid down in the hard nucleus in the posted workers directive.  



 
Side 2 af 99 

 

Forkortelser  

 

C094  ILO Konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter 

EFTA  European Free Trade Association  

EUD  EU-Domstolen  

TEUF  Traktaten om den Europæiske Unions Funktion 

TEU  Traktaten om den Europæiske Union 

ILO  International Labour Organisation 

KOM  Kommissionen 

Pr.  Præmis 

 

Liste over figurer 

 

4.1 Industrial relations modeller .................................................................................................................... 39 

6.1 Ligevægt på kort sigt ..................................................................................................................................... 68 

6.2 AD-AS modellen med forskellige arbejdsmarkedsmodeller ....................................................... 73 

6.4 Matrix over hvilken løn der betales i de forskellige modeller ................................................... 74 

6.5 Prisforskellen mellem indenlandske og udenlandske virksomheder .................................... 76 

6.6 Real lønklausuler i aftale- og statsmodellen ...................................................................................... 77 

 

  

 

file:///C:/Users/Assia/Documents/CMJ/Speciale/Speciale%20version%202.docx%23_Toc331069632
file:///C:/Users/Assia/Documents/CMJ/Speciale/Speciale%20version%203.docx%23_Toc331630767
file:///C:/Users/Assia/Documents/CMJ/Speciale/Speciale%20version%203.docx%23_Toc331630768
file:///C:/Users/Assia/Documents/CMJ/Speciale/Speciale%20version%203.docx%23_Toc331630770
file:///C:/Users/Assia/Documents/CMJ/Speciale/Speciale%20version%203.docx%23_Toc331630771


 
Side 3 af 99 

 

Indhold 

Executive summary .................................................................................................................................................... 1 

Forkortelser ................................................................................................................................................................. 2 

Liste over figurer ........................................................................................................................................................ 2 

Indhold ........................................................................................................................................................................... 3 

Kapitel 1 Afhandlingens emne og problemformulering ............................................................................... 6 

1.1 Indledning ............................................................................................................................................................................. 6 

1.2 Problemformulering – baggrund og begrundelse for emnevalg .................................................................... 7 

1.2.1 Begrebet lønklausuler i afhandlingen ............................................................................................................... 7 

1.2.2 Problemformulering ................................................................................................................................................. 8 

1.3 Synsvinkel ............................................................................................................................................................................. 9 

1.4 Afgrænsning ......................................................................................................................................................................... 9 

Kapitel 2 Teori og metode ..................................................................................................................................... 11 

2.1 Kapitel 3 .............................................................................................................................................................................. 11 

2.1.1 Den retsdogmatiske metode .............................................................................................................................. 12 

2.2 Kapitel 4 .............................................................................................................................................................................. 14 

2.3 Kapitel 5 .............................................................................................................................................................................. 14 

2.3.1 Komparativ ret......................................................................................................................................................... 15 

2.4 Kapitel 6 .............................................................................................................................................................................. 16 

2.4.1 Modellen .......................................................................................................................................................................... 17 

2.5 Kapitel 7 .............................................................................................................................................................................. 17 

2.5.1 Efficiensbegrebet .................................................................................................................................................... 18 

2.5.2 Retspolitik.................................................................................................................................................................. 18 

2.6 Kapitel 8 .............................................................................................................................................................................. 18 

Kapitel 3 Gældende EU-ret for anvendelsen af lønklausuler ................................................................... 19 

3.1 Principperne i traktaten ............................................................................................................................................... 19 

3.1.1 Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet ............................................................... 20 

3.1.2 Proportionalitetsprincippet ............................................................................................................................... 20 

3.2 Udbudsdirektivet ............................................................................................................................................................ 21 

3.2.1 Specifikationsfasen ................................................................................................................................................ 21 

3.2.2 Udvælgelsesfasen, tilbudsgivernes egnethed ............................................................................................. 23 

3.2.3 Tildelingsfasen ......................................................................................................................................................... 27 

3.2.4 Udførelsesfasen ....................................................................................................................................................... 29 

3.3 Udstationeringsdirektivet ........................................................................................................................................... 31 



 
Side 4 af 99 

 

3.3.1 Rüffert C-346/06 .................................................................................................................................................... 32 

3.4 Lønklausuler post Rüffert ............................................................................................................................................ 36 

3.6 Delkonklusion ................................................................................................................................................................... 36 

Kapitel 4 Arbejdsmarkedsmodeller .................................................................................................................. 38 

4.1 Lønfastsættelse og lønklausuler i de tre modeller ............................................................................................ 40 

4.1.1 Markedsmodellen ................................................................................................................................................... 40 

4.1.2 Statsmodellen ........................................................................................................................................................... 41 

4.1.3. Aftalemodellen ........................................................................................................................................................ 43 

4.2 Delkonklusion ................................................................................................................................................................... 44 

Kapitel 5 Komparativ analyse .............................................................................................................................. 45 

5.1 Laval, C-341/05 ............................................................................................................................................................... 45 

5.1.1 Fastsættelsen af mindsteløn .............................................................................................................................. 45 

5.1.2 Undtagelsen i art. 3 (7) ......................................................................................................................................... 46 

5.1.3 Konfliktretten ........................................................................................................................................................... 46 

5.1.4 Konklusioner på Laval .......................................................................................................................................... 47 

5.2 Udvalgte forskelle og ligheder mellem dansk og svensk ret ......................................................................... 48 

5.2.1 Udstationeringsdirektivet ................................................................................................................................... 48 

5.2.2 Konfliktretten ........................................................................................................................................................... 48 

5.2.3 ILO konvention 94 .................................................................................................................................................. 49 

5.4 Lovændringerne i Danmark og Sverige ................................................................................................................. 52 

5.4.1 Den danske lovændring ....................................................................................................................................... 52 

5.4.2 Den svenske lovændring ..................................................................................................................................... 54 

5.5 De to løsninger i forhold til EU-retten .................................................................................................................... 55 

5.5.1 Den kollektive overenskomst ............................................................................................................................ 55 

5.5.2 Fastsættelsen af mindstelønnen og gennemsigtighedsforpligtelsen ................................................ 57 

5.5.3 Kollektive kampskridt .......................................................................................................................................... 58 

5.6 Anvendelsen af lønklausuler i Danmark og Sverige ......................................................................................... 59 

5.7 Delkonklusion ................................................................................................................................................................... 60 

Kapitel 6 Lønklausulers påvirkning af priskonkurrencen ........................................................................ 62 

6.1 Markedet ............................................................................................................................................................................. 62 

6.1.2 Betingelser ................................................................................................................................................................. 62 

6.1.3 Arbejdsmarkedet .................................................................................................................................................... 64 

6.1.4 Løn- og prisdannelseskurven ............................................................................................................................ 64 

6.1.5 AS-kurven .................................................................................................................................................................. 67 

6.1.6 AD-AS modellen ...................................................................................................................................................... 68 

6.2 Analyse af lønklausulers påvirkning af priskonkurrencen ............................................................................ 69 



 
Side 5 af 99 

 

6.2.1 AS-kurven i de tre arbejdsmarkedsmodeller .............................................................................................. 69 

6.2.2 Lønsatsen og lønklausuler .................................................................................................................................. 73 

6.2.3 Kritik af modellen ................................................................................................................................................... 78 

6.3 Delkonklusion ................................................................................................................................................................... 80 

Kapitel 7 Efficiensbetragtning og retspolitisk analyse ............................................................................... 81 

7.1. Formålet med lønklausuler ........................................................................................................................................ 81 

7.2 Formålsfortolkning ........................................................................................................................................................ 81 

7.2.1 Udbudsdirektivets formål ................................................................................................................................... 81 

7.2.2 Udstationeringsdirektivets formål .................................................................................................................. 83 

7.2.3 Traktatens formål ................................................................................................................................................... 84 

7.3 Retspolitisk analyse ....................................................................................................................................................... 85 

7.3.1 Forslag til art. om Betingelser vedr. kontraktens udførelse ................................................................. 85 

7.3.2 Forslag til ny art. 3 (7) i udstationeringsdirektivet .................................................................................. 86 

7.3.3 Ændringerne i EU-retten i forhold til C094 ................................................................................................. 86 

7.4 Delkonklusion ................................................................................................................................................................... 86 

Kapitel 8 Konklusion ............................................................................................................................................... 88 

Litteraturliste ............................................................................................................................................................. 91 

Bøger ............................................................................................................................................................................................ 91 

Artikler ........................................................................................................................................................................................ 92 

Rapporter ................................................................................................................................................................................... 92 

Udvalgsarbejde ........................................................................................................................................................................ 93 

Hjemmesider ............................................................................................................................................................................ 93 

Retsforskrifter, domme og Generaladvokaters forslag til afgørelse ..................................................... 93 

EU retsforskrifter ................................................................................................................................................................... 93 

Folkeretlige retsforskrifter ................................................................................................................................................. 94 

Danske retsforskrifter .......................................................................................................................................................... 94 

Svenske retsforskrifter ........................................................................................................................................................ 94 

Domme ........................................................................................................................................................................................ 95 

Genereladvokaternes forslag til afgørelse ................................................................................................................... 96 

Bilag A Tærskelværdier, 2004/18/EF ............................................................................................................... 97 

Bilag B Industrial Relations systemer i forskellige lande .......................................................................... 98 

Bilag C Løn- og prisdannelseskurven ................................................................................................................ 99 

 



 
Side 6 af 99 

 

Kapitel 1 Afhandlingens emne og problemformulering  

1.1 Indledning  

I EU besidder det offentlige en enorm købekraft, hvor 18 pct. af EU-landenes samlede BNP 

anvendes til offentlige indkøb.1 Denne købekraft kan de ordregivende myndigheder2 

anvende til at varetage andre samfundsinteresser og politiske mål, end blot de 

økonomiske der knytter sig til kontrakten. Inddragelsen af sociale hensyn i offentlige 

kontrakter er i høj grad en politisk beslutning, og det er omstridt hvorvidt de 

ordregivende myndigheder overhovedet skal eller bør inddrage dem. På den ene side, er 

argumentet, at udbudsreglernes funktion udelukkende er økonomisk, hvor det offentlige 

kun skal iagttage de økonomiske mål og ikke andre politiske mål. Udbudsreglerne skal 

sikre mest værdi for pengene, udtrykt som laveste pris. 3 På den anden side, kan det 

offentlige skabe større samhørighed mellem de økonomiske og sociale mål, og sikre en 

effektiv brug af ressourcerne ved at inddrage andre politiske mål i de offentlige indkøb.  

Markedet for offentlige indkøb er ikke blot nationalt, men i høj grad europæisk. Dette 

udfordrer de enkelte medlemsstater og EU som helhed, hvor målet er en ”social markeds-

økonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale 

fremskridt […]”4. Opnåelsen af dette kan være modstridende, hvor et frit indre marked 

med høj konkurrenceevne ikke nødvendigvis tilgodeser sociale hensyn, såsom beskyttelse 

af arbejdstagerne. Dette er bl.a. kommet til udtryk i EU-Domstolens5 domme i Laval6 og 

Rüffert7, som har udstillet uoverensstemmelser mellem de sociale og økonomiske hensyn i 

EU.8   

Baggrunden for anvendelsen af lønklausuler er netop et ønske om at beskytte arbejds-

tagerne samt bekæmpe social dumping og unfair konkurrence. Samtidigt skal 

                                                           
1
 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_en.htm 

2
 Ordregivende myndighed (ordregiver) er staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og 

sammenslutninger af en eller flere af disse jf. udbudsdirektivets art. 1 (9) 
3
 McCrudden (2007,109) 

4
 Art. 3 (3) TEU 

5
 Jeg anvender unionsretten og EU-Domstolen, uanset om henvisningen er fra før Lissabon traktaten trådte i kraft, da 

dette er den korrekte betegnelse på nuværende tidspunkt 
6
 C-341/05 

7
 C-346/06 

8
 Monti (2010,68) 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22009_en.htm
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konkurrencen sikres, således at de indkøb de ordregivende myndigheder foretager er 

bedst og billigst, og dermed giver borgerne mest værdi for deres skattekroner.  

Denne afhandling udspringer af en interesse for denne konflikt mellem de økonomiske og 

de sociale hensyn. Afhandlingen vil søge at klarlægge hvordan EU bør indrette 

lovgivningen omkring lønklausuler, således at det sociale hensyn iagttages samtidigt med 

at der sikres økonomisk efficiens.   

1.2 Problemformulering – baggrund og begrundelse for emnevalg 

Som det fremgår af indledningen, kan forfølgelsen af et indre marked med fri konkurrence 

støde sammen med ønsket om at beskytte arbejdstagerne og bekæmpe social dumping. 

Ved at anvende lønklausuler i offentlige kontrakter kan de ordregivende myndigheder 

beskytte arbejdstagerne og sikre, at lønniveauet i de offentlige kontrakter følger 

overenskomsterne og dermed bekæmpe social dumping.  

Denne afhandling har til formål, at belyse gældende EU-ret for anvendelsen af løn-

klausuler i offentlige kontrakter; at analysere hvorvidt lønklausuler påvirker 

priskonkurrencen og hvordan EU bør indrette lovgivningen omkring lønklausuler for at 

sikre efficiens.  

1.2.1 Begrebet lønklausuler i afhandlingen 

Begrebet lønklausuler er en del af sociale klausuler, hvor det offentlige tager andre hensyn 

i betragtning end blot de økonomiske. Sociale klausuler kan således anvendes til at opnå 

beskæftigelsespolitiske mål, f.eks. ved at stille krav om personalepolitik om forebyggelse 

af nedslidning, ansættelse af langtidsledige, gennemførelse af uddannelses- eller 

praktikforløb, osv.9 

Denne afhandling vil beskæftige sig med det jeg kalder lønklausuler. Dette dækker over 

klausuler som betinger at den økonomiske aktør10 som udfører kontrakten betaler 

overenskomstmæssig løn til sine ansatte. Dette kan ske enten ved at den økonomiske 

aktør har tiltrådt eller tiltræder overenskomsten på det pågældende område, eller blot 

                                                           
9
 Poulsen; Jacobsen; Kalsmose-Hjelmborg (2011,289) og Kommissionen (2010,7) 

10
 Økonomisk aktør: entreprenører, leverandører og tjenesteydere. En økonomisk aktør som har afgivet et tilbud, 

betegnes som tilbudsgiver jf. udbudsdirektivets art. 1 (8) afsnit 2  
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aflønner efter overenskomsten. I denne sammenhæng spiller strejkeretten en væsentlig 

rolle i forhold til fagforeningernes mulighed for at få arbejdet overenskomstdækket, og vil 

derfor blive taget i betragtning i det omfang at det er nødvendigt.  

Den overenskomstmæssige løn er den løn der fremgår af overenskomsten samt samtlige 

tillæg, ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse, pension, og er tilpasset den enkelte 

medarbejder i forhold til uddannelse, erfaring og anciennitet. Lønklausuler henviser 

således ikke blot til en mindstelønsats, men til den reelle løn som arbejdstagere får for 

tilsvarende arbejde på samme område.  

1.2.2 Problemformulering 

Afhandlingen har følgende problemformulering: 

Hvordan bør EU indrette lovgivningen omkring lønklausuler således at klausulernes sociale 

hensyn iagttages, samtidig med at der sikres økonomisk efficiens? 

Herunder, hvordan påvirker lønklausuler priskonkurrencen og hvad er gældende EU-ret for 

anvendelsen af lønklausuler? 

For at svare på denne problemformulering, vil jeg foretage fem separate analyser: 

 Først foretager jeg en retsdogmatisk analyse for at udlede gældende EU-ret for 

anvendelsen af lønklausuler i offentlige kontrakter. Det viser sig her, at det ikke er 

fyldestgørende kun at analysere udbudsdirektivet, da udstationeringsdirektivet og 

retspraksis herom, har betydning for muligheden for at anvende lønklausuler. 

Derfor analyserer jeg ikke ligeledes også udstationeringsdirektivet i kapitel 3.   

 I kapitel 4 foretager jeg en arbejdsmarkedssociologisk analyse, inspireret af 

industrial relations teorien, af arbejdsmarkedsreguleringen i medlemsstaterne. 

Analysen af udstationeringsdirektivet viser nemlig, at reguleringsformen i de 

enkelte medlemsstater har betydning for løndannelsen og anvendelsen af 

lønklausulerne.  

 EU-Domstolens dom i Laval har skabt tvivl omkring begrebet mindsteløn og 

hvordan denne fastsættes i medlemsstater hvor kollektive overenskomster 

regulerer arbejdsmarkedet, såsom Danmark og Sverige. Dette har betydning for 
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muligheden for at anvende lønklausuler i de to lande og der foretages derfor en 

komparativ analyse af deres lovændringer post Laval, herunder overensstemmel-

sen med EU-retten i kapitel 5. Kapitlet vil ligeledes analysere ILO konvention 94 om 

arbejdsklausuler, da Danmark har tiltrådt denne. 

 I kapitel 6 foretager jeg en makroøkonomisk analyse af hvordan lønklausulerne 

påvirker priskonkurrencen, som inddrager konklusionerne fra de foregående 

kapitler, især kapitel 4.  

 Afslutningsvis vil jeg i kapitel 7 diskutere hvorvidt lønklausuler er efficiente i 

forhold til at opnå lovgivningens formål og hvordan EU bør indrette lovgivningen 

omkring lønklausuler. Diskussionen foretages på baggrund af de foregående 

analyser og svarer på problemformuleringen.  

1.3 Synsvinkel  

Afhandlingen omhandler anvendelsen af lønklausuler i offentlige kontrakter. Analyserne 

betragtes ud fra et samfundsperspektiv, da formålet med afhandlingen er at undersøge 

hvordan det sociale hensyn i lønklausuler iagttages, samtidig med at der sikres økonomisk 

efficiens.  

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen beskæftiger sig ikke med forsyningsvirksomhedsdirektivet11, da den 

undersøger det offentliges indkøb af tjenesteydelser. Ligeledes vil afhandlingen kun 

omhandle offentlige udbud, og afgrænser sig dermed fra udbudsformerne: begrænset 

udbud, konkurrencepræget dialog, dynamiske indkøbssystemer og projektkonkurrence. 

Afhandlingen vil ikke beskæftige sig med kontroldirektiverne12. Selvom kontrol og 

håndhævelse er yderst relevant i praksis, er det en anden dimension af emnet, og formålet 

med afhandlingen er først og fremmest at undersøge hvordan det offentlige kan anvende 

lønklausuler. 

                                                           
11

 Samordningen af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester, EP/Rdir 2004/17 
12

 Samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse 
med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter, Rdir 89/665 og Samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivningen inden 
for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation, Rdir 92/13, 



 
Side 10 af 99 

 

EUD har betegnet udbudsdirektivernes regler som værende ”særlige og strenge 

fremgangsmåder”13 og dermed indsnævrer udbudsdirektivet de ordregivende 

myndigheders råderum. Ifølge Kommissionen, kan ”sociale hensyn, der er juridisk 

acceptable i indkøbskontrakter, som fuldt ud er omfattet af udbudsdirektiverne, [ ]så meget 

desto mere indgå i indkøbskontrakter, der ikke eller kun delvist er omfattet af 

direktiverne.”14 Dette betyder, at hvis lønklausuler er tilladt under udbudsdirektivets 

regelsæt, vil det også være tilladt i kontrakter som falder udenfor udbudsdirektivet. 

Derfor vil gældende ret udenfor udbudsdirektivet ikke blive udledt, herunder offentlige 

indkøb som ikke har grænseoverskridende interesse, da formålet er at analysere EU-

retten. 

Afhandlingen vil ikke beskæftige sig med klausuler med en numerisk lønbestemmelse, 

hvor der kræves en løn på x-antal kroner. Dette er valgt fra, fordi det er for omfangsrigt til 

at kunne blive behandlet i denne afhandling, og desuden indebærer definitionen af løn-

klausuler kun henvisninger til lønnen i de kollektive overenskomster, og ikke til en 

numerisk løn. 

Strejkeretten vil kun blive berørt i det omfang det er nødvendigt, og vil ikke blive 

analyseret yderligere. Selvom strejkeretten er interessant i forhold til den retspraksis som 

afhandlingen behandler, er det valgt fra fordi det fjerner fokus fra lønklausuler. Derudover 

er emnet for omfangsrigt, til at det er muligt at behandle her. 

                                                           
13

 C-59/00 Mousten Vestergaard Pr. 19 
14

 Kommissionen (2010,7) 
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Kapitel 2 Teori og metode 

Kapitel 1 og 2 beskriver afhandlingens emne, problemstilling, synsvinkel, afgrænsning 

samt metode og teori, og fastlægger dermed rammerne. Afhandlingen består af fem 

separate analyser, som jeg vil behandle på følgende måde: 

2.1 Kapitel 3 

I kapitel 3 udledes de retlige rammer for hvornår, og under hvilke betingelser, 

ordregivende myndigheder kan anvende lønklausuler, ved at anvende den retsdogmatiske 

metode.  

Den retsdogmatiske metode udspringer af retsrealismen, hvor Ross i 1953 med ”Om ret og 

retfærdighed” udviklede sin prognoseteori. Ifølge teorien kan man ved at analysere 

retskilderne udlede gældende ret, hvilket ifølge Ross er retsvidenskabens rolle.15 Metoden 

er forankret i det nationale retssystem, men er åben for international ret, hvor EU-ret kan 

inddrages som gyldig hjemmel og retskilde i det danske retssystem på lige fod med de 

danske retskilder. Den retsdogmatiske metode udelukker således ikke de internationale 

retskilder, da de indgår i retskildegrundlaget.16  

Derudover, har EU-retten forrang for national ret jf. Costa/ENEL-sagen,17 og det påhviler 

de nationale domstole og retsinstanser at foretage EU-konform fortolkning jf. art. 4 (3) 

TEUF og art. 288 TEUF.18 Dette betyder, at en analyse af EU udbudsreglerne er relevant for 

national ret da disse i høj grad anvendes direkte i medlemsstaterne, og ved uoverens-

stemmelser mellem national ret og EU ret, må den nationale ret som udgangspunkt vige. 

Jeg anvender derfor den retsdogmatiske metode til at udlede gældende EU-ret for 

anvendelsen af lønklausuler i offentlige kontrakter.  

                                                           
15

 Nielsen; Tvarnø (2011,386) 
16

 Nielsen; Tvarnø (2011,482) 
17

 Sag 6/64, Flaminio Costa nægtede at betale en elregning fra ENEL da han mente at lov om nationalisering af 
elektricitetsindustrien i Italien var i strid med EU-retten. EUD udtalte, at EU-retten har forrang for national ret.  
18

 Nielsen; Tvarnø (2011,139) 
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2.1.1 Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske metode anvendes til at systematisere, beskrive, fortolke og analysere 

gældende ret ved hjælp af retskilderne.19 Retskilderne opstilles i en bestemt rækkefølge:20 

- Regulering  

- Retspraksis 

- Retssædvaner 

- Forholdets natur 

De retskilder som den retsdogmatiske metode opstiller kan ikke overføres direkte på EU-

retten. F.eks. anvendes retskilden sædvane stort set ikke i EU-retten21 og forholdets natur 

som terminologi anvendes ikke af EU-Domstolen, EUD, der i stedet henviser til 

almindelige retsprincipper, grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes fælles 

konstitutionelle traditioner.22 Retskilderne retssædvaner og forholdets natur vil ikke blive 

behandlet yderligere, da de ikke er relevante for afhandlingen. 

2.1.1.2 Regulering 

Indenfor retskilden regulering eksisterer et hierarki mellem de forskellige typer 

lovgivning og bestemmelser. I EU har primærretten således forrang for sekundærret. 

Primærretten omfatter Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, TEUF, 

Traktaten om den Europæiske Union, TEU23, Chartret for Grundlæggende Rettigheder24 og 

de almindelige EU principper, mens sekundærretten omfatter den afledede ret; 

forordninger, direktiver, afgørelser mv.25 Primærretten omfatter generelle formåls- og 

forbudsbestemmelser som regulerer det indre markeds overordnede mål og hensyn, 

herunder art. 3(3) TEU om unionens mål og oprettelsen af det indre marked, hvor 

unionen arbejder for en ”social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der 

                                                           
19

 Der opstilles ikke et hierarki mellem retskilderne, Nielsen; Tvarnø (2011,32) 
20

 Nielsen; Tvarnø (2011,28 og 31-32) 
21

 Nielsen; Tvarnø (2011,191) 
22

 Art. 6 (2) TEUF og Nielsen; Tvarnø (2011,196) 
23

 TEUF og TEU omtales samlet som Lissabontraktaten eller traktaten  
24

 Chartret var tidligere soft law, men har jf. art. 6(1) TEU traktatrang og udgør således primærretten 
25

 Nielsen; Tvarnø (2011,108) 
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tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og 

forbedring af miljøkvaliteten.” 

Herudover anvendes de generelle bestemmelser samt forbuddet mod diskrimination på 

baggrund af nationalitet26 og de fri bevægelighedsregler27 samt de hertil tilknyttede EU 

principper i samspil med de specifikke regler i udbudsdirektivet28 og 

udstationeringsdirektivet29. Principperne er udledt af TEUF og ligger til grund for 

udbudsdirektivet jf. direktivets betragtning 2, og beskrives i kapitel 3.  

2.1.1.3 Folkeret 

Folkeretten spiller ligeledes en rolle i de udbudsretlige regler, hvor især International 

Labour Organiazation, ILO, konvention nr. 94, C094, om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, er interessant for afhandlingen, og derfor analyseres i kapitel 5. Derudover 

eksisterer der traktater i World Trade Organization, WTO, herunder Government 

Procurement Agreement, GPA, samt EØS-aftalen som udstrækker EU udbudsreglerne til 

også at gælde for EØS-landene Norge, Island og Licthenstein, som afhandlingen ikke vil 

behandle yderligere. 

2.1.1.4 Retspraksis 

Retskilden retspraksis spiller en stor rolle i EU-retten og ligeledes i udbudsretten,30  hvor 

EUD bl.a. har udtalt, at formålet med udbudsreglerne er at sikre effektiv konkurrence samt 

en effektiv gennemførelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser.31 

Retspraksis fra EUD vil derfor blive anvendt i kapitel 3.  

                                                           
26

 Art. 18 TEUF 
27

 Varer art. 34 TEUF, personer/arbejdskraft art. 45 TEUF, tjenesteydelser art. 56 TEUF og kapital art. 63 TEUF 
28

 Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøb, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter, EP/Rdir 2004/18, herefter udbudsdirektivet 
29

 EP/Rdir 1996/71 om udstationering af arbejdstagere som led i udveklingen af tjenesteydelser, herefter 
udstationeringsdirektivet 
30

 Nielsen (2010,43) 
31

 Sag C-31/87, Beentjes, hvor Beentjes blev udelukket selvom virksomheden havde afgivet det laveste bud, da 
Beentjes ikke levede op til et kriterium om beskæftigelse af langtidsledige. EUD fandt, at et kriterium om 
beskæftigelse af langtidsledige og særlig erfaring i det arbejde der skal udføres var foreneligt med udbudsdirektivet. 
Pr. 21 og 11. 
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2.1.1.5 Fortolkningsbidrag 

Selvom fortolkningsbidrag ikke er en del af den retsdogmatiske metode, har jeg fundet det 

relevant at inddrage fortolkningsbidrag såsom Generaladvokaternes forslag til afgørelse i 

Rüffert og Laval samt Kommissionens Grønbog om Sociale hensyn ved offentlige indkøb.32 

Disse er ikke bindende retsakter og kan derfor ikke ligge til grund for gældende ret, men 

de er udtryk for henholdsvis Genereladvokaternes og Kommissionens holdning og 

forståelse af traktaterne, direktiverne og EUD’s praksis, og kan således forklare og fremme 

forståelsen af de gældende retsakter og retspraksis.  

2.2 Kapitel 4 

Kapitel 4 opstiller og analyserer forskellige arbejdsmarkedsmodeller, for at belyse den 

rolle lønklausuler spiller i de forskellige reguleringsformer samt løndannelsen i de 

forskellige modeller. 

For at gøre dette, anvender jeg begreber fra industrial relations teorien som handler om 

arbejdsmarkedsrelationer. Industrial relations forskning er primært sociologisk, men 

indeholder elementer fra økonomi, politologi, jura m.m. alt efter hvad der er genstand for 

analyse.33 Teorien søger at forklare karakteristika ved arbejdsmarkedet i forskellige lande, 

og opdeler arbejdsmarkederne i tre idealtyper; aftale-, stats- og markedsmodellen. 

Teorien har især fokus på den organiserede del af arbejdsmarkedet,34 hvilket gør den 

velegnet til at forklare det aftalebaserede arbejdsmarked, samt til at sammenligne den 

med andre arbejdsmarkedsmodeller i forhold til lønklausuler. Konklusionerne anvendes i 

kapitel 6, hvor AS-kurven for de tre arbejdsmarkedsmodeller udledes.   

2.3 Kapitel 5 

I kapitel 5 foretages en komparativ analyse af dansk og svensk ret efter Laval-sagen, som 

omhandlede fortolkningen af mindsteløn og hvordan denne fastsættes i medlemsstater, 

hvor kollektive overenskomster og retten til kollektive kampskridt regulerer 

arbejdsmarkedet. De to løsninger sammenlignes og overensstemmelsen med EU-retten 

analyseres i forhold til anvendelsen af lønklausuler i de to lande.  

                                                           
32

 KOM(2010) 
33

 Strøby Jensen (2007,28) 
34

 Strøby Jensen (2007,11) 
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Kommissionen har initiativretten i forhold til at foreslå ny lovgivning i EU35 og kom den 

21. marts 2012 med et forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet36 

og et forslag til forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne 

af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser.37 Selvom de to retsakter 

først skal gennem en politisk proces før de endelig bliver vedtaget, inddrages de i analysen 

af løsningernes overensstemmelse med EU-retten, da de giver et godt praj om hvordan 

Kommissionen mener dommen skal fortolkes og hvordan de fremtidige regler måske 

kommer til at se ud.  

2.3.1 Komparativ ret 

Komparativ ret anvendes til at undersøge hvordan de samme juridiske problemer søges 

løst i forskellige nationale regler. Analysen er relevant både hvor der allerede eksisterer 

nationale regler som kan sammenlignes med fremmed ret, og hvor der ikke findes 

nationale regler på området, hvor den fremmede ret kan bruges til at inspirerer de 

nationale lovgivere.38  

Indenfor komparativ ret sondres der mellem to metoder; Länderberichte og analytisk 

metode39. Førstnævnte metode har til sigte at redegøre for flere landes retssystemer for 

sig, mens den analytiske metode har til sigte at sammenligne retssystemers holdning til et 

bestemt problem.40 Analysen vil bero på den analytiske model, da det søges belyst 

hvordan henholdsvis Danmark og Sverige har løst de problemer som Laval skabte. Begge 

lande tilhører nordisk ret som er en delfamilie41 indenfor civil-law traditionen, da de 

nordiske lande deler retsrealismens præg.42 Dette gør at den analytiske metode er yderst 

velegnet til en komparativ analyse af svensk og dansk ret.  

                                                           
35

 Nielsen; Tvarnø (2011,122) 
36

 COM(2012) 131 final 
37

 COM(2012) 130 final 
38

 Nielsen; Tvarnø (2011,29) 
39

 Der sondres yderligere mellem statisk og dynamisk fremstilling, Lando (2004,189). Dette er en statisk fremstilling, da 
gældende ret søges afdækket 
40

 Lando (2009,206-207) 
41

 Historisk begrundede elementer, herunder retssprog, retsmetode, ideologien og en del retsreglers indhold er med 
til at binde to eller flere systemer sammen, Lando (2009,211)  
42

 Nielsen; Tvarnø (2011,69-70) 
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2.3.2.1 ILO konvention 94, C094 

I kapitlet vil jeg fremhæve nogle udvalgte forskelle og ligheder mellem Danmark og 

Sverige, især ILO konvention 94 om arbejdsklausuler, som kun Danmark har tiltrådt.  

Der eksisterer to hovedteorier om forholdet mellem national ret og folkeret; den 

monistiske teori og den dualistiske teori. De fleste kontinentaleuropæiske lande, bygger 

på den monistiske teori, hvor de folkeretlige forpligtelser ikke behøver implementering, 

men er umiddelbart gældende i national ret. Den dualistiske teori kræver derimod 

implementering i national ret for at gælde, da national ret og folkeret er to adskilte 

systemer. De nordiske lander og Storbritannien følger den dualistiske teori.43 C094 er 

derfor inkorporeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1 af 04/01/1957 og senest 

gennemført ved cirkulære nr. 115 af 27. juni 1990 fra Beskæftigelsesministeriet.  

I alt ti medlemsstater44 har tiltrådt C094, alle før deres medlemskab af EU. Jeg vil derfor 

ikke blot analysere C094 i forhold til Danmark, men i forhold til de ti medlemsstater som 

har tiltrådt, hvor jeg vil diskutere overensstemmelsen med EU-retten og hvorvidt de 

medlemsstater som har tiltrådt C094 fortsat kan anvende den.  

2.4 Kapitel 6 

I kapitel 6 undersøges det hvorvidt lønklausuler påvirker priskonkurrencen i forskellige 

arbejdsmarkedsmodeller ved at anvende neoklassisk makroøkonomi. Her er udgangs-

punktet, at agenterne er rationelle (de ønsker at nyttemaksimere), har fuld information, 

og at ressourcerne er begrænsede.45 Den hårde kerne er agenternes ubegrænsede 

rationalitet og at der profitmaksimeres. 46  Neoklassisk makroøkonomisk teori opstiller 

simplificerede modeller, som forklarer hvordan økonomien agerer på kort og langt sigt, 

som følge af ændringer i politik. Teorien er derfor velegnet til at analysere hvordan løn-

klausuler påvirker priskonkurrencen i forskellige arbejdsmarkedsmodeller.  

                                                           
43

 Nielsen; Tvarnø (2011, 159-160) 
44

 Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Holland og Spanien 
45

 Nielsen; Tvarnø (2011,438) 
46

 Knudsen (1997,54) 
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2.4.1 Modellen 

De grundlæggende markedsmekanismer vises ved IS-LM modellen, som er en fastpris-

model der viser hvordan økonomien agerer på kort sigt. IS-kurven viser kombinationer af 

rente og produktion (indkomst) der giver ligevægt på varemarkedet, mens LM-kurven 

viser kombinationer af rente og indkomst (produktion) der giver ligevægt på det finan-

sielle marked. Ud fra IS-LM modellen kan AD-kurven udledes som viser kombinationer af 

produktion og prisniveau, hvor tjenesteydelses- og pengemarkedet er i ligevægt.  

AS-kurven består af løn- og prisdannelseskurven og viser sammenhængen mellem løn og 

pris. Løn- og prisdannelseskurven illustrerer hvordan lønnen fastsættes, og hvilke 

variabler som kan påvirke lønnen positivt såvel som negativt. AD-AS modellen viser den 

samlede ligevægt på tjenesteydelses-, valuta-, penge- og arbejdsmarkedet, og illustrerer 

dermed det samlede marked for tjenesteydelser.  

Med udgangspunkt i dette, udleder jeg tre AS-kurver, en for hver type arbejdsmarkeds-

model, som jeg analyserer priskonkurrencen ud fra. Betingelserne i modellen opstilles i 

kapitlet, hvor de enkelte antagelser diskuteres og ændres undervejs, således at der opnås 

en mere nuanceret analyse. Analysernes resultat anvender jeg i kapitel 7, hvor jeg vil 

diskutere hvorvidt lønklausulerne kan opnå efficiens ud fra en formålsfortolkning.   

2.5 Kapitel 7 

Med udgangspunkt i de foregående analyser, vil jeg i kapitel 7 diskutere hvorvidt løn-

klausuler kan sikre lovgivningens formål og dermed opnå økonomisk efficiens. 

Diskussionen vil bero på en formålsfortolkning af EU-retten, hvilket betyder, at resultatet 

vil variere alt efter hvilken del af EU-retten der analyseres ud fra. Jeg vil derfor betragte 

anvendelsen af lønklausuler ud fra udbudsdirektivets, udstationeringsdirektivets og 

traktatens formål, således at de forskellige fortolkningsmuligheder analyseres. På 

baggrund af denne diskussion kommer jeg med forslag til hvordan EU bør regulere løn-

klausuler i offentlige kontrakter. 
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2.5.1 Efficiensbegrebet 

Efficiens er et normativt økonomisk begreb som anvendes til at beskrive allokeringen af 

ressourcer hvor værdien maksimeres.47 Formålet er at opnå den tilstand, hvor ressour-

cerne allokeres således at der sikres mest mulig værdi. Fordi begrebet er normativt, har 

det betydning hvilke parametre der anvendes til at vurdere om en situation er efficient 

eller ej.  

Jeg vil anvende efficiensbegrebet således, at hvis lønklausuler kan sikre de formål som der 

søges opfyldt ved den pågældende lovgivning, er anvendelsen af lønklausuler efficient 

ceteris paribus. Formålene udledes primært på baggrund af selve lovgivningsteksten, og 

det er ud fra dette, at lønklausuler afvejes. Jeg anvender dermed efficiensbegrebet 

snævert, da min forudsætning om efficiens kun baserer sig på lovgivningens formål og 

ikke inddrager agenternes nytte og hvordan denne påvirkes.48  

 

2.5.2 Retspolitik 

Hvor den retsdogmatiske metode omhandler gældende ret, drejer den retspolitiske ana-

lyse sig om hvordan retten bør være. Retspolitiske analyser kan enten omhandle de lege 

ferenda, hvor der gives forslag til hvorvidt en lov bør eller skal ændres, eller de sentandia 

ferenda, hvor formålet med analysen er, at angive hvordan domstolene bør anvende loven 

i forhold til konkrete sager.49 I denne afhandling anvendes de lege ferenda, da jeg kommer 

med forslag til hvordan EU bør indrette lovgivningen omkring lønklausuler i offentlige 

kontrakter så der opnås økonomisk efficiens samtidig med at det sociale hensyn iagttages.  

2.6 Kapitel 8 

I kapitel 8 konkluderes og svares der endeligt på afhandlingens problemformulering. 

                                                           
47

 Posner (2007,11) 
48

 Efficiensbetragtningen får dermed karakter af at være en partiel Kaldor-Hicks og Pareto efficiensbetragtning, da jeg 
vurderer en situation frem for en anden (nuværende retstilstand mod en tilstand hvor lønklausuler anvendes), men 
jeg går ikke i dybden med hvilke agenter der opnår/kan opnå nytte ved den ene situation frem for den anden. 
Desuden er Kaldor-Hicks og Pareto ikke så velegnet til at vurdere politiske beslutninger, Raaschou-Nielsen; Juul Foss 
(1997,13-14)  
49

 Nielsen; Tvarnø (2011,29) 
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Kapitel 3 Gældende EU-ret for anvendelsen af lønklausuler  

I dette kapitel anvendes den retsdogmatiske metode til at fastslå gældende EU-ret for 

anvendelsen af lønklausuler i offentlige kontrakter. Først opridses de generelle EU-

principper, da de finder anvendelse i samspil med udbudsdirektivets regler. Herefter 

analyserer jeg de enkelte faser i udbudsprocessen, da de ordregivende myndigheder er 

pålagt forskellige pligter og friheder i de forskellige faser, så det fremgår hvornår og 

hvordan de ordregivende myndigheder kan anvende lønklausuler. Denne opbygning er 

valgt for at give en god forståelse for de enkelte faser, samt skabe et overblik over 

udbudsprocessen.  

For at udlede gældende EU-ret, er det nødvendigt at inddrage udstationeringsdirektivets 

bestemmelse vedrørende mindsteløn samt Rüffert-sagen, da de har betydning for 

anvendelsen af lønklausuler i offentlige kontrakter.  

3.1 Principperne i traktaten 

Traktatens generelle forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet50, de fri 

bevægelighedsregler51 og de generelle EU principper, finder anvendelse i samspil med 

udbudsdirektivet. Dette fremgår direkte af betragtning 2 i udbudsdirektivet, hvor det fast-

slås, at principperne om ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet, ikke-

forskelsbehandling, objektivitet og gensidig anerkendelse udledes af reglerne om fri 

bevægelighed i TEUF og finder anvendelse på indgåelsen af offentlige kontrakter. Fordi 

principperne er udledt af TEUF, finder de også anvendelse på kontrakter udenfor udbuds-

direktivets anvendelsesområde52, f.eks. koncessionskontrakter53 og kontrakter under 

tærskelværdierne54 og skal altid overholdes, uanset kontraktens værdi. Når de 

ordregivende myndigheder foretager offentlige indkøb skal de overholde nedenstående 

                                                           
50

 Art. 18 TEUF 
51

 Varer art. 34 TEUF, personer/arbejdskraft art. 45 TEUF, tjenesteydelser art. 56 TEUF og kapital art. 63 TEUF  
52

 Afhandlingen beskæftiger sig ikke med kontrakter udenfor direktivet jf. kapitel 1, afgrænsninger 
53

 C-324/98 pr. 60, Telaustria, om en koncessionsaftale i forbindelse med udgivelsen af telefonbøger. Telaustria 
mente, at aftalen lå udenfor direktivet da der var tale om koncession. Se afsnit 3.1.1 
54

 C-59/00, Mousten Vestergaard, pr. 20. I udbudsmaterialet var henvist til et bestemt vinduesfabrikat. EUD udtalte, at 
selvom kontrakten lå under tærskelværdien er de ordregivende myndigheder fortsat forpligtet til at overholde de 
grundlæggende regler i traktaten 
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principper, og udbudsdirektivets bestemmelser skal fortolkes og anvendes i overens-

stemmelse med disse principper.   

3.1.1 Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet 

Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet er sammenhængende og 

finder anvendelse når det offentlige indgår kontrakter, uanset om kontrakten falder 

udenfor udbudsdirektiverne, jf. Telaustria55. I Telaustria udtalte EUD, at selvom en 

kontrakt falder uden for udbudsdirektiverne ”er de ordregivende myndigheder, der indgår 

aftalerne, forpligtet til at overholde traktatens grundlæggende regler i almindelighed og 

princippet om forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i særdeleshed” og 

at dette princip navnlig indebærer en gennemsigtighedsforpligtelse, hvor det påhviler de 

ordregivende myndigheder, at ”sikre en passende grad af offentlighed til fordel for enhver 

potentiel tilbudsgiver, der gør det muligt at åbne markedet for tjenesteydelserne for 

konkurrence og at kontrollere, at udbudsprocedurerne er upartiske”56. Gennemsigtigheds-

princippet stiller dermed krav til offentliggørelse, mens ligebehandlingsprincippet skal 

sikre, at udenlandske tilbudsgivere ikke stilles dårligere end nationale tilbudsgivere som 

følge af direkte eller indirekte diskrimination. Dette følger også af art. 2, som bestemmer 

at ”de ordregivende myndigheder skal overholde principperne om ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling af økonomiske aktører og handle på en gennemsigtig måde.” 

3.1.2 Proportionalitetsprincippet 

Proportionalitetsprincippet er udviklet af EUD og er et almindelig retsprincip i EU-retten. 

Princippet indebærer, at handlinger ikke må gå videre, end hvad der er nødvendigt for at 

nå målet med handlingerne, og at der skal være proportionalitet mellem formålet med 

handlingerne og de midler, der vælges til realisere disse.57 Anvender ordregiver 

procedurer som forfølger mål, der kunne være opnået på mindre indgribende vis, er disse 

procedurer uproportionelle.  

                                                           
55

 C-324/98 Telaustria  
56

 Pr. 60-62 
57

 Nielsen (2010,101)  
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3.2 Udbudsdirektivet 

Udbudsdirektivet fastlægger de betingelser som de ordregivende myndigheder skal følge 

ved indgåelse af kontrakter over en bestemt værdi.58 Art. 1 (2), litra a, definerer offentlige 

kontrakter som ”gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt mellem en eller flere 

økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som vedrører udførelsen 

af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser.”59 Udbudsdirektivet indeholder 

procedurer, regler om offentliggørelse, minimumsfrister, kriterier for udvælgelse, tildeling 

og udførelse m.m.  

Udbudsprocessen indeholder som sagt flere faser, som inddeles således: 

- Specifikation, hvor kontraktens indhold beskrives ved de tekniske specifikationer 

- Udvælgelse, hvor de egnede tilbudsgivere udvælges 

- Tildeling, hvor kontrakten tildeles til den blandt de egnede tilbudsgivere, der har 

afgivet det bedste bud, og 

- Udførelse, kontraktbetingelser 

Faserne har betydning for hvordan lønklausuler kan indgå, hvilke jeg kommer ind på i de 

enkelte faser.  

3.2.1 Specifikationsfasen 

I denne fase fastlægger de ordregivende myndigheder hvad der skal anskaffes. De 

tekniske specifikationer anvendes til at beskrive egenskaberne og kvaliteten af det 

offentlige indkøb, og udgør de minimumskriterier som de økonomiske aktører skal over-

holde. De tekniske specifikationer anføres i udbudsdokumenterne, og skal give tilbuds-

giverne lige muligheder samt medføre at konkurrencen for offentlige kontrakter ikke 

hindres ubegrundet, jf. art. 23 (1) og (2). Her er det usikkert om lønklausuler kan indgå 

som en teknisk specifikation, således at økonomiske aktører der ikke kan/vil leve op til 

lønklausulen undlader at byde på kontrakten.  
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 Tærskelværdierne varierer alt efter om det statslige eller regionale myndigheder der er ordregiver samt hvad der  
købes. Tærskelværdierne for 2012 findes i bilag A.  
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 Art. 1 (2), litra b, c og d definerer vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakterne som direktivet 
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3.2.1.1 Tekniske specifikationer og funktionelle krav 

De ordregivende myndigheder kan vælge mellem at fastlægge detaljeret tekniske specifi-

kationer og/eller blot anføre kravene til funktionsdygtighed eller funktionelle krav jf. art. 

23 (3). Sidstnævnte fokuserer på formålet med anskaffelsen og giver dermed tilbuds-

giverne mulighed for at differentiere sig og øge konkurrencen for offentlige kontrakter.60 

Derudover, angiver de tekniske specifikationer de målelige krav, som tilbuddene bliver 

vurderet efter, og det er således ud fra de tekniske specifikationer, at de økonomiske 

aktører beslutter om de er interesseret i at deltage i udbuddet. Derfor skal kravene være 

så klare og præcise, at tilbudsgiverene kan identificere kontraktens genstand og de ordre-

givende myndigheder kan tildele kontrakten, jf. art. 23 (3), litra b og betragtning 29.  

Bilag VI (1) og (2) uddyber de tekniske specifikationer til bl.a. at omfatte egenskaber for 

miljøpræstation og kvalitetsniveau. Ordregiver kan vælge, at specificere anskaffelsen så 

den svarer til dens holdning til miljøbeskyttelse, f.eks. ved at opstille krav om at 

byggematerialet skal være af genbrugsmaterialer.61 Hvad angår kvalitetsniveauet, kan der 

være en sammenhæng mellem arbejdstagerne og kvaliteten af den tjenesteydelse der 

leveres. Selvom løn som udgangspunkt afspejler den enkelte arbejdstagers kvalifikationer, 

kan det ikke udledes at høj løn er lig høj kvalitet. Lønniveauet varierer i EU,62 hvilket 

skyldes flere faktorer end blot den enkelte arbejdstagers kvalifikationsniveau. Som det 

fremgår af kapitel 4 og 6, påvirkes lønnen af det forventede prisniveau, arbejdsløsheds-

raten samt mobiliteten på arbejdsmarkedet og muligheden for at få understøttelse ved 

arbejdsløshed. Derudover vil lønomkostningerne i bygge- og anlægskontrakter ofte 

udgøre langt mindre end materialeomkostningerne, hvilket taler imod at anvende løn-

niveauet som udtryk for kvalitet.  Lønnen alene kan derfor ikke anvendes som en 

indikator for kvalitetsniveauet, hvor kvalitetsniveauet afgøres af hvorvidt den økonomiske 

aktør aflønner sine medarbejdere efter den kollektive overenskomst.  
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 Betragtning 29 
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 Steinicke; Groesmeyer (2008,726) 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics 
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3.2.1.2 Sociale hensyn som teknisk specifikation 

Muligheden for at inddrage sociale hensyn under de tekniske specifikationer, begrænses i 

det omfang, at de ikke er med til at beskrive kontraktens genstand.63 Et socialt hensyn, 

såsom at skolen der bygges skal have adgangsmuligheder for handicappede,64 er med til at 

beskrive kontraktens genstand; en handikapvenlig skole. Spørgsmålet er om man kan 

fortolke lønklausuler til at være en karakteristik ved kontraktens genstand, således at 

ordregiver ved byggeriet af en skole, kan bestemme at skolen skal være bygget af arbejds-

tagere til overenskomstmæssig løn. Ifølge Kommissionen kan ”krav, som ikke har relation 

til selve produktet eller tjenesteydelsen, som f.eks. et krav vedrørende den måde, hvorpå en 

virksomhed ledes” 65 ikke udgøre tekniske specifikationer. Som eksempel fremhæver 

Kommissionen direkte at arbejdsforholdene for arbejdstagerne i forbindelse med 

byggeriet af en skole, ikke kan indgå i de tekniske specifikationer, da disse ikke er knyttet 

til kontraktens genstand, men til udførelsen.66 Lønklausuler vedrører måden hvorpå 

kontrakten udføres, og ikke hvad der skal udføres. Det er derfor næppe muligt at indføre 

en lønklausul under tekniske specifikationer, da den ikke er med til at beskrive 

kontraktens genstand, hvilket er formålet med de tekniske specifikationer, jf. art. 23 (2), 

litra b.67 Det må derfor konkluderes at, i det omfang sociale hensyn er med til at beskrive 

kontraktens genstand (egenskaber og karakteristik), kan de ordregivende myndigheder 

inddrage dette. Jeg mener dog ikke at det er muligt at opstille tekniske specifikationer som 

vedrører lønniveauet for de arbejdstagere som er beskæftiget med kontrakten, da dette 

ikke er knyttet til kontraktens genstand.  

3.2.2 Udvælgelsesfasen, tilbudsgivernes egnethed 

De ordregivende myndigheder udvælger de tilbudsgivere som er egnet til at udføre 

kontrakten. Udbudsdirektivet indeholder bestemmelser om hvornår de ordregivende 

myndigheder skal samt hvornår de kan udelukke tilbudsgivere fra at deltage i udbuddet. 

Tilbudsgiverne vurderes først efter deres personlige forhold (konkurs, 
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 Af betragtning 29 fremgår det at de ordregivende myndigheder bør, hvor det er muligt, fastlægge disse kriterier 
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 Kommissionen (2010,29) 
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 Kommissionen (2010,23) 
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 McCrudden (2207,116) og Poulsen; Jakobsen; Kalsmose-hjelmborg (2011,296) skriver at de tekniske specifikationer 
skal være knyttet kontraktens genstand. Nielsen (2010,343-344) tager ikke stilling til spørgsmålet, men citerer blot 
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straffeovertrædelser, gæld til det offentlige m.v.) jf. art. 45, og tilbudsgiverens registrering 

i offentlige registre68 jf. art. 46, som kan give anledning til udelukkelse. Herefter vurderes 

tilbudsgiverens egnethed ud fra deres økonomiske, finansielle, faglige og tekniske 

formåen jf. art. 47-52. Når denne udvælgelse er foretaget, vurderer de ordregivende 

myndigheder tilbuddene efter reglerne om alternative tilbud i art. 24,69 

tildelingskriterierne i art. 53 og unormalt lave bud70 i art. 55, jf. art. 44 (1).71  

Spørgsmålet er her, om lønklausuler kan indgå som et udvælgelseskriterium eller i 

vurderingen af tilbudsgiverens egnethed, og på den måde være afgørende for hvilken til-

budsgiver der får kontrakten.  

3.2.2.1 Mindstekrav og kvalitative udvælgelseskriterier 

Efter art. 44 (2) kan de ordregivende myndigheder vælge at fastsætte mindstekrav 

vedrørende egnethed, som tilbudsgiver skal opfylde i overensstemmelse med art. 47 om 

økonomisk og finansiel formåen og art. 48 om teknisk/faglig formåen. Fastsættes der 

mindstekrav, kan ordregiver ikke efterfølgende frafalde mindstekravet, da dette vil være 

en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. Der kan være økonomiske aktører som 

undlod at byde kontrakten pga. mindstekravene, frafaldes disse mindstekrav senere, ville 

de økonomiske aktører som undlod at byde i første omgang måske have deltaget i 

udbuddet. Ordregiver er derfor forpligtet til at følge det udbud de har udskrevet og må 

ikke acceptere tilbudsgivernes senere ændringer. 72 Har de ordregivende myndigheder 

ikke fastsat mindstekrav, kan den ikke efterfølgende opsætte bestemte krav til tilbuds-

giverens egnethed, men må vurdere om tilbudsgiveren har tilstrækkelig økonomisk, 

finansiel, faglig eller teknisk formåen samlet set.73  

Både mindstekrav for egnethed og oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske, 

finansielle, faglige og tekniske formåen, skal være proportionelle i forhold til kontraktens 
                                                           
68

 De ordregivende myndigheder kan anmode om at de økonomiske aktører er optaget i faglige registre eller 
handelsregistre eller har en bestem autorisation, er medlem af en bestemt organisation.  
69

 Alternative bud kan være en mulighed for de økonomiske aktører for at fremhæve deres sociale profil. Afhandlingen 
vil dog ikke undersøge dette nærmere.   
70

 Afhandlingen undersøger ikke unormalt lave bud, men det er klart, at unormalt lave bud kan give anledning til at 
den ordregivende myndighed undersøger tilbudsgiverens forhold omkring arbejdsvilkår og løn nærmere.  
71

 Steinicke; Groesmeyer (2008,1090-1091) 
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 C-87/94 Wallonske Busser, pr. 35, 54 og 56. De ordregivende myndigheder tillod, at en tilbudsgiver ændrede i sit 
tilbud senere, hvilke gav den pågældende tilbudsgiver en fordel som er i strid med ligebehandlingsprincippet iflg. EUD 
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 Steinicke; Groesmeyer (2008,1092) 
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genstand samt have tilknytning til denne.74 Ordregiver kan opstille kriterier som sætter en 

høj social standard, og dermed udelukke tilbudsgivere som ikke opfylder disse 

betingelser. Problemet er at ordregiver risikerer at der ikke er nok aktører der byder på 

kontrakten og at konkurrencen udebliver. Da ordregiver ikke efterfølgende kan fravige de 

mindstekrav de har opstillet, skal de være påpasselige med at sætte mindstekravene så 

højt, at ingen økonomiske tilbudsgivere kan opfylde betingelserne.   

Art. 47 og art. 48 udgør tilsammen det grundlag som de ordregivende myndigheder 

vurderer tilbudsgivernes egnethed på. Disse kvalitative udvælgelseskriterier er 

udtømmende jf. Beentjes pr. 17, hvor EUD udtalte, at ”de ordregivende myndigheder kun 

kan foretage undersøgelsen af entreprenørernes egnethed på grundlag af kriterier baseret 

på deres økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet.” Det vil derfor ikke være lovligt, at 

anvende andre udvælgelseskriterier end kriterier baseret på den økonomiske aktørs 

økonomiske, finansielle og tekniske formåen.75 Dette udelukker dog ikke helt anvendelse 

af sociale hensyn, hvis disse hensyn kan fortolkes som værende en del af den tekniske 

formåen eller kan give anledning til udelukkelse.76 I forhold til lønklausuler, er det interes-

sant om lønklausuler kan fortolkes således at de kan indikere tilbudsgivers finansielle, 

faglige og tekniske formåen og om ordregiver på denne måde kan opstille lønklausuler 

som mindstekrav.  

3.2.2.2 Teknisk formåen 

I forhold til den økonomiske aktørs tekniske formåen, er særlig erfaring i det arbejde der 

skal udføres, et lovligt kriterium i forhold til vurderingen af dennes egnethed, jf. Beentjes 

pr. 24. Derimod er den økonomiske aktørs evne til at beskæftige en bestemt gruppe af 

arbejdstagere, såsom langtidsledige som i Beentjes, ikke en del af tilbudsgiverens tekniske 

kapacitet jf. pr. 28.77 Det synes heller ikke muligt at koble den tekniske formåen med et 

krav om overenskomstmæssig løn jf. diskussionen under tekniske specifikationer, da der 

ikke nødvendigvis er en direkte kobling mellem kvalitet (tilbudsgiverens tekniske 

formåen) og høj løn. Dog udgør tilbudsgiverens medarbejdere en teknisk ressource, 
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 ”skal hænge sammen med og stå i forhold til kontraktens genstand” jf. art. 44 (2), andet led. 
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hvorfor det er lovligt at kræve et bestemt antal medarbejdere med et bestemt 

kvalitetsniveau.78 Udbudsdirektivets art. 48 oplister en række måder hvorpå den 

økonomiske aktørs tekniske og/eller faglige formåen kan vurderes og efterprøves, såsom 

uddannelsesoplysninger om den økonomiske aktørs medarbejdere, jf. art. 48 (2), litra e. 

Det må derfor konkluderes, at lønklausuler ikke kan indgå i vurderingen af den 

økonomiske aktørs tekniske formåen.  

3.2.2.3 Udelukkelse 

Hvad angår udelukkelse, giver art. 45 (2), litra c og d, den ordregivende myndighed 

mulighed for at udelukke økonomiske aktører, som henholdsvis ”ved retskraftig dom ifølge 

landets forskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes 

faglige hæderlighed” og ”i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig 

fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret.” De to bestemmelser 

overlapper til dels hinanden, da alvorlige fejl kan ligge til grund for en dom.79 

Overtrædelser af kollektive overenskomster eller reglerne om udstationering, kan be-

tragtes som alvorlige fejl hvis dette fremgår af national lovgivning jf. betragtning 34, andet 

led. Der skal dog fortsat tages højde for proportionalitetsprincippet og ligebehandlings-

princippet.  

I de tilfælde hvor en tjenesteyder medbringer egen arbejdskraft for at udføre en offentlig 

kontrakt i en anden medlemsstat, indeholder udstationeringsdirektivet mindstekrav, som 

der skal opfyldes i værtslandet, over for de udstationerede arbejdstagere. Også her er det 

muligt for medlemsstaterne at indføre national lovgivning, hvor tilsidesættelse af disse 

forpligtelser ”betragtes som en alvorlig fejl eller som en strafbar handling, der rejser tvivl 

om den pågældende økonomiske aktørs faglige hæderlighed, og som kan medføre, at denne 

udelukkes fra udbudsproceduren” jf. betragtning 34, andet og tredje led.  

Medlemsstaterne har dermed mulighed for at fastlægge regler som gør det muligt at 

udelukke økonomiske aktører som tidligere har overtrådt overenskomster, ikke levet op 

til reglerne i den nationale implementering af udstationeringsdirektivet og/eller overtrådt 

lønklausuler. Det kommer således an på national ret i den pågældende medlemsstat, 
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hvorvidt det er muligt at udelukke økonomiske aktører på grund af tidligere forseelser, 

som gør det tvivlsomt om de kan leve op til en lønklausul. Det er ikke muligt at udelukke 

økonomiske aktører blot pga. mistanke om deres evne til at leve op til en lønklausul, da 

ordregiver beviseligt skal konstatere at den økonomiske aktør har begået alvorlige fejl, 

f.eks. fordi denne tidligere er blevet dømt for manglende overholdelse af en lønklausul 

eller overenskomst.80  

3.2.3 Tildelingsfasen 

Ved tildeling af kontrakten skal de ordregivende myndigheder anvende et af de to 

tildelingskriterier den laveste pris og det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. art. 53 (1). 

Ordregiver må frit vælge mellem de to tildelingskriterier, og valget vil derfor afhænge af 

hvilken type indkøb udbuddet vedrører. Laveste pris er velegnet til indkøb hvor der ikke 

er mange varianter på markedet, og hvor prisen er det eneste reelle konkurrence-

parameter, mens økonomisk mest fordelagtigt er bedre egnet til komplekse kontrakter og 

hvor ordregiver ønsker at lægge vægt på flere parametre end prisen. Det er også i 

sidstnævnte, at lønklausuler kan tænkes at indgå. 

3.2.3.1 Økonomisk mest fordelagtig 

Anvendes der det økonomisk mest fordelagtige tilbud som kriterium, kan den 

ordregivende myndighed opstille delkriterier om ”f.eks. kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik 

og funktionsmæssig karakter, miljøegenskaber, driftsomkostninger, rentabilitet, kunde-

service og teknisk bistand, leveringdato og leveringstid eller færdiggørelsestid” jf. art. 53 (1), 

litra a. Denne liste over delkriterier er ikke udtømmende, hvorfor ordregiver har mulighed 

for at anvende andre kriterier end dem der er nævnt i direktivet.81 Dog skal der anvendes 

objektive kriterier, som sikrer gennemsigtighed, ligebehandling og at konkurrencen 

foregår på reelle konkurrencevilkår jf. betragtning 46, første led. Det er derfor vigtigt, at 

de ordregivende myndigheder sørger for at deres krav fremgår klart og præcist. 

Delkriterierne, og hvordan de ordregivende myndigheder vægter dem, skal fremgå af 

udbudsbekendtgørelsen, jf. art. 53 (2). Dermed vil tildelingen af kontrakten gå til den til-

budsgiver som har afgivet det bedste tilbud efter tildelingskriterierne. Derudover skal 
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tilbud som ikke lever op til tildelingskriterierne, afvises for ikke at overtræde princippet 

om ligebehandling.82  

Kravet om økonomisk mest fordelagtig udelukker ikke, at forhold, der ikke er rent 

økonomiske, kan have indflydelse på værdien af et tilbud set fra ordregivers side jf. 

Concordia Busser83 pr. 55. Her fastslog EUD, at delkriterier på det miljømæssige og sociale 

område er lovlige såfremt at disse 1) er knyttet til kontraktens genstand, 2) ikke giver de 

ordregivende myndigheder et ubetinget frit valg, 3) fremgå af udbudsbekendtgørelsen 

samt 4) overholder de grundlæggende principper i EU-retten, særligt traktaten jf. pr. 64.84 

I sagen fik tilbudsgiverne ekstra point hvis deres tilbud anvendte busser med nitrogen-

oxidemissioner og støjniveau under et bestemt defineret niveau og dermed tog hensyn til 

miljøet. EUD fandt, at de to kriterier var knyttet til kontraktens genstand og dermed 

lovlige.  

I EVN Wienstrom85 bekræftede EUD de fire betingelser fra Concordia, og fastslog i pr. 32-

33, at EU-retten ikke er til hinder for tildelingskriterier som ikke er udelukkende 

økonomiske. Sagen omhandlede lovligheden af et tildelingskriterium, hvor tilbudsgivere 

som havde rådet over, eller ville råde over en bestemt mængde elektricitet fra vedvarende 

energikilder, ville blive tildelt ekstra point. Vægtningen af dette kriterium var på 45 pct. 

mens pris blev vægtet med 55 pct. Formålet med dette var, at opfordre markedet generelt 

til at anvende vedvarende energi.86 De ordregivende myndigheder i sagen havde oplyst, at 

det ikke var muligt at kontrollere om den leverede elektricitet rent faktisk var fra ved-

varende energikilder. Dette var en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, da 

tildelingskriteriet ikke sikrede gennemsigtighed og objektivitet, jf. pr. 51. Et kriterium 

hvor det ikke er muligt at foretage effektiv kontrol, er ligeledes i strid med unionsretten, jf. 

pr. 52. EUD fastslog derfor i pr. 67, at tildelingskriteriet ikke var tilknyttet til kontraktens 

genstand, da det vedrørte den mængde af vedvarende energi som den økonomiske aktør 
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 C-243/89, Storebælt, pr. 37. Hvor de danske myndigheder i forbindelse med byggeriet af Storebæltsbroen 
accepterede et alternativt tilbud som ikke opfyldt betingelserne i udbudsmaterialet. Derudover havde 
udbudsmaterialet en ’dansk-klausul’ hvor danske materialer og arbejdstagere skulle anvendes mest muligt. 
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 C-513/99, Concordia, pr. 55 
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 Denne retspraksis er indskrevet i direktivets betragtning 1 
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EUD’s fortolkning af bestemmelse er derfor også relevant for udbudsdirektivet, pr. 31 
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generelt har leveret og ville kunne levere til andre kunder end de ordregivende 

myndigheder.   

Andre hensyn end økonomiske er altså ikke udelukket som delkriterier, så længe de er 

knyttet til kontraktens genstand, og overholder de øvrige betingelser fastlagt i Concordia. 

Sekundære politikker, såsom ligestilling eller menneskerettigheder, kan imidlertid ikke 

anvendes som tildelingskriterier, da de forfølger generelle hensyn og er dermed ikke 

knyttet til kontraktens genstand.87 En ordregivende myndighed som vil sikre at der 

betales overenskomstmæssig løn, kunne lave et delkriterium hvor tilbudsgiverne opnår 

ekstra point hvis de har tiltrådt overenskomsten på det pågældende område. Dette vil dog 

ikke være tilladt, da dette ikke er tilknyttet kontraktens genstand, men derimod 

udførelsen. Det følger også af Kommissionen, som mener at betingelser omkring arbejds-

vilkår ikke tilladt som tildelingskriterium, men er bedre egnet til at indgå under 

kontraktens udførelse.88 Arbejdsvilkår må fortolkes som værende de vilkår og betingelser 

som omhandler ansættelsesforholdet, såsom arbejdsmiljø, organiseringen af arbejdet, 

arbejdstid, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.89 Udstationeringsdirektivet 

indikerer at disse vilkår især er arbejdstid og hviletid, ferie, løn, sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen, beskyttelse af gravide og kvinder der lige har født samt børn og unge og 

ligebehandling mellem mænd og kvinder, ved at opliste dem i en kerne af arbejds- og 

ansættelsesvilkår i direktivets art. 3. Det må derfor formodes, at Kommissionen også 

referer til mindsteløn, når den bruger ordet ansættelsesvilkår.  

Det er derfor ikke muligt at anvende lønklausuler som et tildelingskriterium, da disse ikke 

er tilknyttet kontraktens genstand.  

3.2.4 Udførelsesfasen  

Denne del af udbudsprocessen er velegnet til at opnå beskæftigelsespolitiske mål med, da 

det står forholdsvis frit for de ordregivende myndigheder at fastsætte indholdet af 

kontrakten, så længe vilkårene fremgår af udbudsbekendtgørelsen eller 

udbudsbetingelserne, og hverken er direkte eller indirekte diskriminerende jf. betragtning 
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33, litra f, første led. De økonomiske aktører skal have mulighed for at tage kontrakt-

betingelser om sociale hensyn i betragtning, når de udarbejder deres tilbud, da dette kan 

påvirke prisen.  

3.2.4.1 Sociale hensyn i kontrakten  

Betingelserne for kontraktens udførelse kan navnlig omhandle sociale hensyn jf. art. 26. 

Vilkårene kan have til formål at ”fremme efteruddannelse på arbejdspladsen, skaffe 

beskæftigelse til personer med særlige integrationsproblemer, bekæmpe arbejdsløshed […] 

Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om — ved udførelsen af kontrakten — at ansætte lang-

tidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for ledige eller for unge, at overholde 

substansen i de grundlæggende ILO konventioner, hvis de ikke er gennemført i national ret, 

og at ansætte flere handicappede, end den nationale lovgivning kræver” jf. betragtning 33, 

litra f. De ILO konventioner der henvises til, er dem samtlige medlemsstater har tiltrådt90 

og C094 om arbejdsklausuler, er således ikke en del af de grundlæggende ILO 

konventioner.  

For at de ordregivende myndigheder kan anvende sociale hensyn i betingelserne for 

kontraktens udførelse, skal disse være forenelige med unionsretten og nævnt i udbuds-

bekendtgørelsen jf. art. 26, første led. Art. 26 gør det altså muligt at indføre en lønklausul 

som kontraktvilkår, men hvorvidt lønklausulen er lovlig vil komme an på om lønklausulen 

og dens virkning ikke er i strid med anden unionsret. Foreneligheden med unionsretten 

betyder, at på områder hvor der eksisterer anden unionsret, skal det sociale hensyn være i 

overensstemmelse hermed. Dette får især betydning for grænseoverskridende tjeneste-

ydelseskontrakter, da der her skal tages højde for tjenesteydelsernes fri bevægelighed art. 

56 TEUF og udstationeringsdirektivet91.  

En lønklausul skal, for at være lovlig efter udbudsdirektivet, være i overensstemmelse 

med udstationeringsdirektivet og de generelle principper i traktaten. Derfor analyseres 

udstationeringsdirektivets regler om mindsteløn og EUD’s fortolkning heraf. 

                                                           
90

 ILO’s centrale arbejdsstandarder forbyder tvangsarbejde (C29 og C105) og børnearbejde (C138 og C182) og 
stadfæster retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger (C87 og C98) og til ligestilling med hensyn til 
beskæftigelse og ansættelse (C100 og C111). 
91

 Betragtning 34 nævner eksplicit udstationeringsdirektivet 
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3.3 Udstationeringsdirektivet 

Før udstationeringsdirektivet fulgte det af retspraksis92 at medlemsstaterne kunne udvide 

anvendelsesområdet for national arbejdsret til også at gælde udstationerede arbejds-

tagere. Denne udvidelse af anvendelsesområdet kan dog udgøre en restriktion som skal 

retfærdiggøres. Med udstationeringsdirektivet har medlemsstaterne ikke blot ret til at 

udstrække den nationale arbejdsret til udstationerede arbejdstagere, men er forpligtet til 

dette på en række områder.93  

I udstationeringsdirektivets art. 3 (1), litra a)-g), opstilles en kerne af ufravigelige 

ansættelses- og arbejdsvilkår, hvor værtslandets regulering finder anvendelse og som de 

udstationerede arbejdstagere skal sikres. Et af disse vilkår er mindsteløn, der skal 

defineres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis i den medlemsstat, 

på hvis område arbejdstageren er udstationeret. jf. art. 3 (1), litra c). Art. 3 (7) og 

betragtning 17 bestemmer, at direktivet ikke er til hinder for at de udenlandske tjeneste-

ydere anvender mere favorable vilkår for arbejdstagerne.  

Medlemsstaterne kan regulere grundrettighederne, herunder mindstelønnen, på følgende 

måder jf. art. 3 (1): 

a) Ved lov eller administrative bestemmelser, det vil sige, at mindstelønnen gælder for 

samtlige arbejdstagere i medlemsstaten, og/eller  

b) Kollektive overenskomster eller voldgiftskendelser der finder generel anvendelse, 

dvs. erga omnes overenskomster som alle virksomheder indenfor den pågældende 

sektor eller erhvervsgren i det pågældende geografiske område skal overholde.94 

I medlemsstater hvor der ikke findes en ordning der fastslår at de kollektive aftaler eller 

voldgiftskendelser finder generel anvendelse, er det jf. art. 3 (8), andet led, muligt at 

anvende:   

                                                           
92

 C-113/89, Rush Portuguesa som udstationerede arbejdstagere til Frankrig i forbindelse med bygningen af en 
jernbane. Da Rush Portuguesa ikke overholdt den franske lov for lønnet beskæftigelse blev de pålagt at betale et 
særligt bidrag, hvilke de mente var i strid med art. 56 TEUF. EUD udtalte i pr. 18, at unionsretten ”ikke er til hinder for, 
at medlemsstaterne lader deres lovgivning eller de kollektive overenskomster[…] gælde for alle, som udøver en lønnet 
beskæftigelse, herunder af midlertidig karakter, på deres områder, uanset i hvilken medlemsstat arbejdsgiveren er 
etableret.”  
93

 Malmberg (2010,4) 
94

 Art. 3 (8), første led 
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c) Kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, der er alment gældende for alle 

tilsvarende virksomheder i det berørte geografiske område og i den pågældende 

sektor eller erhvervsgren, og/eller  

d) Kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på 

nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område. 

Mulighed c og d er betinget af, at anvendelsen af disse typer overenskomster ikke 

medfører forskelsbehandling mellem de udenlandske og indenlandske virksomheder jf. 

art. 3 (8), tredje led.  Anvendelsen af kollektive aftaler (b, c og d) er kun obligatorisk for 

byggeområdet95 jf. art. 3 (1), andet led, men det er muligt for medlemsstaterne at udvide 

bestemmelsen til også at gælde andre aktiviteter end dem indenfor byggeområdet jf. art. 3 

(10), andet led.  

3.3.1 Rüffert C-346/06 

I sagen Rüffert havde den tyske delstat Niedersachsen indført en lov (delstatsloven) om, at 

offentlige kontrakter om byggearbejde kun skulle tildeles virksomheder, som skriftligt 

forpligtede sig til at betale deres ansatte mindst den overenskomstmæssigt fastsatte løn 

på leveringsstedet, dvs. en lønklausul. Virksomhederne forpligtede sig også til at pålægge 

underleverandørerne denne forpligtelse og føre tilsyn med, at de overholdt denne 

(kædeansvar). Virksomheder der ikke forpligtede sig til dette, ville blive udelukket96 og 

overtrædelser ville blive sanktioneret med konventionalbod og/eller annullering af 

kontrakten. Delstatsloven henviste til en overenskomst som ikke var generelt gældende, 

og pålagde virksomhederne at betale en højere mindstelønsats end den der fremgik af 

TVMindstelohn (lov om mindsteløn). Tyskland havde/har altså et system som det i 

udstationeringsdirektivets art. 3 (1), som er beskrevet i ovenstående som mulighed a og b.  

Virksomheden Objekt und Bauregie vandt udbuddet, og anvendte herefter en polsk 

underentreprenør som medbragte polske arbejdstagere til en lavere løn end den i 

overenskomsten (46,57 pct. af mindstelønnen, pr. 12) hvorfor de ordregivende 

                                                           
95

 Bilaget oplister navnlig de områder indenfor byggebranchen hvor anvendelsen af kollektive aftaler er obligatorisk 
96

 Det kan diskuteres om lønklausulen reelt ikke var et udelukkelseskriterium, da virksomheder som ikke forpligtede 
sig, blev udelukket. Iflg. generaladvokat Bot, var lønklausulen en kontraktudførelsesbetingelse, pr. 58-59. Bot 
behandler derfor ikke udbudsdirektivet, da det er udstationeringsdirektivet der udgør den faktiske omstændighed i 
sagen, pr. 61. EUD behandler slet ikke udbudsdirektivet i deres afgørelse. 
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myndigheder annullerede kontrakten. Selvom delstatsloven vedrørte offentlige udbud, var 

spørgsmålet, om den var i strid med udstationeringsdirektivet og art. 56 TEUF.  

3.3.1.1 Lønsatsen i delstatsloven 

EUD fandt for det første, at delstatsloven ikke udgjorde en lovbestemt mindsteløn som 

den i udstationeringsdirektivet (mulighed a), og for det andet, at den kollektive 

overenskomst som loven henviste til, ikke var generelt gældende, sådan som 

udstationeringsdirektivet foreskriver, jf. pr. 23-25. Tyskland kunne derfor ikke anvende 

muligheden i art. 3 (8) om at lægge kollektive overenskomster som ikke er almen-

gældende til grund (mulighed c og d), da denne bestemmelse kun finder anvendelse i 

lande hvor der ikke findes ”ordning til konstatering af, at kollektive aftaler finder generel 

anvendelse” jf. pr. 27. Den mindsteløn som loven henviste til var altså ikke fastsat i 

overensstemmelse med en af de procedurer, der er i udstationeringsdirektivet, og der 

kunne derfor ikke kræves mindsteløn efter den, jf. pr. 31.  

Delstatsloven udgjorde derfor en restriktion på tjenesteydelsernes fri bevægelighed, art. 

56 TEUF, jf. pr. 37, hvor EUD udtalte at loven kunne ”pålægge en tjenesteyder hjemme-

hørende i en anden medlemsstat, hvor mindstelønnen er lavere, en yderligere økonomisk 

omkostning, som kan være til hinder eller indebære ulemper for præstationen af 

vedkommendes tjenesteydelser i værtsmedlemsstaten eller gøre denne præstation mindre 

tiltrækkende.”97 Spørgsmålet var herefter om restriktionen kunne retfærdiggøres.  

3.3.1.2 Retfærdiggørelse af restriktionen 

Formålet med delstatsloven var, at hindre ”konkurrenceforvridning, der opstår inden for 

byggesektoren og på området for offentlig lokal persontrafik ved anvendelse af lavtlønnet 

arbejdskraft, og lette den heraf følgende belastning af det sociale sikringssystem. Den 

bestemmer med dette formål, at offentlige ordregivere kun må give kontrakter vedrørende 

byggeprojekter og offentlig lokal persontrafik til virksomheder, der betaler den på stedet for 

ydelsesleveringen overenskomstmæssigt fastsatte arbejdsløn.”98 Loven havde altså til formål 

at beskytte arbejdstagerne og det sociale sikringssystem samt forhindre social dumping.  

                                                           
97

 EUD henviser til Generaladvokatens pr. 103, Bot kommer frem til at foranstaltningen kan retfærdiggøres i pr. 105 
98

 Lovens formål er skrevet i pr. 5 
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EUD fandt, at delstatsloven ikke kunne retfærdiggøres af formålet om arbejdstagernes 

beskyttelse jf. pr. 38. Derudover fandt EUD det ikke sandsynliggjort, at udstationerede 

arbejdstagere udgjorde et problem, da loven kun vedrørte offentlige kontrakter og ikke 

private kontrakter.99 Loven kunne heller ikke retfærdiggøres ud fra nødvendigheden i at 

sikre økonomisk stabilitet i de sociale sikringsordninger, eller hensynet om at beskytte 

fagforeningers uafhængige organisering af arbejdslivet, jf. pr. 40-42. Loven var derfor i 

strid med EU-retten.  

Genereladvokat Bot, kom imidlertid frem til den modsatte konklusion, nemlig at EU-retten 

ikke er til hinder for delstatsloven, da denne kan retfærdiggøres jf. pr. 114.100 Ifølge Bot, 

udgør beskyttelsen af arbejdstagere samt forhindringen af unfair konkurrence og social 

dumping, tvingende almene hensyn, som EUD tidligere har anerkendt. Bot henviser 

således i pr. 108 til Wolf & Müller-sagen,101 hvor EUD udtalte at formål som består i at 

”undgå illoyal konkurrence fra virksomheder, der betaler deres arbejdstagere en lavere 

løn end mindstelønnen” kan betragtes som et tvingende hensyn, der kan begrunde 

hindringen af tjenesteydelser, ”forudsat bestemmelserne er egnede til at sikre virkelig-

gørelsen af det formål, de forfølger, og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

opfylde formålet.” I Wolf & Müller fastslog EUD også, at beskyttelsen af arbejdstagere er 

et tvingende alment hensyn, jf. pr. 35. Ifølge Bot, er lovgivningen egnet til at forebygge 

social dumping, da den sikrer ”at lokale arbejdstagere og udstationerede arbejdstagere, der 

arbejder på samme byggeplads, aflønnes på samme måde” jf. pr. 119.  

3.3.1.3 Undtagelsen i art. 3 (7) 

Derudover mente Bot, at lønklausulen var en forstærket national beskyttelse som er tilladt 

efter art. 3 (7) om anvendelsen af mere favorable arbejds- og ansættelsesvilkår, såfremt 

den er i overensstemmelse med art. 56 TEUF, jf. pr. 83 og 94.102 EUD fastslår imidlertid i 

pr. 33, at art. 3 (7) ikke kan fortolkes således, at den giver medlemsstaterne ret til at 

                                                           
99

 Generaladvokat Bot finder dette argument irrelevant i forhold til unionsretten, pr. 130. Det forekommer for ham 
”afgørende, at lokale arbejdstagere og udstationerede arbejdstagere aflønnes på samme niveau i forbindelse med 
udførelsen af den samme offentlige kontrakt” og det er ”der markøren skal placeres for at afsløre en eventuel 
forskelsbehandling i strid med unionsretten” pr. 131. Se også Bruun; Jacobs; Schmidt (2010,477) 
100

 Laval var endnu ikke var afsagt da Bot kom med sit forslag til afgørelse 
101

 C-60/03, Wolf & Müller, hvor den tyske udstationeringslov havde en bestemmelse om at hovedentreprenøren 
skulle kautionere for mindstelønnen hos underentreprenører, dvs. en form for kædeansvar. Pr. 41 og 34 
102

 Bot følger dermed Generaladvokat Mengozzis vurdering i pr. 151 i hans forslag til afgørelse i Laval  



 
Side 35 af 99 

 

pålægge de udstationerende virksomheder arbejds- og ansættelsesvilkår som går videre 

end minimumsbeskyttelsen i art. 3 (1), første led, da sådan en fortolkning vil ”berøve 

direktivet sin effektive virkning” og bekræfter dermed sin fortolkning i Laval, pr. 80.  

De ufravigelige arbejds- og ansættelsesvilkår som udstationeringsdirektivet oplister, skal 

fortolkes som det maksimum som medlemsstaterne kan pålægge de udenlandske 

virksomheder, og ikke som minimumsforskrifter sådan som en ordlydsfortolkning og 

Generaladvokaten lægger op til. De udstationerede arbejdstagere kan kun opnå mere 

favorable vilkår, hvis vilkårene i deres medlemsstat er mere favorable end dem i værts-

medlemsstaten eller, hvis virksomheden frivilligt forpligter sig, f.eks. ved at tiltræde 

overenskomsten i værtsmedlemsstaten. EUD fortolker dermed art. 3 (7) snævert.  

3.3.1.4 Konklusioner på Rüffert 

Med sin afgørelse i Rüffert, fastslog EUD at: 

 Mindsteløn, som ikke er fastsat i overensstemmelse med de muligheder som 

udstationeringsdirektivet oplister, kan ikke kræves 

 Beskyttelsesniveauet er i princippet begrænset til det udstationeringsdirektivet 

fastsætter 

 Undtagelsen i art. 3(7) skal fortolkes snævert, således at det kun er muligt at 

anvende mere favorable vilkår, hvis den udstationerede virksomhed frivilligt 

påtager sig forpligtelsen 

De forskellige konklusioner som EUD og Generaladvokaten kommer med, viser at der er 

forskel på hvordan udstationeringsdirektivet kan fortolkes. EUD valgte en klassisk indre-

marked-tilgang, hvor konkurrence er i centrum på bekostning af medlemsstaternes 

mulighed for at sikre lige konkurrencevilkår og beskyttelse arbejdstagerne (indenlandske 

såvel som udenlandske).103 Med Rüffert indtog EUD den position, at lavere 

lønomkostninger er en konkurrencefordel som udenlandske tjenesteydere har ret til, og at 

udstationeringsdirektivet skal fortolkes som et loft for hvad medlemsstaterne kan kræve 

af udenlandske virksomheder. EUD fulgte dermed sin praksis fra Laval, der analyseres i 

kapitel 5. 
                                                           
103

 Caranta (2010,36) 
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3.4 Lønklausuler post Rüffert 

I Rüffert fastlog EUD at national lovgivning, som pålægger de ordregivende myndigheder 

kun at tildele kontrakter til virksomheder, som ved tilbudsgivningen skriftligt har 

forpligtet sig til ved udførelsen af kontrakten, at betale deres ansatte mindst den på 

leveringsstedet overenskomstmæssigt fastsatte løn, er i strid med tjenesteydelsernes fri 

bevægelighed.  

Det er fortsat muligt for de ordregivende myndigheder at tage sociale hensyn ved 

offentlige indkøb.  Dommen præciserer dog, at sociale hensyn der anvendes ved 

udstationerede arbejdstagere, skal være i overensstemmelse med unionsretten og især 

udstationeringsdirektivet.104 Dette betyder, at hvis de ordregivende myndigheder ønsker 

at anvende en lønklausul i en offentlig kontrakt, skal lønsatsen der henvises til være en 

mindstelønsats fastsat i overensstemmelse med udstationeringsdirektivet. Der kan altså 

ikke anvendes lønklausuler som henviser til en lønsats som er større end mindsteløn-

satsen, sådan som jeg har defineret lønklausuler. Hvornår en mindstelønsats er i overens-

stemmelse med udstationeringsdirektivet har vist sig at være tvivlsomt i de medlems-

stater, hvor der ikke findes en ordning som fastslår, at de kollektive aftaler eller voldgifts-

kendelser finder generel anvendelse (mulighed c og d i ovenstående). Dette analyseres i 

kapitel 5. 

3.6 Delkonklusion 

Kapitlet har analyseret de forskellige faser i udbudsprocessen, for at finde ud af hvornår 

lønklausuler kan anvendes. Lønklausuler kan ikke anvendes som teknisk specifikation 

eller tildelingskriterium, da de ikke er tilknyttet kontraktens genstand. Det er derimod 

muligt for de ordregivende myndigheder at udelukke økonomiske aktører som har begået 

alvorlige fejl, såfremt national ret gør det muligt. Det er derfor op til den enkelte 

medlemsstat at indføre lovgivning som gør det muligt, at udelukke økonomiske aktører 

som har overtrådt kollektive overenskomster, reglerne om udstationering m.m.. Det er 

muligt at anvende lønklausuler ved kontraktens udførelse. Dette er betinget af at 

anvendelsen af lønklausulerne er i overensstemmelse med anden unionsret, navnlig 

udstationeringsdirektivet. 

                                                           
104

 Dette er også Kommissionens opfattelse, Kommissionen (2010,46) og Arrowsmith; Kunzlik (2009,7) 
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Udstationeringsdirektivet definerer begrebet mindsteløn, og med Rüffert fastslog EUD, at 

medlemsstaterne kun kan kræve at de udenlandske tjenesteydere aflønner deres ansatte 

efter mindstelønsatsen. Dermed er lønklausuler kun lovlige, hvis de henviser til en 

mindsteløn fastsat efter udstationeringsdirektivet, og ikke til den reelle løn, sådan som 

lønklausuler blev defineret i kapitel 1. Derudover oplister udstationeringsdirektivet de 

ordninger hvori mindstelønnen kan fastsættes. Er mindstelønnen ikke fastsat efter en af 

disse ordninger, kan medlemsstaterne ikke pålægge de udenlandske tjenesteydere at følge 

mindstelønsatsen. Måden hvorpå arbejdsmarkedet er reguleret, får altså betydning for 

anvendelsen af lønklausuler, da lønnen fastsættes forskelligt i medlemsstaterne, hvorfor 

de forskellige arbejdsmarkedsmodeller opstilles i kapitel 4. 
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Kapitel 4 Arbejdsmarkedsmodeller  

Måden hvorpå arbejdsmarkedet reguleres, varierer i EU og løndannelsen foregår 

forskelligt i medlemsstaterne. I dette kapitel anvendes industrial relation teorien til at 

beskrive hvordan arbejdsmarkedet reguleres og organiseres, ved at anvende tre 

idealtypiske modeller: 1) aftalemodellen, 2) statsmodellen og 3) markedsmodellen.105  

Modellerne opstilles i figur 4.1 som kort beskriver modellerne. Fordi modellerne er 

idealtypiske er det ikke alle betingelser som passer helt præcis på de enkelte lande. Bilag 

B viser hvilke lande der inddeles i de forskellige modeller.  

Herefter beskrives løndannelsen, herunder parternes forhandlingsstyrke og arbejds-

løshed, i de tre modeller. Kapitel 3 fastslog, at lønklausuler kun er forenelige med EU-

retten hvis de henviser til mindstelønsatsen fastsat i overensstemmelse med 

udstationeringsdirektivet. Således afhænger anvendelsen af lønklausuler af hvilken type 

arbejdsmarkedsmodel der benyttes. Derfor diskuteres lønklausulernes funktion og rolle, 

så der skabes et overblik over lønklausuler i de tre modeller.  

                                                           
105

 Strøby Jensen (2007,187-191) 
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Arbejdstager Arbejdsgiver 

Staten 

Fagforeninger 

Overordnede rammer 
Individuelle aftaler 

Markedsmodellen 

Denne model er meget liberalistisk, hvor 
reguleringen af arbejdsmarkedet er 
minimal. Der eksisterer overordnede 
rammer, men ansættelsesforholdet 
reguleres i høj grad af den individuelle 
aftale mellem parterne. Der kan være 
stærke fagforeninger, der primært søger 
at monopolisere deres medlemmers 
arbejdskraft for at øge deres 
markedsværdi.  
England og USA anvender denne model. 

Statsmodellen 

Staten/det politiske system 
spiller en stor rolle i forhold til 
regulering af arbejdsmarkedet og 
som normsætter. 
Fagforeningerne og 
arbejdsgiverforeningerne er 
svage med en lav 
organiseringsgrad.  
Statsmod anvendes eksempelvis i 
Frankrig. Fagforeninger Arbejdsgiver- 

foreninger 

Arbejdstagere 
 

Arbejdsgivere 

 

Staten 

Regulering: 
Ansættelsesvilkår 

Løn 
Monitorering 
Håndhævelse 

Staten 

Arbejdstagere 
Fagforeninger 

 

Arbejdsgivere 
Arbejdsgiverforeninger 

Kollektive overenskomster: 

Ansættelses- og lønvilkår 

Monitorering 

Håndhævelse (tvistløsning) 

 

Aftalemodellen 

Størstedelen af arbejdsmarkedet 
reguleres af hovedaftaler og kollektive 
overenskomster, som fastsætter 
ansættelses- og lønvilkår. 
Organiseringsgraden er høj for både 
arbejdsgivere og 
arbejdstagerorganisationerne. 
Arbejdsmarkedets parter er helt 
centrale, mens staten spiller en mere 
tilbagetrukket rolle.  
De skandinaviske lande anvender 
aftalemodellen.  

Figur 4.1 Industrial relations modeller. Egen udarbejdelse med udgangspunkt i Strøby Jensen (2007,189-191) 
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4.1 Lønfastsættelse og lønklausuler i de tre modeller 

Som figur 4.1 viser, varierer arbejdsmarkedsreguleringen i EU og lønnen fastsættes 

forskelligt. Dog spiller parternes forhandlingsstyrke, herunder arbejdsløshedsraten, en 

rolle uanset reguleringsform. Det antages at arbejdstageren som udgangspunkt er svagere 

end arbejdsgiveren, da det er arbejdsgiveren der i sidste ende beslutter om han vil 

acceptere den pågældende arbejdstager til en bestemt løn. 

4.1.1 Markedsmodellen 

Markedsmodellen er den mest liberalistiske model, hvor staten kun fastsætter de helt 

overordnede rammer og ellers lader det være op til de enkelte arbejdsgivere og arbejds-

tagere at aftale ansættelsesforholdets nærmere indhold, herunder lønnen. Fordelen er, at 

parterne kan forhandle sig frem til det som er mest optimalt for dem, og dermed tilpasse 

aftalen deres individuelle behov. Ulempen er imidlertid, at der skal forhandles om stort 

set alt, hvilket øger forhandlingstiden og omkostningerne forbundet hermed.  

I den individuelle forhandling mellem arbejdstager og arbejdsgiver, opstår forhandlings-

styrken som følge af friktioner på arbejdsmarkedet. Hvor stor arbejdstagerens 

forhandlingsstyrke er, afhænger af jobbet og arbejdsløshedsraten. Er jobbet kompliceret 

og kræver oplæring og/eller uddannelse, vil virksomhederne have et incitament til at 

fastholde den pågældende arbejdstager for at spare rekrutterings- og oplærings-

omkostningerne. Dette øger arbejdstagerens forhandlingsstyrke og gør det muligt for 

denne at forhandle lønnen op over fuldkommen konkurrence-lønnen. Kræver jobbet 

derimod ikke meget oplæring og/eller uddannelse, og hvis muligheden for at erstatte 

arbejdstageren er god, f.eks. pga. høj arbejdsløshed, vil arbejdstageren have svært ved at 

forhandle sig til en højere løn. Omvendt vil en lav arbejdsløshedsrate betyde at 

arbejdstageren kan opnå en højere løn, da virksomheden ikke er sikker på om de kan 

finde en ny arbejdstager.  

Fordi arbejdstageren står alene i forhandlingen med arbejdsgiveren, kan det vise sig 

ganske svært at få forhandlet en høj løn. Arbejdsgiveren vil altid søge at minimere sine 

omkostninger, især lønnen, og eftersom der ikke eksisterer nogen nedre grænse i form af 

lov eller kollektiv aftale, vil arbejdsgiveren teoretisk kunne forhandle lønnen helt ned til 

nul. Dette vil dog ikke ske i praksis, da arbejdstagen har en reservationsløn, som er det 
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niveau hvor hun er indifferent mellem at arbejde og være ledig. Reservationslønnen vil 

typisk være den understøttelse som arbejdstageren kan få ved arbejdsløshed.106 

Der kan være få stærke fagforeninger i markedsmodellen, men deres rolle er at sikre sine 

medlemmer monopol indenfor erhvervet, f.eks. ved at kun et fåtal opnår licens indenfor 

erhvervet. Dermed holdes udbuddet af arbejdskraften indenfor det pågældende erhverv 

på et niveau, hvor fagforeningen kan forhandle en højere løn til deres medlemmer. Da 

dette kun gælder for nogle få brancher, vil jeg ikke behandle det yderligere.  

4.1.1.1 Lønklausuler i markedsmodellen 

Som sagt er der ingen love eller kollektive overenskomster som fastsætter mindstelønnen, 

da denne fastsættes i den individuelle ansættelsesaftale. De ordregivende myndigheder 

kan her tænkes, at ville anvende lønklausuler for at sikre, at den økonomiske aktør 

aflønner sine ansatte på et bestemt lønniveau. På denne måde kan de ordregivende 

myndigheder stå i spidsen for hvad de betragter som ordrenlige lønninger, og forhindre 

konkurrence fra udlandet, herunder social dumping. Men da det ikke er lovligt for 

medlemsstaterne at kræve mere end mindstelønsatsen, 107 og eftersom at der i markeds-

modellen hverken findes en lovbestemt eller kollektiv overenskomstbestemt mindsteløn 

er det ikke lovligt at anvende lønklausuler i markedsmodellen.  

4.1.2 Statsmodellen 

I statsmodellen fastsættes mindstelønnen og rammerne for ansættelsesforholdet ved lov. 

Lovgivningen er fastlagt ud fra et beskyttelseshensyn og kan derfor ikke fraviges til skade 

for arbejdstageren. Den præceptive lovgivning begrænser parternes råderum for fast-

sættelse af arbejdsvilkår, og parterne kan ikke indrette ansættelsesaftalen efter deres 

behov, hvilket er en ulempe. Parterne kunne f.eks. være enige om et fleksibelt 

ansættelsesforhold, men kan ikke udføre det i praksis hvis lovgivningen forhindre dette. 

Systemet kan dermed forekomme rigidt, selvom det er tiltænkt som en beskyttelse af en 

svag part. Fordelen er dog, at parterne ikke behøves at forhandle om en masse vilkår, da 

disse fremgår af lovgivningen, hvilket sparer tid og omkostninger forbundet med 

forhandling.  
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Mindstelønnen gælder for samtlige brancher, hvilket medfører en lav mindstelønssats, da 

den skal dække over mange forskellige brancher og lønniveauer. Mindstelønnen udgør det 

minimum som virksomhederne skal betale i løn, og der er lagt op til at lønnen fastsættes 

endeligt efter forhandling med arbejdstageren. På samme måde som i markedsmodellen, 

spiller arbejdsløshedsraten og jobbet en rolle i forhold til arbejdstagerens forhandlings-

styrke. Arbejdstageren er dog styrket i forhold til markedsmodellen, da lovgivningen 

fastlægger minimumsrammer for ansættelsesforholdet og arbejdstageren behøver ikke 

forhandle en masse goder på plads, da disse i forvejen tilkommer denne via lovgivningen. 

Men også her kan det være svært for arbejdstageren at forhandle lønnen op over 

mindstelønnen, da virksomhederne altid vil søge at minimere deres omkostninger. 

Der eksisterer fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i statsmodellen, men deres 

tilslutning er ikke særlig stor og deres indflydelse er derfor begrænset. Dette betyder ikke, 

at der ikke eksisterer kollektive aftaler som er med til at regulere arbejdsmarkedet, men 

blot at de optræder enten som lokalaftaler, og binder kun de lokaler parter som er en del 

af aftalen, eller almengøres, således at overenskomsten gælder for alle.  

4.1.2.1 Lønklausuler i statsmodellen 

I statsmodellen fastsættes lønnen ved en lovbestemt mindsteløn samt individuel 

forhandling. Som det fremgår af Rüffert, kan medlemsstater, hvor der eksisterer en lov-

bestemt mindsteløn, kun anvende lønklausuler der henviser til denne, og ikke til en 

(højere) mindstelønsats i en kollektiv overenskomst.  

Som det fremgår af kapitel 3, følger dette allerede af udstationeringsdirektivet som 

pålægger de udenlandske virksomheder at betale den samme mindsteløn, som de 

indenlandske virksomheder er forpligtet til at betale. En lønklausul vil derfor ikke have 

meget effekt i statsmodellen, da de ordregivende myndigheder ikke kan kræve mere end 

mindstelønsatsen. De ordregivende myndigheder kan godt anvende lønklausuler, men der 

opstår dobbeltkonfekt, da udstationeringsdirektivet regulerer det som en lønklausul ville 

regulere.  

Lønklausulerne kan dog anvendes for at sende signal til virksomhederne om at de 

ordregivende myndigheder ligger vægt på at lønniveauet i medlemsstaten følges. 

Derudover kan der være flere og måske mere effektive håndhævelsesmekanismer ved en 
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lønklausul, såsom konventionalbod, kædeansvar eller at hæve kontrakten. Så selvom løn-

klausulen ikke er nødvendig for at sikre et bestemt minimumsniveau, kan den være et 

effektivt middel til at sikre, at de udenlandske tjenesteydere betaler den lovbestemte 

mindsteløn, og at udstationeringsdirektivet håndhæves.  

4.1.3. Aftalemodellen 

I aftalemodellen fastsættes lønnen i kollektive overenskomster. Staten spiller en tilbage-

trukket rolle og lader det være op til arbejdsmarkedsparterne at forhandle løn- og 

arbejdsvilkår på de forskellige områder. Lande med aftalemodellen er kendetegnet ved, at 

der er en høj organiseringsgrad, både på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden.  

Arbejdstagernes organisering er foranlediget af en ulig magtfordeling mellem arbejds-

tager og arbejdsgiver. Ved at organisere sig, øger arbejdstagerne deres forhandlingsstyrke 

og ubalancen mellem de to parter udjævnes. Jo højere tilslutning fagforeningerne har, 

desto større forhandlingsstyrke har de overfor arbejdsgiverorganisationerne. Omvendt 

opnår arbejdsgiverne reducering af transaktionsomkostninger ved at forhandle med fag-

foreningen frem for samtlige medarbejdere, hvilket er en klar fordel.108 Dog er der er med 

tiden sket en større decentralisering af lønforhandlingerne, hvor den endelige løn bliver 

forhandlet direkte mellem den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver. Dette øger alt andet 

lige omkostningerne for den enkelte virksomhed, da der skal forhandles med hver enkelt 

medarbejder om den endelige løn. Men der vil fortsat være sparet omkostninger ved at 

anvende den kollektive overenskomst til at regulere ansættelsesforholdet, frem for at 

aftale sig til rette hver gang.    

4.1.3.1 Lønklausuler i aftalemodellen 

I denne model reguleres arbejdsmarkedet primært gennem kollektive overenskomster, 

herunder lønnen. Der eksisterer dermed ikke nogen lov eller almengyldig overenskomst, 

som bestemmer mindstelønnen. Da modellen er aftalebaseret, vil virksomhederne kun 

være bundet af en kollektiv overenskomst såfremt de er medlem af en arbejdsgiver-

organisation eller tiltræder overenskomsten. Lønklausuler kan derfor anvendes til at 

sikre, at lønnen i de kollektive overenskomster følges af alle tjenesteydere som leverer til 

det offentlige, indenlandske såvel som udenlandske. Staten inkluderer arbejdsmarkedets 
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parter i de beskæftigelsespolitiske processer og tager deres anbefalinger og forslag med i 

deres betragtninger. Dette kan forklare anvendelsen af lønklausuler, fordi staten ønsker at 

støtte op om arbejdsmarkedets parter og derfor varetager deres interesser. Som under 

statsmodellen kan lønklausulerne være et effektivt middel til håndhævelse af 

udstationeringsdirektivet. 

Lønklausuler er imidlertid kun lovlige hvis de henviser til mindstelønsatsen, og det bliver 

derfor, som i statsmodellen, dobbeltkonfekt, da udstationeringsdirektivet allerede sikrer 

dette. Hvorvidt en lønklausul er lovlig i aftalemodellen, afhænger af om den mindste-

lønsats der henvises til, fremgår af en kollektiv overenskomst fastsat i overensstemmelse 

med udstationeringsdirektivet.  

Hvornår dette gør sig gældende, har imidlertid vist sig at være usikkert efter Laval. Det er 

derfor nødvendigt, at analysere dommen før det er muligt at vurdere om lønklausuler kan 

anvendes i aftalemodellen. Derfor vil jeg foretage en komparativ analyse af dansk og 

svensk ret efter Laval i kapitel 5. 

4.2 Delkonklusion 

Kapitlet opstillede tre arbejdsmarkedsmodeller; markeds-, aftale- og statsmodellen hvor 

lønfastsættelsen lønklausulers rolle blev diskuteret i de forskellige modeller. Markeds-

modellen har det laveste lønniveau, da arbejdstagernes forhandlingsstyrke ikke er særlig 

stor. Denne øges i statsmodellen, da der her er en lovbestemt mindsteløn som der 

forhandles ud fra. Aftalemodellen har det højeste lønniveau, da arbejdstagernes forhand-

lingsstyrke er stor pga. deres organisering i fagforeninger.  

I markedsmodellen er det ikke tilladt at anvende lønklausuler, da der hverken er en lov-

bestemt mindsteløn eller en kollektiv overenskomst som fastsætter mindstelønnen, mens 

det i statsmodellen kun er tilladt at henvise til en lovbestemt mindsteløn, eller kollektive 

overenskomster som gælder for alle arbejdstagere. Aftalemodellen er imidlertid mere 

kompliceret, da der kun kan anvendes lønklausuler såfremt at den mindsteløn og den 

kollektive overenskomst der henvises, er fastsat i overensstemmelse med udstatione-

ringsdirektivet. EUD’s afgørelse i Laval har skabt tvivl om hvornår dette er opfyldt, hvilket 

vil blive analyseret i kapitel 5.  
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Kapitel 5 Komparativ analyse  

EUD’s fortolkning af udstationeringsdirektivet i Laval har skabt tvivl om hvilken løn 

medlemsstaterne kan pålægge udenlandske tjenesteydere samt fagforeningernes ret til 

kollektive kampskridt i denne sammenhæng.  Dette har betydning for anvendelsen af løn-

klausuler i lande hvor løn og andre arbejdsvilkår reguleres ved kollektive 

overenskomster. Kapitlet foretager en komparativ analyse af dansk og svensk ret, da de to 

lande anvender en aftalebaseret arbejdsmarkedsmodel der er meget ens, og begge valgte 

at ændre deres lovgivning efter Laval. Lovændringerne sammenlignes, og deres overens-

stemmelse med EU-retten diskuteres, bl.a. i forhold til direktivforslaget om håndhævelse 

af udstationeringsdirektiver samt forslaget til forordning om strejkeretten. Derudover 

bliver nogle forskelle og ligheder mellem de to lande fremhævet, hvor C094 er særlig 

interessant, da den vedrører arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.  

5.1 Laval, C-341/05 

I Laval, havde den svenske fagforening Byggnads indledt kollektive kampskridt mod den 

udenlandske tjenesteyder Laval for at opnå overenskomst. De kollektive kampskridt var 

indledt efter mislykkedes forhandlinger mellem de to parter. Spørgsmålet var om de 

kollektive kampskridt udgjorde en restriktion på tjenesteydelsernes fri bevægelighed jf. 

art. 56 TEUF, og om Sverige kunne pålægge udenlandske tjenesteydere at følge lønsatsen i 

en kollektiv overenskomst.  

5.1.1 Fastsættelsen af mindsteløn 

EUD fastslog, at for at en medlemsstat kan benytte muligheden i art. 3 (8), andet afsnit, om 

at anvende kollektive aftaler, skal medlemsstaten have truffet bestemmelse herom og 

ordningen skal overholde ligebehandlingsprincippet. EUD udtalte, at bestemmelsen 

udelukkende vedrører mindsteløn, og kan således ikke forpligte de udenlandske tjeneste-

ydere at iagttage et lønniveau som det Byggnads søgte at gennemtvinge ved kollektive 

kampskridt, da dette lønniveau ikke er udtryk for en mindsteløn jf. pr. 70. Medlems-

staterne skal have fastsat mindstelønnen efter en af fremgangsmåderne i udstationerings-

direktivet, da de ellers ikke har ret til at kræve, at udenlandske tjenesteydere skal 

forhandle fra sag til sag for at få klarhed over den løn, som de skal betale jf. pr. 71.  
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5.1.2 Undtagelsen i art. 3 (7) 

I Laval fastslog EUD, at art. 3 (7) ikke skal fortolkes således, at det er ”muligt for værts-

medlemsstaten at betinge gennemførelsen af levering af tjenesteydelser på sit område af 

overholdelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår, der går videre end de ufravigelige regler om 

minimumsbeskyttelse.” Direktivet fastlægger nemlig den ”udtrykkeligt den grad af 

beskyttelse, som værtsmedlemsstaten kan kræve iagttaget” af de udstationerende 

virksomheder og ”en sådan fortolkning ville desuden berøve direktivet sin effektive 

virkning” jf. pr. 80.109 Dette betyder, at det beskyttelsesniveau som de udstationerede 

arbejdstagere er sikret, i princippet er begrænset til den hårde kerne i udstationerings-

direktivet. Generaladvokat Mengozzi fortolker derimod art. 3 (7) bredt, da han udtaler, at 

bestemmelsen er et råderum som indebærer at udstationeringsdirektivet ikke er til 

hinder for iagttagelsen af et bestemt lønniveau fastsat i kollektiv overenskomst, der ved 

hjælp af kollektive kampskridt, udstrækkes til også at gælde udenlandske virksomheder jf. 

pr. 198.  

5.1.3 Konfliktretten 

Med Laval fastslog EUD for første gang, at konfliktretten er en grundlæggende rettighed, 

men at denne kan være underlagt begrænsninger, navnlig de økonomiske friheder i trak-

taten, jf. pr. 90-91. Dette indebærer, at konfliktretten ikke længere er et rent nationalt 

anliggende, men skal afvejes i forhold til de økonomiske friheder i traktaten. Anvendelse 

af kollektive kampskridt, med henblik på at tvinge en udenlandsk tjenesteyder til at 

tiltræde en kollektiv overenskomst, kan navnlig udgøre en restriktion af art. 56 TEUF, hvis 

overenskomsten indeholder mere favorable vilkår end dem udstationeringsdirektivet 

fastsætter, da dette gør udøvelsen af tjenesteydelser mindre attraktiv og endda 

vanskeligere for udenlandske tjenesteydere at udføre byggearbejde i Sverige, jf. pr. 99.  

Selvom formålet med de kollektive kampskridt var at beskytte arbejdstagerne mod social 

dumping kunne de i sagen ikke begrunde restriktionen.110 Da der ikke fandtes nogen 

mindstelønsbestemmelse, som var tilstrækkeligt præcis og tilgængelig for den 

udenlandske tjenesteyder, var det i praksis umuligt eller urimeligt vanskeligt for de 

udenlandske tjenesteydere at få klarhed over den mindsteløn de skal betale, jf. pr. 110. 
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EUD fastslog hermed et gennemsigtighedsprincip om at lønsatsen som de udenlandske 

virksomheder skal betale, skal fremgå klart og tydeligt.  

Ligesom i Rüffert, kom genereladvokat Mengozzi frem til den modsatte konklusion end 

EUD. Ifølge Mengozzi, er de kollektive kampskridt egnet til at opnå formålet om 

beskyttelse af udstationerede arbejdstagere som direktivet tilsigter jf. pr. 187. Mengozzi 

konkluderer, at udstationeringsdirektivet og art. 56 TEUF ikke er til hinder for 

anvendelsen af kollektive kampskridt som forsøger at tvinge en udenlandsk tjenesteyder 

”til at tiltræde et lønniveau, der er fastsat i overensstemmelse med en kollektiv 

overenskomst, som de facto finder anvendelse på indenlandske virksomheder, der befinder 

sig i en tilsvarende situation […]for så vidt som disse kollektive kampskridt er begrundet i 

formål af almen interesse, såsom beskyttelse af arbejdstagere og kampen mod social 

dumping, og ikke udøves på uforholdsmæssig måde i forhold til opnåelsen af disse formål.”111   

5.1.4 Konklusioner på Laval 

I Laval fastslog EUD, at så længe den hårde kerne i art. 3 finder anvendelse, skal forskelle 

på arbejdsvilkår og løn mellem værtslandet og det udstationerede land, ikke anses for 

unfair konkurrence/social dumping.112 EUD accepterede således den konkurrence som 

der kan opstå mellem mindstevilkårene og de reelle vilkår i værtsmedlemsstaten. Med sin 

afgørelse i Laval, fastslog EUD følgende: 

 Den hårde kerne i udstationeringsdirektivet udgør i princippet det maksimum som 

medlemsstaterne kan kræve af de udenlandske virksomheder 

 Art. 3 (7) skal fortolkes således at de udenlandske tjenesteydere kan anvende mere 

favorable vilkår hvis de vil, men er ikke forpligtet til det 

 Konfliktretten er en del af EU-retten og kan dermed udgøre restriktion på den fri 

bevægelighed som skal retfærdiggøres 

 Gennemsigtighedsprincippet indebærer at mindstevilkårene skal fremgå klart og 

tydeligt før medlemsstaterne kan pålægge de udenlandske virksomheder dem 
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 En sådan fortolkning er klart til fordel for tjenesteydelsernes fri bevægelig, Malmberg (2010,8) 
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Derudover fandt EUD den svenske lov om medbestemmelse i arbejdslivet, MBL, var i strid 

med EU-retten, da den medførte en forskelsbehandling mellem indenlandske og 

udenlandske virksomheder jf. pr. 116 og 120. MBL bliver behandlet i nedenstående.  

5.2 Udvalgte forskelle og ligheder mellem dansk og svensk ret 

5.2.1 Udstationeringsdirektivet 

Danmark og Sverige implementerede udstationeringsdirektivet ved henholdsvis 

udstationeringsloven113, der trådte i kraft den 17. december 1999 og ved lag (1999:678) 

om utstationering av arbetstagare114, der trådte i kraft 9. december 1999.  Begge lande 

undlod at benytte muligheden i udstationeringsdirektivet om at almengøre kollektive 

overenskomster. Hverken den danske eller svenske lovgivning indeholder bestemmelser 

om mindsteløn.   

5.2.2 Konfliktretten 

I Sverige er konfliktretten en grundlæggende rettighed, som tilkommer borgerne jf. § 17 i 

Regeringsformen, som er den svenske forfatning. Ifølge denne, har arbejdstager- og 

arbejdsgiverorganisationerne ret til at iværksætte kollektive kampskridt, medmindre 

andet følger af lov eller aftale. Reglerne for forenings- og forhandlingsretten, kollektive 

overenskomster, mægling i tilfælde af kollektive arbejdskonflikter og fredspligt, og 

begrænsninger i fagforeningernes ret til at iværksætte kollektive kampskridt fremgår af 

den svenske lov om medbestemmelse i arbejdslivet,115 MBL.  

I Danmark er konfliktretten og fredspligten derimod ikke lovreguleret, men er 

arbejdsretlige principper som for første gang blev anerkendt ved Septemberforliget i 

1899.116 Selvom konfliktretten ikke er reguleret ved lov, er den ikke ubegrænset117 og 

Arbejdsretten har kompetence til at tage stilling til, om konflikter er lovlige jf. 
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 Lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006 med de ændringer, der følger af lov nr. 263 af 23. april 2008, lov nr. 1394 
af 27. december 2008, lov nr. 509 af 19. maj 2010 og lov nr. 121 af 23. februar 2011. 
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 Lag 1999:678 med de ændringer der følger af lag 2000:772, 2001:65,2001:1215, 2002:144, 2002:294, 2003:316, 
2005:398, 2005:2427, 2005:481, 2005:482, 2008:573 og 2010:228.  
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 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
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 Kristiansen (2008,438-439) 
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 Nørrebro Bryghus-sagen A.2005.831, om hvorvidt sympatistrejker som led i 3F’s faglige strid med Nørrebro Bryghus 
var lovlige.  
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Arbejdsretslovens118 § 9, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. Derudover opstiller Hovedaftalen mellem LO 

og DA119 samt Normen120 visse begrænsninger og betingelser for konfliktretten, herunder 

sympatikonflikter, og fredspligten.  

Laval omhandlede bl.a. MBL. Ifølge MBL § 42, stk. 1, er det forbudt at iværksætte 

kollektive kampskridt med henblik på at ophæve eller gennemføre ændringer i en 

kollektiv overenskomst, der er indgået af tredjeparter. Det fulgte af MBL § 42, stk. 3, at 

kollektive kampskridt ikke var forbudte såfremt en udenlandsk arbejdsgiver udøvede 

midlertidig virksomhed i Sverige og det ud fra en samlet bedømmelse fremgik, at 

tilknytningen til denne medlemsstat er så svag, at MBL ikke kunne anses for at være 

direkte anvendelig på arbejdsforholdene.121 Sverige tillod således, før Laval, kollektive 

kampskridt mod virksomheder der havde overenskomst med en udenlandsk fagforening, 

sådan som var tilfældet i Laval-sagen. Der eksisterer ikke en tilsvarende regel i Danmark, 

hvor det er muligt for fagforeninger at konflikte mod virksomheder som har tiltrådt 

overenskomst med en anden fagforening, dansk såvel som udenlandsk. Det danske Laval-

udvalg tog derfor ikke stilling til spørgsmålet om MBL.122  

5.2.3 ILO konvention 94 

Derudover er den væsentlige forskel mellem Danmark og Sverige, at Danmark har tiltrådt 

ILO konvention 94 om arbejdsklausuler, mens Sverige ikke har. Som jeg skrev i kapitel 2 

har i alt ti medlemsstater tiltrådt konventionen. 

Baggrunden for C094 er et ønske om, at hindre det offentlige i at indgå kontrakter der 

involverer arbejdstagere til et uacceptabelt lavt socialt beskyttelsesniveau, og ikke mindst, 

at opfordre det offentlige til at handle som model-arbejdsgivere og være socialt 

ansvarlige.123 Konventionen pålægger statslige myndigheder124 at anvende arbejds-

klausuler i offentlige kontrakter, som skal sikre arbejdstagerne en løn (herunder særlige 

ydelser), arbejdstid og arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem der gælder for 
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 Lov nr. 106 af 26/02/2008 med de ændringer der følger af LBK nr. 987 af 16/08/2010, LBK nr. 1072 af 07/09/2010, 
LBK nr. 959 af 12/09/2011 og lov nr. 343 af 17/04/2012 
119

 Hovedaftale mellem LO og DA af 31. oktober 1973 med ændringer per 1. januar 1993 
120

 Regler for behandling af faglig strid (Normen) af 27. oktober 2006 
121

 Laval pr. 16 
122

 Laval-udvalget (2008,6) 
123

 ILO (2008,5) 
124

 De kontraherende stater kan udstrække dette til regionale og kommunale myndigheder 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132877
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133159
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arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller branche, der hvor arbejdet udføres 

i henhold til: a) kollektiv overenskomst; b) voldgiftskendelser; eller c) nationale love eller 

administrative forskrifter, jf. art. 2. Arbejdsklausuler er således bredere end lønklausuler, 

da hele overenskomsten finder anvendelse og ikke blot løndelen.  

5.2.3.1 Forholdet mellem EU-retten og Folkeretlige forpligtelser 

De folkeretlige forpligtelser som medlemsstaterne har påtaget sig før deres EU-

medlemskab, har forrang for EU-retten jf. art. 351 (1) TEUF, men det påhviler samtidig 

medlemsstaterne at eliminere modstridende hensyn mellem EU-retten og den folkeretlige 

forpligtelse, jf. art. 351 (2) TEUF. 125 Er det ikke muligt at eliminere de modstridende 

hensyn, må medlemsstaterne udtræde af den pågældende folkeretlige forpligtelse, jf. 

Stoeckel126 pr. 14.  

Især Rüffert har skabt tvivl om anvendelsen af denne, selvom EUD i sagen ikke tog stilling 

til konventionen, da Tyskland ikke har tiltrådt denne. EUD udtalte nemlig, at klausuler 

som henviser til en højere lønsats end den lovbestemte mindsteløn, er i strid med 

udstationeringsdirektivet og art. 56 TEUF.127 Det forhold, at anvendelsen af arbejds-

klausuler sker som følge af en folkeretlig forpligtelse, gør det vanskeligt at vurdere om 

EUD partout vil finde C094 i strid med EU-retten, især fordi ILO på den Internationale 

Arbejdskonference i 2008 konstaterede, at konventionen mere end nogen sinde er aktuel 

og nødvendig.128  

Eftersom at kun ti ud af 27 medlemsstater har tiltrådt C094, varierer arbejdstagernes 

beskyttelsesniveau og virksomhedernes forpligtelser alt efter om den medlemsstat der 

udstationeres til har tiltrådt C094. Denne uens retstilstand skaber usikkerhed omkring 

hvilket regler der gælder hvor, og kan hindre tjenesteydelsernes fri bevægelighed.  

                                                           
125

 Dette var tilfældet i C-345/89, Stoeckel om ILO konvention 89 som forbød natarbejde for kvinder som Frankrig 
havde ratificeret. EUD fandt at konventionen var i strid med Ligebehandlingsdirektivet (nu EP/Rfo 2004/54/EF) som 
forpligter medlemsstaterne at fjerne enhver forskelsbehandling mellem mænd og kvinder, pr. 18-19. 
126

 C-345/89 
127

 Pr. 40-42 
128

 ILO (2008,10) konventionen er opdateret 
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5.2.3.2 Forholdet mellem EU-retten og C094  

C094 forpligter de kontraherende medlemsstater til at pålægge virksomheder fra 

medlemsstater med mindre favorable løn- og ansættelsesvilkår at følge alle elementer i 

den lokale kollektive overenskomst. Dvs. vilkår der går ud over den hårde kerne i 

udstationeringsdirektivet, hvilket kan udgøre en restriktion på tjenesteydelsernes fri 

bevægelighed, som skal retfærdiggøres.129 Hvorvidt arbejdsklausuler kan retfærdiggøres 

vil bl.a. afhænge af om de sikrer en ikke-forskelsbehandling af indenlandske og 

udenlandske virksomheder samt opfylder proportionalitetsprincippet.130  

Umiddelbart forskelsbehandler arbejdsklausulerne ikke indenlandske og udenlandske 

arbejdsgivere, da de pålægger alle virksomheder der leverer til det offentlige til at følge 

den lokale overenskomst. Men dette kan forekomme særligt byrdefuldt for udenlandske 

virksomheder, da de skal sætte sig ind i et helt nyt regelsæt for en kort periode. De fleste 

overenskomster er omfangsrige og indeholder bestemmelser som fortolkes på en bestemt 

måde i national ret, hvilke kan være svært for en udenlandsk virksomhed at forstå og 

følge. Denne usikkerhed kan gøre det mindre attraktivt for de udenlandske virksomheder 

at levere tjenesteydelser, især pga. den korte opholdstid i værtmedlemsstaten. Dermed vil 

arbejdsklausulerne resultere i en indirekte diskrimination af de udenlandske 

virksomheder, da det alt andet lige er nemmere for de indenlandske at følge en lokal 

overenskomst end de udenlandske. Jeg mener derfor ikke, at arbejdsklausulerne sikrer en 

ikke-forskelsbehandling af udenlandske og indenlandske virksomheder.  

Følger EUD sit ræsonnement i Rüffert og Laval, vil C094 ikke være i overensstemmelse 

med EU-retten, navnlig fordi den er bredere end den hårde kerne i udstationerings-

direktivet. Dermed opfylder C094 ikke proportionalitetsprincippet, da C094 går ud over 

hvad der er nødvendig for at opnå formålet om beskyttelse af arbejdstagere og hindringen 

af social dumping, da dette kan opnås f.eks. ved at anvende lønklausuler. Dette følger også 

                                                           
129

 Bruun, Jacobs og Schmidt (2010,482) 
130

 C-55/94, Gebhard, hvor Advokatrådet i Milano indledte disciplinærsag mod den tysk-uddannede jurist, Gebhard, 
som oprettede sit eget advokatkontor. Efter italiensk ret var det forbudt for advokater fra andre lande at anvende 
titlen ”avvocato”. Gebhard påberåbte sig EU-retten. EUD fastslog i pr. 37 at restriktioner kan retfærdiggøres såfremt 
de 1) anvendes uden forskelsbehandling; 2) forfølger et legitimt mål som er foreneligt med traktaten eller er 
begrundet i tvingende, almene hensyn; 3) er egnet til at sikre virkeliggørelsen af det formål den forfølger; og 4) ikke 
går ud over hvad der er nødvendigt for at opnå målet (proportionalitetsprincippet). Restriktioner som ikke opfylder 
dette, antages at hæmme udøvelsen af de traktatsikrede grundlæggende friheder eller gør udøvelsen heraf mindre 
tiltrækkende.   



 
Side 52 af 99 

 

af EFTA’s overvågningsorgan, som i juli 2011 foretog en åbningsskrivelse mod Norge for 

deres anvendelse af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, en forpligtelse der fulgte af 

Norges tiltrædelse af C094. Ifølge overvågningsorganet var arbejdsklausulerne i strid med 

udstationeringsdirektivet og EUD’s fortolkning heraf i Rüffert.131 Norge ændrede herefter 

sin lovgivning således at der kun refereres til mindsteløn.132 Det er derfor sandsynligt at 

EUD ligeledes vil finde C094 i strid med EU-retten med argumentet fra Rüffert. 

Afslutningsvis kan det diskuteres om arbejdsklausuler der kun henviser til mindste-

vilkårene i udstationeringsdirektivet, kan anvendes således at de er i overensstemmelse 

med EU-retten. En sådan praksis vil imidlertid frarøve konventionens effektive virkning 

og formålene bag ville ikke blive iagttaget. Det modstridende element mellem arbejds-

klausuler og udstationeringsdirektivet kan altså ikke elimineres uden at arbejds-

klausulernes formål udvandes eller at udstationeringsdirektivet fortolkes udvidet i 

forhold til EUD’s fortolkning i Laval og Rüffert. Derudover er arbejdsklausulerne i strid 

med proportionalitetsprincippet og sikrer ikke en ikke-forskelsbehandling mellem uden-

landske og indenlandske virksomheder. Derfor er C094 efter min vurdering i strid med 

EU-retten på nuværende tidspunkt, og de medlemsstater som har tiltrådt konventionen, 

må udtræde næste gang dette er muligt, hvilket er 20. september 2012 jf. art. 14. 

5.4 Lovændringerne i Danmark og Sverige 

5.4.1 Den danske lovændring 

Danmark tilføjede § 6a i udstationeringsloven, som følge af den anbefaling som Laval-

udvalget133  kom med. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2009.  

Formålet med § 6a er at sikre retten til kollektive kampskridt samt sikre de 

udstationerede arbejdstagere en løn svarende til hvad de danske arbejdsgivere er 

forpligtet til at betale for tilsvarende arbejde, jf. § 6a, stk. 1. Dermed skal loven hindre 

social dumping134, da der henvises til tilsvarende løn som danske virksomheder er 

forpligtet til at betale, og ikke mindstelønnen. Den tilsvarende løn udregnes ved at 
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 EFTA (2011,17) 
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 http://www.regjeringen.no/en/dep/ad/doc/andre/brev/utvalgte_brev/2011/response-from-the-norwegian-
government-t.html?id=663257 
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 Udvalget bestod af arbejdsgivere og arbejdstagere, Laval-udvalget (2008,1) 
134

 Laval-udvalget (2008,15) 
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inddrage andre elementer i overenskomsten end blot lønsatsen. Det er således muligt at 

konvertere f.eks. feriedage, som ligger ud over ferieloven til et lønkrav.135   

Retten til kollektive kampskridt overfor udenlandske tjenesteydere er indskrevet i § 6a, 

stk.1 ”således, at der på samme måde, som over for danske arbejdsgivere, anvendes 

kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere til støtte for et krav om indgåelse 

af en kollektiv overenskomst, jf. dog stk. 2.” Under iagttagelse af gennemsigtigheds-

princippet, er betingelserne for at iværksætte kollektive kampskridt overfor udenlandske 

tjenesteydere fastsat i udstationeringsloven § 6a, stk. 2, andet led, som bestemmer, at ”det 

skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter 

overenskomsterne skal betales.”    

Der kan kun indledes kollektive kampskridt, hvor der forinden er ”henvist til bestemmel-

serne i de kollektive overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkeds-

parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.” jf. § 6a, stk. 2, første led. 

Dermed udnyttes muligheden i udstationeringsdirektivets art. 3 (8) andet afsnit, andet 

led, hvor en medlemsstat, der ikke anvender almengyldige overenskomster, kan ”lægge de 

kollektive aftaler, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt 

plan, og som gælder på hele det nationale område til grund for fastsættelsen af de fremsatte 

lønkrav.”  

Den danske ændring opstiller dermed fire betingelser som skal være opfyldt, før 

kollektive kampskridt kan indledes mod en udenlandsk tjenesteyder: 

1) Lønnen som de udenlandske tjenesteydere skal betale, skal være lig den løn danske 

tjenesteydere er forpligtet til at betale for tilsvarende arbejde, 

2) Lønnen skal være fastsat i en kollektiv overenskomst indgået af de mest 

repræsentative parter i Danmark og som finder anvendelse i hele Danmark, 

3) Den udenlandske tjenesteyder skal være informeret om bestemmelserne i den 

kollektive overenskomst, og 

                                                           
135

 Laval-udvalget (2008,17) 



 
Side 54 af 99 

 

4) Kravene i overenskomsten skal fremgå klart og referere til den løn, som der skal 

betales.  

5.4.2 Den svenske lovændring 

Sverige ændrede utstationeringlagen ved lag 2010:228, hvor §§ 5 og 9 blev ændret og §§ 

5a og 9a tilføjet. Derudover blev også MBL, som var genstand i Laval-sagen, ændret ved at 

tilføje §§ 41c og 42a, samt ændre §§ 25a og 42. Ændringerne (kaldet lex Laval) trådte i 

kraft den 15. april 2010.  

Sverige valgte modsat Danmark at anvende muligheden i udstationeringsdirektivets art. 8, 

2. afsnit, 3. led, og henviser derfor til ”de kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, der er 

alment gældende for alle tilsvarende virksomheder i det berørte geografiske område og i den 

pågældende sektor eller erhvervsgren.”   

Sverige opstiller ligesom Danmark, betingelser for hvornår kollektive kampskridt mod 

udenlandske tjenesteydere er lovlige. Tilføjelsen § 5a fastslår, at kollektive kampskridt 

kun kan indledes mod en udenlandsk tjenesteyder, såfremt tre nødvendige betingelser er 

opfyldt:  

1) De vilkår som der kræves, skal modsvare vilkårene i en kollektiv overenskomst 

som gælder i hele Sverige og på tilsvarende arbejdstagere i den pågældende 

branche, 

2) kravene må kun henvise til mindsteløn og de mindstevilkår der fremgår af § 5 (de 

områder som udstationeringsdirektivet vedrører), og 

3) kollektive kampskridt er ikke tilladt, hvis de udstationerede arbejdstagere i 

forvejen har ansættelsesvilkår i deres hjemland tilsvarende minimumsvilkårene. 

Denne betingelse er knyttet til et bevismæssigt krav, hvor kollektive kampskridt 

ikke må indledes hvis den udstationerende virksomhed godtgør, at de 

udstationerede arbejdstagere har forhold, som er mindst lige så gunstige som de 

mindstekrav, der i den kollektive overenskomst.   

Kollektive kampskridt som iværksættes trods disse betingelser, skal anses som ulovlige 

ifølge MBL jf. utstationeringslagens § 5 a, stk. 2.  De mindstevilkår som der henvises til i § 

5, er de mindstevilkår som udstationeringsdirektivet oplister i art. 3 (1), litra a)-g). 
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Sverige har dermed valgt en løsning, hvor der kun kræves mindstevilkår og mindsteløn og 

ligger sig meget op ad Domstolens fortolkning af direktivet. Dog har svenskerne med § 5, 

stk. 3 tilføjet, at dette ikke er til hinder for at der anvendes mere favorable vilkår, sådan 

som også art. 3 (7) tillader. 

Ændringerne i MBL, som det andet spørgsmål i Laval omhandlede, er af mere redaktionel 

karakter, hvor der er henvisninger til utstationeringslagen i forbindelse med hvornår 

kollektive kampskridt er lovlige. MBL § 42 er dog blevet ændret så § 42, stk. 1, som 

modsvarer den tidligere § 42, stk. 3, ikke finder anvendelse hvis der er tale om 

udstationering efter utstationeringslagen.136   

5.5 De to løsninger i forhold til EU-retten 

5.5.1 Den kollektive overenskomst 

En af forskellene mellem den danske og svenske løsning, er den type overenskomst som 

de henviser til i national ret. Danmark har valgt at lægge de kollektive aftaler, der indgås af 

de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele 

det nationale område til grund. Mens Sverige har valgt at lægge de kollektive aftaler eller 

voldgiftskendelser, der er alment gældende for alle tilsvarende virksomheder i det berørte 

geografiske område og i den pågældende sektor eller erhvervsgren, til grund.  

Den danske løsning har den risiko, at der kan opstå uenighed omkring hvem der er de 

mest repræsentative parter på det pågældende område og dermed hvilken overenskomst 

der skal følges. I tvivlstilfælde vil det nok være nødvendigt at anvende laveste fælles-

nævner (overenskomsten med de dårligste vilkår og laveste løn) for at sikre 

overensstemmelse med EU-retten, da EUD har fastslået at det kun er minimumsvilkår der 

kan gøres gældende. Nogle fagforeninger har udtrykt bekymring over, at det kun er 

nationale overenskomstkrav der kan konverteres og ikke lokale, da de frygter at der 

kommer til at eksistere A- og B-overenskomster, dvs. forskellige vilkår for samme 

arbejde.137 Dette vil da også højst sandsynlig være tilfældet der hvor der eksisterer flere 

overenskomster på samme område pga. minimumstilgangen fra EUD. Fordelen er 
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derimod, at de kollektive aftaler ikke skal være erga omnes, hvilket stemmer overens med 

den danske model, hvor overenskomsterne ikke gælder for alle.   

Den svenske løsning er imidlertid lidt mere til, da overenskomsten skal være alment 

gældende i den pågældende sektor eller erhvervsgren i det berørte geografiske område. 

Her er spørgsmålet blot hvor snævert et geografisk område der kan anvendes, hvilket i 

sidste ende må afklares af EUD. 

Hvorvidt den ene eller om den anden model er tiltænkt de nordiske lande, vides ikke. Det 

at Danmark og Sverige ikke har valgt den samme direktivbestemmelse, kan få betydning, 

hvis en eller begge løsningsmodeller bliver forelagt EUD, men det kan lige såvel være at 

EUD accepterer begge løsninger. Dette følger også af Laval-dommens pr. 68, hvor EUD 

udtalte, at ”da direktiv 96/71 ikke har til formål at harmonisere ordningerne med henblik på 

fastsættelse af arbejds- og ansættelsesvilkårene i medlemsstaterne, står det dem frit for på 

nationalt plan at vælge en ordning, der ikke er udtrykkeligt nævnt blandt de ordninger, der 

er opregnet i direktivet forudsat, at den ikke hindrer den frie udveksling af tjenesteydelser 

mellem medlemsstaterne.”138 Det er altså muligt for medlemsstaterne, at anvende andre 

løsningsmodeller end dem som udstationeringsdirektivet oplister, hvilket må betyde, at 

der er en vis grad af frihed for medlemsstaterne til at vælge den ordning som passer bedst 

til deres arbejdsmarked.  

Modsat udstationeringsdirektivet, har direktivforslaget meget fokus på arbejdsmarkeds-

parter og deres rolle på national og EU plan. Ifølge direktivforslagets betragtning 7, skal 

medlemsstaternes forskellige industrielle relationer samt arbejdsmarkedsparternes 

autonomi respekteres, hvilket traktaten eksplicit anerkender i art. 152 TEUF. Det øgede 

fokus, skyldes at art. 152 TEUF blev indført med Lissabon traktaten, som trådte i kraft i 

december 2009. Der er dermed lagt mere op til at de forskellige industrielle relationer i 

medlemsstaterne skal respekteres og det må derfor være muligt for medlemsstaterne, at 

vælge en ordning som passer til deres nationale system. Det er dog mere sikkert for 

medlemsstaterne at anvende en af de ordninger som direktivet oplister, da de her er sikre 

på at denne ikke hindrer tjenesteydelsernes fri bevægelighed. EUD fastslog jo netop i 
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Laval, at mindstelønnen skal fastsættes i overensstemmelse med en af de ordninger som 

art. 3 (1) og (8) opstiller, jf. pr. 71, hvilket netop er årsagen til at Danmark og Sverige 

netop anvender udstationeringsdirektivets ordninger. I sidste ende vil det bero på 

eventuel forelæggelse ved EUD om den danske og/eller svenske fortolkning er i korrekt.  

5.5.2 Fastsættelsen af mindstelønnen og gennemsigtighedsforpligtelsen 

Med Laval fastslog EUD at overenskomstkravene skal være præcise og tilgængelige for de 

udenlandske virksomheder (gennemsigtighedsprincippet), og at mindstelønnen skal 

fremgå klart og tydeligt, men ikke hvordan den skal fastsættes, da dette er op til medlems-

staterne jf. art. 3 (1), tredje led.  

Den danske løsning gør det muligt at konvertere forskellige vilkår til lønkrav, således at 

løngabet mellem mindstelønsatsen og det en dansk tjenesteyder betaler, mindskes. Med 

denne udvidede fortolkning af mindsteløn, udnytter Danmark art. 3 (1), tredje led, som 

fastslår at mindsteløn defineres i overensstemmelse national lovgivning og/eller praksis i 

værtsmedlemsstaten. Der kan dog kun kræves lønvilkår der beror på den nationale 

overenskomst, og lokallønforhandlingerne udkobles dermed.  

I den svenske løsning er det kun muligt at kræve mindsteløn og minimumsvilkår, dermed 

lægger Sverige sig op ad EUD’s fortolkning af udstationeringsdirektivet. Sverige synes at 

have valgt en løsning som går på at sikre minimumsbeskyttelse, mens den danske løsning 

mere går på at sikre ligebehandling af udenlandske og indenlandske virksomheder. 

Minimumstilgangen som Sverige har valgt, vil næppe skabe problemer, slet ikke hvis EUD 

fortsætter sin hidtidige praksis og fortolker direktivet som et maksimumsdirektiv. Den 

danske løsning er derimod mere tvivlsom, da det i praksis vil komme an på om EUD 

accepterer den danske løsning til at beregne mindsteløn. Her vil konverteringen af 

forskellige vilkår kunne skabe problemer i forhold til overholdelsen af gennemsigtigheds-

princippet, da det let kan blive uoverskueligt hvis lønnen består af for mange elementer og 

det ikke er helt klart hvor de kommer fra og hvordan de beregnes. Danskerne vil hindre 

social dumping, ved at sikre at de udenlandske tjenesteydere betaler den reelle løn og ikke 

kun mindsteløn, så lønforskellen mellem danske og udenlandske tjenesteydere udlignes. 

Denne udligning tror jeg ikke EUD vil acceptere på nuværende tidspunkt, eftersom denne 
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eksplicit udtalte i Laval, at minimumsvilkårene i udstationeringsdirektivet udgør en 

effektiv beskyttelse af de udenlandske arbejdstagere.  

Kommissionens direktivforslag åbner op for en anderledes fortolkning i fremtiden. Ser 

man på forslagets art. 5 om forbedret adgang til information, fremgår det, at i de 

medlemsstater hvor kollektive aftaler anvendes, skal medlemsstaterne sikre, at arbejds-

markedsparterne identificerer den hårde kerne i udstationeringsdirektivets art. 3, på en 

tilgængelig og gennemsigtig måde, jf. art. 5 (4). Den relevante information skal især 

vedrøre: ”the different minimum rates of pay and their constituent elements, the method 

used to calculate the remuneration due and the qualifying criteria for classification in the 

different wage categories […].” Bestemmelsen åbner op for en lidt bredere fortolkning af 

mindsteløn, men ikke så bred en fortolkning som den danske fortolkning. De elementer 

der skal inddrages er fortsat kun mindstelønnen og bestemte tillæg, men ikke 

nødvendigvis andre vilkår. Hvordan den danske fortolkning udspiller sig i praksis vil 

selvfølgelig få betydning, men selv med Kommissionens forslag vil EUD nok ikke acceptere 

den brede fortolkning.  

5.5.3 Kollektive kampskridt 

I Sverige skal de vilkår der kræves, være fastsat i en kollektiv overenskomst som gælder i 

hele Sverige og på tilsvarende arbejdstagere i den pågældende branche og der må kun 

henvises til mindsteløn og mindstevilkår. Nyder de udstationerede arbejdstagere i 

forvejen løn- og ansættelsesvilkår svarende til minimumsvilkårene, er de kollektive 

kampskridt ikke tilladt.  

Ligesom svenskerne, henviser Danmark til den overenskomst som lønnen skal være 

fastsat i, her er det den kollektive overenskomst indgået af de mest repræsentative parter 

som finder anvendelse i hele Danmark. Lønnen skal være lig den løn danske tjenesteydere 

er forpligtet til at betale for tilsvarende arbejde, den udenlandske tjenesteyder skal være 

oplyst om bestemmelserne i den kollektive overenskomst, og kravene i overenskomsten 

skal fremgå klart og referere til den løn som der skal betales.  

5.5.3.1 Kommissionens forslag  

Kommissionen har med deres forslag til forordning om strejkeretten søgt at regulere et 

område, som ellers er blevet betragtet som værende udenfor EU’s kompetence. Dette 
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afspejler sig også i forordningsforslagets hjemmel; art. 352 TEUF om vedtagelsen af 

retsakter uden specifik hjemmel. Denne bestemmelse gør det muligt for Kommissionen, at 

foreslå lovgivning som ikke har den fornødne hjemmel, men som er nødvendig for at nå 

målene i traktaten. Forordningsforslaget skal godkendes af Europa-Parlamentet og 

vedtages enstemmigt af Rådet, jf. art. 352 (1) TEUF.  

Forslagets art. 2 indeholder et generelt princip om gensidig anerkendelse og respekt 

mellem konfliktretten og de økonomiske friheder. Forordningsforslaget konsoliderer 

EUD’s praksis fra Laval, hvor konfliktretten blev anerkendt som en grundlæggende 

rettighed, som skulle udøves i overensstemmelse med traktatens principper, navnlig de 

økonomiske friheder.  

Forslaget har mødt meget modstand, især fra fagforeninger, men også medlemsstaterne. 

Da lovgivning med hjemmel i art. 352 TEUF kræver enstemmighed i Rådet, er udsigten til 

at forslaget bliver til noget, meget lille da de fleste medlemsstater har udtrykt skepsis 

overfor forslaget på Rådets møde i juni 2012. Kommissionen skal på baggrund af Rådets 

udtalelser og de nationale parlamenters holdning, vurdere om forslaget skal bevares, 

ændres eller trækkes. 139 

Selvom forslaget ikke bliver til noget, udgør strejkeretten nu en del af EU-retten, og skal 

derfor udøves i overensstemmelse med traktatens principper, herunder især tjeneste-

ydelsernes fri bevægelighed. Dette betyder, at fagforeningerne skal have EU-retten, 

navnlig proportionalitetsprincippet og gennemsigtighedsprincippet, for øje, når de udøver 

kollektive kampskridt mod udenlandske virksomheder. Dette betyder ligeledes at de 

kollektive kampskridt skal være begrundet i tvingende almene hensyn.140 

5.6 Anvendelsen af lønklausuler i Danmark og Sverige 

Fordi den svenske løsning ligger sig meget opad EUD’s minimumsfortolkning af direktivet, 

kan svenskerne sagtens anvende lønklausuler i offentlige kontrakter som henviser til 

denne mindsteløn. Men som beskrevet i kapitel 4, bliver dette en gentagelse af den 
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forpligtelse der i forvejen påhviler de udenlandske tjenesteydere i udstationerings-

direktivet, da lønklausulerne blot henviser til en mindsteløn.   

Den danske løsning er lidt mere kompliceret, fordi der her henvises til tilsvarende løn 

således at mindstelønnen fortolkes bredt. Den danske løsning hindrer derimod social 

dumping samt beskytter arbejdstagerne, og iagttager dermed det sociale hensyn som løn-

klausuler iagttager. Hvis Danmark formår at gøre konverteringen af de forskellige vilkår 

gennemsigtig, og det fremgår tydeligt, at indenlandske virksomheder har samme omkost-

ninger, kan det være at EUD accepterer løsningen. Det vil derfor afhænge af om EUD vil 

acceptere den brede danske fortolkning som værende en mindstelønsats og dermed om 

Danmark kan anvende lønklausuler i offentlige kontrakter.  

5.7 Delkonklusion 

Den komparative analyse, viste at Danmark og Sverige ikke valgte den samme løsning på 

de problemer som Laval skabte. Landene har valgt hver deres direktivhenvisning i 

beskrivelsen af hvilken kollektiv overenskomst der finder anvendelse, hvilket kan få 

betydning i praksis. Den svenske løsning læner sig opad EUD’s fortolkning, hvorfor der 

kun kan kræves mindsteløn og mindstevilkår, hvilket efter min mening vil blive accepteret 

af EUD. Der kan derfor godt anvendes lønklausuler i Sverige som henviser til mindste-

lønnen, men disse vil ikke iagttage lønklausulernes sociale hensyn. 

Den danske løsning fortolker mindstelønnen bredt ved at kræve at de udenlandske 

tjenesteydere skal betale den tilsvarende løn som danske tjenesteydere betaler, fremfor 

blot mindstelønnen. Denne løsning bekæmper social dumping og iagttager netop formålet 

med lønklausuler, men af samme grund mener jeg ikke at EUD vil acceptere løsningen, 

eftersom at EUD udtalte i Laval og Rüffert, at udstationeringsdirektivets mindstevilkår 

udgør den effektive beskyttelse som arbejdstagerne har ret til. Dog, vil anvendelsen af den 

danske løsning i praksis få en betydning, hvor det især bliver afgørende om gennemsigtig-

hedsprincippet iagttages. Lønklausuler kan således anvendes, hvis EUD accepterer den 

danske fortolkning af mindsteløn. Hvilken løsningsmodel der er rigtig, og evt. om begge er, 

vil komme an på EUD i sidste ende.  

Derudover diskuterede jeg C094 som ti medlemsstater har tiltrådt, heriblandt Danmark. 

EUD’s fortolkning af udstationeringsdirektivet som maksimumdirektiv har skabt tvivl om 
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C094’s overensstemmelse med EU-retten. Jeg kom her frem til, at C094 ikke overholder 

proportionalitetsprincippet, da formålet om beskyttelse af arbejdstagere og hindringen af 

social dumping kan opnås på mindre indgribende vis, f.eks. ved at anvende lønklausuler. 

Dette følger også af EUD’s ræsonnement i Rüffert og Laval samt EFTA’s overvågnings-

organs åbningsskrivelse mod Norge. Derfor skal de medlemsstater som har tiltrådt 

udtræde, da det ikke er muligt at fjerne det modstridende element mellem konventionen 

og EU-retten.  
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Kapitel 6 Lønklausulers pa virkning af priskonkurrencen  

I dette kapitel analyseres lønklausulers påvirkning priskonkurrencen på markedet for 

offentlige tjenesteydelseskontrakter.  

Med udgangspunkt i den neoklassiske makroøkonomiske teori, belyses tjenesteydelses-, 

penge- og arbejdsmarkedet ved at udlede IS-LM kurven og AD-AS kurven, for at vise 

markedet for offentlige tjenesteydelseskontrakter i EU. Herefter undersøges det hvordan 

lønklausuler påvirker priskonkurrencen i de forskellige arbejdsmarkedsmodeller, hvorfor 

der udledes tre AS-kurver på baggrund af kapitel 3, som analyseres. De tre AS-kurver 

analyseres bl.a. på baggrund af konklusionerne fra kapitel 3 og 4. Afslutningsvis 

diskuteres modellens relevans.  

6.1 Markedet 

6.1.2 Betingelser 

Udgangspunktet er en lille åben økonomi med faste valutakurser og perfekt kapital-

mobilitet. Økonomien er åben og med perfekt kapitalmobilitet, da EU bygger på et fælles 

indre marked hvor varer, arbejdskraft, tjenesteydelser og kapital kan bevæge sig frit. Jeg 

har valgt betingelsen om en lille åben økonomi, fordi en stor del af EU medlemsstaterne er 

mindre økonomier som ikke kan påvirke deres omgivelser, og størstedelen af medlems-

staterne deltager i euroen eller i fastkurssamarbejdet, EMS II141.142 Dette betyder, at 

medlemsstaternes finanspolitik begrænses i forhold til gæld, underskuddet på de 

offentlige finanser samt et krav om prisstabilitet i form af konvergenskriterierne. 

Derudover deltager 25 af de 27 medlemsstater i den finanspolitiske aftale, europagten,143 

som ligeledes opstiller begrænsninger i forhold til gæld og underskud. Derfor er 

antagelsen om faste valutakurser også valgt, da EU medlemsstaterne, hvad enten de 

deltager i euroen eller ej, påvirkes af den økonomiske politik og situation i de andre 

medlemsstater.  Dette finder anvendelse i hele kapitlet. 

                                                           
141 Det europæiske monetære systems valutakursmekanisme. Danmark, Litauen og Letland deltager. 
142

 17 medlemsstater deltager i euroen http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_da.htm 
143 www.euo.dk/emner/eu2012/eu-temaer/europagt/  

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_da.htm
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6.1.2.1 IS-LM kurven, kort sigt 

IS-LM modellen kombinerer tjenesteydelses-, penge- og valutamarkedet, og beskriver 

hvordan økonomien agerer på kort sigt. Den grundlæggende forudsætning for modellen 

er, at udbuddet tilpasser sig efterspørgslen, så der er fuldkommen konkurrence og 

markedet clearer. 

Ligevægtsbetingelsen for tjenesteydelsesmarkedet er Y = C + I + G + NX og for penge-

markedet M/P = (M/P)d og rentepariteten er i = i*.  

Y er indkomst/produktion, C er forbrug, I er investeringer, NX er nettoeksporten, M er 

pengemængde, P er pris, i er renten, i* er den udenlandske rente, G er de offentlige 

udgifter og d står for efterspørgsel. Variablerne Y, i, C, I, NX, M og (M/P)d er endogene, det 

vil sige, at variablerne bliver bestemt i modellen. Variablerne P, G og i* eksogene og faste, 

dvs. variablerne bliver ikke forklaret af modellen, da der er tale om kort sigt. 

IS-kurven angiver kombinationer af Y og i, hvor der er ligevægt på tjenesteydelses-

markedet og valutamarkedet. En stigning i renten medfører et fald i produktionen, hvorfor 

IS-kurven er en nedadgående kurve. Sker der et fald i efterspørgslen på tjenesteydelser 

ved en given rente, medfører dette at IS-kurven rykker til venstre, mens en stigning i 

efterspørgslen medfører at IS-kurven rykker til højre.144 

LM-kurven angiver kombinationer af Y og i, hvor der er ligevægt på pengemarkedet. For et 

givent pengeudbud, vil en stigning i indkomstniveauet føre til øget pengeefterspørgsel og 

en stigning i renten, hvorfor LM-kurven er opadgående. Sker der en stigning i penge-

udbuddet vil det rykke LM-kurven nedad, mens et fald vil rykke LM-kurven opad.145  

Der hvor LM-kurven og IS-kurven skærer hinanden, er der ligevægt på både tjeneste-

ydelses-, penge- og valutamarkedet. Ud fra IS-LM kurven udledes AD-kurven. 

6.1.2.2 AD-kurven 

Den aggregerede udbudskurve, AD-kurven, angiver kombinationer af Y og P, hvor der er 

ligevægt på både valuta-, penge- og tjenesteydelsesmarkedet, og viser prisniveauets effekt 
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på produktion. Da AD-kurven er udledt af IS-LM, vil ændringer i tjenesteydelsesmarkedet 

såvel som pengemarkedet påvirke AD-kurven. Kurven er nedadgående, da højere priser 

medfører mindre output. Stiger efterspørgslen på tjenesteydelsesmarkedet ved en given 

indkomst, rente og prisniveau, eller når den udenlandske rente falder, vil AD-kurven 

rykke til højre. Kurven rykker således til venstre, når efterspørgslen på tjenesteydelses-

markedet faldet ved en given indkomst, rente og prisniveau, eller når den udenlandske 

rente stiger.146  

6.1.3 Arbejdsmarkedet  

Arbejdsmarkedet vises ved AS-kurven, der angiver kombinationer af Y og P, hvor der er 

ligevægt på arbejdsmarkedet. Lønnen bestemmes ved forhandling og virksomhederne 

sætter prisen givet omkostningerne.147 AS-kurven indeholder to effekter; løndannelse og 

virksomhedernes prisdannelse, hvorfor de to udledes først. 

6.1.4 Løn- og prisdannelseskurven 
6.1.4.1 Løndannelse 

Lønnen dannes ud fra følgende ligning: W = Pe F(u, z),148 W er lønnen, Pe er det forventede 

prisniveau, u er arbejdsløshedsraten, mens z dækker over alle andre variabler der 

påvirker lønnen. Det forventede prisniveau, Pe, har betydning, da et højere forventet pris-

niveau vil medføre højere lønkrav. Prisniveauet er det forventede prisniveau og ikke det 

reale prisniveau, da lønnen fastsættes for en længere periode. Derfor er lønnen nominel 

og det aktuelle prisniveau kendes ikke.  

6.1.4.2 Variablen u 

Arbejdsløshedsraten149 har ligeledes betydning for lønnen, da arbejdstagerne ved en høj 

arbejdsløshed vil blive tvunget til at acceptere et lavere lønniveau, da virksomhederne 

nemt kan finde anden arbejdskraft, hvis de mener at lønnen er for høj. Der er således en 

negativ sammenhæng mellem løn og arbejdsløshed i løndannelseskurven.150 

                                                           
146

 Blancard fokuserer på monetær og fiskal politik og dermed LM-kurven, men da AD-kurven består af både IS- og LM-
kurven er det lige så relevant at se på ændringer på tjenesteydelsesmarkedet og dets påvirkning af AD-kurven, se 
(2009,161) 
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 Blanchard (2009,158)  
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 Blanchard equation 6.1 (2009,144) 
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 Se kapitel 4 
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6.1.4.3 Variablen z 

Variablen z dækker som sagt over alle de variabler der, udover arbejdsløsheden, påvirker 

lønnen. Det kan være graden af fleksibilitet på arbejdsmarkedet i forhold til den faglige og 

geografiske mobilitet af arbejdskraften. Er arbejdsmarkedet fleksibelt, er det nemmere for 

virksomhederne at tiltrække arbejdskraft fra andre fag og/eller geografiske områder, 

hvilket øger arbejdsudbuddet og påvirker dermed lønnen negativt.151  Social dumping er 

netop kendetegnet ved at arbejdskraft fra lavtlønslande kommer til lande med et højt løn-

niveau og konkurrerer på prisen af deres arbejdskraft (lønnen). Formålet med det indre 

marked, er bl.a. at arbejdskraften kan bevæge sig frit og uhindret på tværs af medlems-

landenes grænser. Dette øger arbejdsudbuddet i EU til ikke kun at være det enkelte 

medlemslands arbejdsstyrke, men hele EU’s arbejdsstyrke. Nogle brancher er imidlertid 

mere mobile end andre, f.eks. byggebranchen, hvor virksomhederne ofte udstationerer 

deres arbejdskraft i forbindelse med opgaver i andre medlemslande, hvorimod advokat-

branchen er mindre mobil, da lovgivningen og praksis varierer i medlemsstaterne.  

Variablen z kan som sagt også dække over faktorer som påvirker lønnen positivt. Det kan 

f.eks. være overførselsindkomster i forbindelse med arbejdsløshed, da denne udgør 

arbejdstagerens reservationsløn. Overførselsindkomster spiller en stor rolle i lande hvor 

niveauet af offentlige overførselsindkomster og tilslutningen af A-kasser er højt. Det høje 

niveau øger arbejdstagernes forhandlingsstyrke. Er lønnen lig med den offentlige 

overførselsindkomst bliver arbejdstagerne indifferente mellem at arbejde og være ledige, 

og arbejdstagerne kan derfor forhandle deres løn højere op. En stigning i de offentlige 

overførselsindkomster, z, vil derfor øge reservationslønnen, men også arbejdsløsheds-

raten. På grund af markedsmekanismerne vil en højere arbejdsløshedsrate være 

nødvendig, for at få lønnen tilbage til det niveau, virksomhederne er villige til at betale.152  

6.1.4.4 Prisdannelse 

Virksomhederne sætter priserne givet deres omkostninger, og det antages, at virksom-

hedernes eneste variable produktionsfaktor er arbejdskraften. Virksomhederne har 

derfor følgende produktionsfunktion: Y = N153, hvor Y er produktion og N er beskæftigelse. 
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Det fremgår af funktionen, at marginalomkostningerne ved at producere en enhed mere, 

er lig omkostningerne ved at ansætte én arbejdstager mere til lønnen W, virksomhedernes 

marginalomkostninger er altså deres lønomkostninger. I en situation med fuldkommen 

konkurrence på tjenesteydelsesmarkedet, vil ovenstående gøre sig gældende, og prisen vil 

være lig lønnen (P = W). Virksomhederne tager imidlertid en højere pris end deres løn-

omkostninger, hvorfor prisdannelsesfunktionen ændres fra P = W til P = (1 + μ) W154, hvor 

μ er virksomhedernes mark-up, det vil sige den avance virksomheder lægger oven i løn-

omkostningerne.155 Jo større μ er, jo mindre er konkurrencen på tjenesteydelsesmarkedet, 

således vil μ være lig nul hvis der er fuldkommen konkurrence. Hvis der er imperfekt 

konkurrence, og hvis virksomhederne har markedsmagt, vil μ være positiv. Dette betyder 

at prisen vil overstige marginalomkostningerne med 1 + μ.156 Ved at inddrage 

virksomhedernes mark-up i analysen, ændres der i situationsbetingelserne, hvor det ikke 

længere antages at der er fuldkommen konkurrence, men derimod imperfekt 

konkurrence.  

6.1.4.5 Prisdannelseskurven 

Som det fremgår af ovenstående, afhænger prisen af lønomkostningerne. Prisdannelses-

kurven er fuldstændig elastisk, og dermed vandret, da virksomhederne sætter prisen givet 

deres omkostninger. I bilag C er prisdannelseskurven illustreret ud fra den reale løn, 

hvilket viser, at prisen dannes ud fra virksomhedernes mark-up. Jo højere mark-up, jo 

højere pris.  

6.1.4.6 Ligevægten på arbejdsmarkedet 

Som det fremgår af ovenstående, er prisdannelsen og løndannelsen gensidigt afhængige, 

da virksomhederne sætter priserne givet lønomkostningerne og lønnen fastsættes ud fra 

det forventede prisniveau. For at opnå ligevægt på arbejdsmarkedet, skal forholdet 

mellem løn og prisniveauet være det samme. Derfor omskrives pris- og løndannelses-

funktionen til at indeholde den reale løn, W/P.157 Reallønnen er afhængig af, at det 

forventede prisniveau er lig det reale, P = Pe, så vi får følgende løndannelsesfunktion: W/P 

= F(u, z), hvor u og z er det samme som før. Ved at indsætte den reale løn i prisdannelses-
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funktionen, får vi følgende: W/P = 1/1 + μ158. Ligevægten fås ved at eliminere W/P og 

sætte løndannelsesfunktionen lig prisdannelsesfunktionen: F(un, z) = 1/1 + μ159. Således er 

ligevægten betinget af at reallønnen i løndannelsesfunktionen er lig reallønnen i pris-

dannelsesfunktionen.  

Arbejdsløsheden i ligevægten betegnes un, da der er tale om den naturlige arbejdsløsheds-

rate, også kaldet den strukturelle ledighed. Den naturlige arbejdsløshedsrate gør det 

muligt at finde det naturlige niveau for beskæftigelse, således at vi får en funktion hvor 

arbejdsløsheden er udtrykt i forhold til arbejdsstyrken og produktion. Arbejdsløsheds-

raten er defineret som u ≡ U/L, hvor U er arbejdsløshed og L er arbejdsstyrken. Indsættes 

beskæftigelse, N, fås u = L – N/L = 1 – N/L160, da N er beskæftigelse som under 

produktionsfunktionen, Y = N, kan arbejdsløshedsraten igen omskrives til un = 1 – Yn/L, 

dermed er det naturlige produktionsniveau i forhold til arbejdsstyrken et udtryk for af 

den naturlige arbejdsløshedsrate.161 Ligningen viser, at for en given arbejdsstyrke vil en 

højere produktion medføre lavere arbejdsløshed.  

6.1.5 AS-kurven 

Løn- og prisdannelseskurven viste hvordan ligevægten i arbejdsmarkedet bestemmer den 

naturlige arbejdsløshedsrate, som så bestemmer det naturlige produktionsniveau. Dette 

skete under antagelsen om at prisniveauet var lig det forventede prisniveau. AS-kurven 

indeholder både løn- og prisdannelseskurven og har følgende ligning: P = Pe (1 + μ) F (1 – 

Y/L, z)162.  Igen er prisniveauet afhængig af det forventede prisniveau samt produktionen. 

AS-kurven viser to vigtige mekanismer; en stigning i produktionen, Y, medfører en 

stigning i prisniveauet, P163, og en stigning i det forventede prisniveau, Pe, medfører til en 

stigning i prisniveauet, P164. AS-kurven rykker op hvis Pe stiger, da dette medfører en 

stigning i W jf. løndannelseskurve og AS-kurven rykker ned hvis Pe falder.  Øges arbejds-

tagernes forhandlingsstyrke, f.eks. fordi arbejdsløsheden falder, rykker AS-kurven 

ligeledes op.   
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 Blanchard equation 6.6 (2009,147) 
159

 Blanchard equation 6.7 (2009,148) 
160

 Matematisk sker dette ved at opløfte i -1 
161

 Blanchard (2009,151) 
162

 Blanchard equation 7.2 (2009,159) hvor W/P = F(u, z) er lønfunktionen  
163

 Y stiger → N stiger, N stiger → u falder, u falder → W stiger, W stiger → P stiger Blanchard (2009,159) 
164

 P
e
 stiger → W stiger, W stiger → P stiger Blanchard (2009,159) 
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AS-kurven illustrerer altså arbejdsmarkedet og anvendes i AD-AS modellen, som 

illustrerer den samlede ligevægt på tjenesteydelses-, penge-, valuta- og arbejdsmarkedet. 

AS-kurven er opadgående, da højere produktionsniveau medfører højere prisniveau. 

6.1.6 AD-AS modellen 

AD-AS modellen kombinerer tjenesteydelses-, penge-, valuta- og arbejdsmarkedet og de to 

kurver angiver ligevægten for P og Y. Da det forventede prisniveau, Pe, bestemmer AS-

kurvens position, er ligevægten i AD-AS modellen afhængig af Pe.165  

I figur 6.1 er ligevægten på kort sigt illustreret for et givent forventet prisniveau hvor 

variablerne u og z er konstante, hvor ændringer i disse vil rykke AS-kurven . Dette 

betyder, at arbejdsløshedsraten ikke påvirker løndannelsen, da virksomheder ikke har 

markedsmagt. Da virksomhederne ikke har markedsmagt vil μ være lig nul og P vil 

dermed være lig W. Der er således fuldkommen konkurrence på markedet på kort sigt, da 

lønnen er den løn som sikrer, at markedet clearer og der opstår ikke ledighed.  

På kort sigt vil produktionsniveauet ikke nødvendigvis være lig det naturlige og pris-

niveauet er dermed ikke lig det forventede. I figur 6.1 er prisen højere end den forventede, 

hvilket betyder at arbejdstagerne ved næste lønforhandling kræver en højere (nominel) 

løn. Dette får AS-kurven til at rykke opad, og virksomhederne til at hæve prisen som følge 

af de højere lønninger. Dette ses også fra sammenhængen mellem produktion og 
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 Blanchard (2009,163) 

6.1 Ligevægt på kort sigt. Blanchard figur 7-5 (2009,164) 
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beskæftigelse, Y = N, hvor en stigning i produktionen på en enhed kræver en stigning i 

beskæftigelse på én, hvilket øger omkostningerne med lønnen, W. I takt med at 

produktionen stiger, falder arbejdsløsheden hvilket øger arbejdstagernes forhandlings-

styrke således at lønnen stiger jf. løndannelsesfunktionen. Da lønnen stiger, øges 

virksomhedernes omkostninger og priserne stiger jf. prisdannelsesfunktionen. Da 

arbejdstagerne ser at priserne stiger, forventer de højere priser i næste lønperiode, 

hvilket igen betyder en stigning i lønnen sådan som løndannelsesfunktionen foreskriver. 

Dette betyder igen en stigning i priserne osv.  Økonomien bevæger sig altså op langs AD-

kurven ind til produktionsniveauet er lig det naturlige produktionsniveau, og det 

forventede prisniveau er lig det aktuelle. Når dette sker, er der tale om den langsigtede 

ligevægt, hvor forventningerne ikke længere ændres og produktionsniveauet forbliver det 

naturlige.166  

6.2 Analyse af lønklausulers påvirkning af priskonkurrencen 

6.2.1 AS-kurven i de tre arbejdsmarkedsmodeller 

De tre arbejdsmarkedsmodeller; markeds-, stats- og aftalemodellen som kapitel 4 

opstillede viste, at lønklausulers rolle og hvordan lønnen fastsættes, varierer i medlems-

staterne. Fordi AS-kurven indeholder både løn- og prisdannelse, vil lønklausuler indgå i 

denne. Der udledes tre AS-kurver; en for hver type arbejdsmarkedsregulering og kurverne 

analyseres for at undersøge hvordan lønklausuler påvirker priskonkurrencen. AD-kurven 

indeholder kombinationer af Y og P hvor der er ligevægt på tjenesteydelses-, valuta- og 

pengemarkedet og holdes konstant i følgende analyse for at kunne analysere ændringerne 

som de forskellige AS-kurver medfører.  

Først gennemgår jeg nogle generelle betingelser for lønklausuler og AS-kurverne, derefter 

udleder jeg de tre kurver. Kapitel 3 og 5 viste, at udstationeringsdirektivet har en 

betydning for anvendelsen af lønklausuler, derfor bliver lønsatsen og lønklausuler i 

forhold til udstationeringsdirektivet beskrevet og analyseret. Jeg vil her inddrage min 

oprindelige definition af lønklausuler således at jeg kan sammenligne dem med løn-

klausuler som henviser til mindsteløn. 
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Undervejs i analysen modificerer jeg betingelserne, således at modellen går fra at være en 

fuldstændig simplificering til at indeholde flere nuancer og effekter. Analysen slutter af 

med kritik af modellen, hvor jeg diskuterer modellens svagheder og fordele. 

6.2.1.1 Generelle betingelser 

For at udlede AS-kurverne for de tre arbejdsmarkedsmodeller, er det nødvendigt med 

nogle antagelser. Det blev under prisdannelsesfunktionen antaget, at virksomhedernes 

eneste omkostning er lønnen og at de derfor sætter priserne efter deres lønomkostninger 

plus mark-up, P = (1 + μ) W. Som det fremgår af kapitel 3, betyder en lønklausul, at de 

økonomiske aktører skal betale deres ansatte en lønsats som minimum svarer til 

mindstelønsatsen som er fastsat enten ved lov eller kollektiv overenskomst, og at de 

ordregivende myndigheder ikke kan kræve mere end denne mindstelønsats. Med andre 

ord, er lønklausulen lig med mindstelønsatsen, hvilket jeg betegner LK = ML.  

Ifølge det neoklassiske forskningsprogram, vil μ være lig nul ved fuldkommen 

konkurrence. Selvom virksomhederne sætter prisen lig deres omkostninger, vil prisen 

variere, fordi lønomkostningerne varierer i de forskellige virksomheder. Dette skyldes at 

virksomhederne forhandler om lønnen, så den pris en virksomhed sætter afhænger af 

hvor langt ned virksomhederne kan få forhandlet lønnen. Da lønomkostningerne er 

direkte forbundet med prisen, vil virksomhederne søge at holde lønomkostninger så lavt 

som muligt, da lavere lønninger betyder lavere pris. De virksomheder som har de laveste 

priser udkonkurrere de andre virksomheder fordi, efterspørgslen stiger jo lavere prisen 

er. Især i udbud er prisen relevant, da de ordregivende myndigheder ofte tildeler 

kontrakten udelukkende på baggrund af laveste pris. Derfor, vil virksomhederne ikke 

aflønne mere end højst nødvendigt, da en højere løn vil betyde højere priser. Det antages 

derfor, at W = LK = ML. Dette stemmer også overens med betingelsen om at virksom-

hederne er rationelle og ønsker at profitmaksimere, som beskrevet i kapitel 2.  

Som det fremgår af ovenstående, er virksomhedernes mark-up udtryk for konkurrencen 

på det pågældende marked og dermed virksomhedernes profit. Prisdannelsesfunktionen 

kan således omskrives til P = (1 + μ) LK, hvor prisen er afhængig af graden af konkurrence 

på markedet (mark-uppens størrelse) og lønklausulens størrelse. Er der fuldkommen 

konkurrence på markedet, vil virksomhedernes mark-up være lig nul, og eftersom at 
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virksomhederne sætter deres pris efter deres omkostninger, vil dette betyde at P = LK = 

ML. Analysen nedenfor vil være for et imperfekt markedet hvor μ > 0 og virksomhedernes 

priser varierer.  

6.2.1.2 AS-kurven i markedsmodellen, ASM 

Kapitel 3 viste, at det ikke er lovligt for de ordregivende myndigheder at anvende løn-

klausuler, da der ikke eksisterer nogen mindsteløn, hverken i lovgivningen eller de 

kollektive overenskomster. AS-kurven for markedsmodellen, ASM, må derfor være lig AS-

kurven i modellen, da den ikke indeholder lønklausuler. ASM er således afhængig af pris-

niveauet, Pe, parternes forhandlingsstyrke og arbejdsløshedsraten. Da der ikke er nogen 

nedre grænse for lønnen, kan denne forhandles helt ned til arbejdstagerens reservations-

løn jf. kapitel 3. Derfor er ASM illustreret som den AS-kurve med det laveste prisniveau, da 

prisen afhænger lønnen.  

6.2.1.3 AS-kurven i statsmodellen, ASS 

I statsmodellen eksisterer der en nedre grænse, nemlig den lovbestemte mindsteløn. Det 

er ikke muligt for de ordregivende myndigheder at anvende en lønklausul der henviser til 

en kollektiv overenskomst, medmindre denne gælder for alle (almengældende), men de 

kan sagtens henvise til den lovbestemte mindsteløn jf. kapitel 3 og 4. Derfor ligger ASS 

over ASM, da lønnen antages at være højere end i markedsmodellen.   

6.2.1.4 AS-kurven i aftalemodellen, ASA 

I aftalemodellen fastsættes mindstelønnen i de kollektive overenskomster, og der 

eksisterer overenskomster for de enkelte brancher. Som det fremgår af kapitel 3, har ar-

bejdstagerne en høj forhandlingsstyrke som følge af at de organiserer sig, hvilket gør det 

muligt for dem at forhandle en højere løn end hvis de stod alene. Fordi arbejdstagerne har 

denne forhandlingsstyrke og fordi der er en kollektiv overenskomst for hver branche, er 

mindstelønsatsen højere end den lovbestemte mindsteløn i statsmodellen. ASA-kurven 

ligger således over ASS-kurven i figur 6.2. 

Ud over at lønniveauet er højere i aftalemodellen, har modellen også den særegenskab at 

de kollektive overenskomster ikke gælder alle og at der ikke eksisterer nogen lovbestemt 

mindsteløn som sikrer de arbejdstagere, som ikke er dækket af en overenskomst, en 

minimumsløn. Dette skyldes at dækningsgraden ikke er på 100 pct. i aftalemodellen, og 
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der er virksomheder hvor lønnen bliver forhandlet direkte mellem arbejdstageren og 

arbejdsgiveren, ligesom i markedsmodellen. Lønklausulerne gælder for alle tjenesteydere 

som leverer til det offentlige, udenlandske såvel som indenlandske. Der opstår dermed to 

markeder; et for private kontrakter og et for offentlige. På markedet for private 

kontrakter er der ikke et krav om at virksomhederne skal følge overenskomsten, og det vil 

være op til fagforeningerne at søge arbejdet overenskomstdækket evt. ved brug af 

kollektive kampskridt. Muligheden for at anvende kollektive kampskridt hænger altså 

sammen med fagforeningernes mulighed for at få overenskomstdækket en virksomhed. 

Aftalemodellen er imidlertid kendetegnet ved, at der er en høj dækningsgrad og det 

dermed et lille antal af virksomheder som ikke er dækket af overenskomsten og 

fagforeningernes er stærke. Det antages derfor, at de indenlandske private virksomheder, 

som ikke er overenskomstdækket, giver deres medarbejdere en løn som ligger meget tæt 

på lønniveauet i de kollektive overenskomster. De virksomheder som der ikke gør, vil 

hurtigt blive mødt med kollektive kampskridt pga. fagforeningernes styrke.  

6.2.1.5 AD-kurven 

AD-kurven viser som bekendt kombinationer af Y og P hvor der er ligevægt på penge-, 

valuta- og tjenesteydelsesmarkedet. Da analysen angår det samlede marked for tjeneste-

ydelser, illustreres AD-kurven med en hældning på ca. 45 grader, da den repræsenterer 

den aggregerede efterspørgsel og dermed indeholder både elastiske og uelastisk tjeneste-

ydelser. Kurven illustreres nedadgående i figur 6.2, fordi et højere prisniveau forværrer 

konkurrenceevnen, hvilket medfører en sænkning i nettoeksporten og dermed 

efterspørgslen på tjenesteydelsesmarkedet. Som det ses, er PA > PS > PM, hvilket skyldes 

forskelle i hvordan lønnen fastsættes i de tre modeller, sådan som det også fremgår af 

kapitel 4. De forskellige prisniveauer viser, at jo højere løn, des højere priser.  
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I figur 6.2 ses det, at ved en højere pris jo mindre produceres der, hvilket stemmer 

overens med den oprindelige AD-AS model. Umiddelbar er det ikke lønklausulerne der 

påvirker prisen, men derimod reguleringen af det arbejdsmarked vi befinder os på. 

Antagelsen indtil nu har været, at lønnen var lig lønklausulen som så var lig mindste-

lønsatsen i den kollektive overenskomst eller loven, W = LK = MLok eller MLL. Denne 

antagelse holder imidlertid ikke, da der jo forhandles om lønnen selvom der eksisterer 

kollektive overenskomster eller en lovbestemt mindsteløn, hvilket kapitel 4 viste. Det er i 

denne forbindelse vigtigt at inddrage de forpligtelser der påhviler udenlandske tjeneste-

ydere som udstationerer arbejdskraft. Derfor undersøges forholdet mellem lønsatsen og 

lønklausuler nærmere. 

6.2.2 Lønsatsen og lønklausuler 
6.2.2.1 Lønsatsen 

Markedet for tjenesteydelser er europæisk, og ikke nationalt, som følge af EU’s indre 

marked og reglerne om tjenesteydelsernes fri bevægelighed. Selvom udgangspunktet er at 

tjenesteydelserne kan bevæge sig frit, pålægger udstationeringsdirektivet visse 

restriktioner i forhold til hvilken løn og arbejdsvilkår som virksomheder der 

udstationerer arbejdskraft til en anden medlemsstat i forbindelse med levering af 

tjenesteydelse, skal sikre deres ansatte. Udstationeringsdirektivet bestemmer, at de 

udstationerende virksomheder skal betale deres ansatte en løn svarende mindst til 
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mindstelønnen i det land der udstationeres til, værtslandet.167 Dette betyder, at hvis 

lønnen er lavere i værtslandet, beholder de ansatte lønnen fra hjemlandet. Er lønnen 

derimod højere i værtslandet, får de ansatte den højere mindsteløn. Nedenstående matrix 

viser hvilken løn der skal betales, alt efter hvilken type arbejdsmarkedsmodel 

virksomheden udstationerer fra og til.  

Fra/Til Markedsmodel Statsmodel Aftalemodel 

Markedsmodel W = X W = MLL  W = MLOK  

Statsmodel W = MLL + X W = MLL + X W = MLOK  

Aftalemodel W = MLOK + X W = MLOK + X W = MLOK + X 

6.3 Matrix over hvilken løn der betales i de forskellige modeller. Egen udarbejdelse 

Kapitel 4 viste, at lønnen forhandles i de tre modeller, dette vil jeg betegne som X, fordi det 

er ukendt hvad parterne får forhandlet sig endeligt frem til, da forhandlingen er afhængig 

af arbejdsløshedsraten, jobbet og parternes forhandlingsstyrke. Antagelsen W = LK = ML 

modificeres dermed, da lønnen forhandles endelig på plads i den individuelle aftale i alle 

tre modeller.  

W er lønnen, MLL er den lovbestemte mindsteløn og MLOK er mindstelønnen fastsat i den 

kollektive overenskomst.  I markedsmodellen vil lønnen udelukkende være individuelt 

forhandlet, W = X, i statsmodellen er der en nedre grænse i form af en lovbestemt 

mindsteløn samt den individuelt forhandlede løn, W = MLL + X, og i aftalemodellen vil den 

kollektive overenskomst udgøre et gulv for lønniveauet og den endelige løn forhandles på 

plads på virksomheden, w = MLOK + X. Forholdet mellem de tre lønfunktioner betegnes W 

= X < MLL + X < MLOK + X, hvor X = [0;∞].  

Virksomhederne er fortsat rationelle og søger at profitmaksimere, derfor vil 

virksomheder som skal betale en højere løn til deres ansatte som følge af W = X < MLL + X 

< MLOK + X, kun betale mindstelønsatsen som de er forpligtet til, dvs. MLL eller MLOK, og 

dermed er X = 0.   
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Matrixen viser, at konkurrencen mellem de forskellige modeller er størst i aftalemodellen, 

da virksomheder fra markedsmodellen eller statsmodellen kun vil betale mindste-

lønsatsen fastlagt i den kollektive overenskomst, hvorimod i statsmodellen er det kun 

virksomheder fra markedsmodellen der betaler mindstelønsatsen. I markedsmodellen 

eksisterer lønklausuler ikke, da disse ikke kan anvendes lovligt iflg. kapitel 3 og 4, og de er 

ligeledes irrelevante, da markedsmodellen har det laveste lønniveau. Det er således kun 

interessant at se på de to andre arbejdsmarkedsmodeller, aftale og stat, i forhold til løn-

klausulernes betydning for konkurrencen, hvorfor analysen i nedenstående afsnit kun 

vedrører de to.  

6.2.2.2 Lønklausuler  

Mens udstationeringsdirektivet iagttager den løn udenlandske virksomheder skal betale, 

vil en lønklausul vedrøre både indenlandske og udenlandske virksomheder. Men da der 

kun kan henvises til mindstelønsatsen, holder antagelsen om W = LK = ML kun for de 

udenlandske virksomheder, da de indenlandske virksomheder betaler ML + X fordi der 

forhandles om lønnen. Dette betyder, at den individuelt forhandlede løn, X, udgør den del 

af prisen hvor der er konkurrence. Dette illustreres i figur 6.4, som viser AS-kurverne i 

aftalemodellen og statsmodellen for henholdsvis udenlandske og indenlandske 

virksomheder. Udenlandske virksomheder dækker over virksomheder fra lande med 

andre arbejdsmarkedsmodeller end den medlemsstat de udfører arbejde i. Forskellen 

mellem AS-kurven for udenlandske og indenlandske er X. Y* er den mængde som de 

ordregivende myndigheder efterspørger i forbindelse med et givent offentligt indkøb og 

PAI* er den pris som en indenlandsk virksomhed i aftalemodellen vil tilbyde. A er således 

denotationen for aftalemodellen, U er for udenlandsk, I er for indenlandsk og S er for 

statsmodellen.  

Som det fremgår af figur 6.4, er den pris som de indenlandske virksomheder kan tilbyde, 

højere end de udenlandske virksomheders. Dette stemmer også overens med ovenstående 

matrix, figur 6.3. Antagelsen om, at virksomhedernes eneste omkostning er løn er 

uændret, hvorfor lønnen afgør prisen størrelse.  
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Fordi, lønklausulerne er lig med den løn de udenlandske virksomheder betaler, vil de 

indenlandske virksomheder forsøge at presse lønnen ned, så de kan konkurrere med de 

udenlandske virksomheder. På lang sigt, vil dette medføre, at X = 0 og dermed W = ML. 

Dette følger imidlertid ikke af anvendelsen af lønklausuler, men pga. fortolkningen af 

udstationeringsdirektivets regler om mindsteløn som værende det maksimum som 

medlemsstaterne må forlange af de udenlandske virksomheder. Det er altså ikke løn-

klausulerne i form af LK = ML der påvirker konkurrencen, men forskellen i lønniveauet 

mellem de forskellige arbejdsmarkedsmodeller og udstationeringsdirektivet. Fordi, 

markedet er europæisk, vil dette betyde, at lønniveauet udlignes på lang sigt, da medlems-

staterne ikke kan pålægge de udenlandske virksomheder mere end mindstelønsatsen. 

Dette illustrerer netop hvorfor lønklausuler som henviser til den reelle løn, fremfor 

mindstelønnen, er ønskværdige for ordregivende myndigheder som ønsker at hindre 

social dumping og sikre at lønniveauet i offentlige kontrakter følger lønniveauet i den 

pågældende medlemsstat. Jeg vil derfor se nærmere på hvordan lønklausuler, hvor der 

henvises til den reelle løn, sådan som jeg definerede dem i kapitel 1 påvirker 

konkurrencen. 
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6.2.2.3 Real lønklausuler (oprindelig definition) 

Min oprindelige definition af lønklausuler sikrer den reale løn, hvilket betyder at de er 

bredere end de lønklausuler som er tilladt efter udbudsdirektivet og udstationerings-

direktivet, og vil derfor påvirke konkurrencen på anden vis. Dette har jeg illustreret i figur 

6.5, hvor der er tre AS-kurver; en for det offentlige og private marked for indenlandske 

virksomheder, en for det offentlige marked for udenlandske virksomheder samt en for det 

private marked for udenlandske virksomheder. AS-kurverne er ikke illustreret for en 

bestemt arbejdsmarkedsmodel, da samme scenarie ville udspille sig uanset om det er 

statsmodellen eller aftalemodellen der er kigges på. De indenlandske AS-kurver ligger 

over de udenlandske, fordi lønklausulerne kun sikrer løndelen og ikke andre vilkår. Løn-

klausulerne finder kun anvendelse i offentlige kontrakter, på markedet for private 

kontrakter, er de udenlandske virksomheder kun forpligtet til at betale mindstelønsatsen i 

den kollektive overenskomst eller loven. Eftersom at de udenlandske virksomheder 

fortsat ønsker at profitmaksimere, er W = LK eller W = MLok/MLL. Y* er den mængde det 

offentlige efterspørger ved et givent offentligt udbud og som derfor bestemmer prisen, 

mens AD-kurven fastlægger prisen på det private marked, da mængden ikke er bestemt på 

forhånd.  
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6.2.2.4 Det private marked 

Som det ses, er der forskel på prisniveauet mellem de private udenlandske virksomheder 

og det offentlige marked, men eftersom at disse to ikke er i direkte konkurrence med 

hinanden, har det ingen betydning for konkurrencen. Det har derimod betydning for de 

indenlandske virksomheder der jo konkurrerer med de udenlandske på det private 

marked. Her er konklusionen den sammen som under udstationeringsdirektivet, nemlig at 

X udgør konkurrencen og at på lang sigt vil X blive lig 0.  

6.2.2.5 Det offentlige marked 

Her vil real lønklausuler derimod eliminere en stor del af priskonkurrencen, da lønnen 

som virksomheder skal betale deres ansatte er ens. Grunden til at AS-kurven for løn-

klausuler ligger under AS-kurven for indenlandske virksomheder, er fordi andre vilkår i 

overenskomsten ikke pålægges ved lønklausuler. X minimeres dermed væsentlig ved 

anvendelsen af denne type lønklausuler, og virksomhederne må derfor konkurrere på 

andre elementer end lønnen.  

6.2.3 Kritik af modellen 

Som jeg skrev i kapitel 2, opstiller makroøkonomien simplificerede modeller som viser 

ændringer i politik. Som ved alt andet som der simplificeres, betyder dette at modeller 

ofte forekommer urealistiske og unuanceret og man kan stille sig selv spørgsmålet om 

hvorfor overhovedet at gøre det. Ved at opstille simple modeller over komplicerede 

hændelsesforløb, bliver det muligt at diskutere og analysere hændelsesforløbet ud fra 

nogle faste betingelser.  

En af modellens antagelser er, at der er en sammenhæng mellem produktion og 

beskæftigelse, Y = N, som betyder, at for hver enhed der skal produceres ekstra er der 

brug for en arbejdstager mere. Sammenhængen mellem produktion og beskæftigelse 

fortæller også at ved høj beskæftigelse, er ledigheden lav. En-til-en sammenhængen 

mellem de to faktorer forekommer urealistisk, da produktionen som regel kan øges med 

en vis mængde før behovet for ekstra arbejdskraft opstår. Derudover er der omkostninger 

forbundet med at ansatte ny arbejdskraft, hvorfor virksomhederne ofte vil vente og se om 

den øgede efterspørgsel er fortsætter.  
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Derudover, er antagelse om at virksomhedernes eneste omkostning er lønnen også al for 

simpel og urealistisk, da der altid vil eksistere administrative omkostninger i større eller 

mindre grad. Selvom tjenesteydelse ofte er kendetegnet ved, at arbejdstagerne udgør en 

stor del af produktet, betyder dette ikke nødvendigvis at de også udgør en stor del af 

omkostningerne, i f.eks. byggebranchen vil materialerne ofte overstige løn-

omkostningerne. Dermed kan der være andre faktorer som har betydning for ydelsens 

endelige pris og andre parametre der kan konkurreres på. Det kan være design, kvalitet, 

sammensætningen osv. Som det fremgår af kapitel 3, kan de ordregivende myndigheder 

anvende kriteriet økonomisk mest fordelagtig hvor de kan lægge vægt på netop design og 

miljøhensyn, eller de kan udvælge en økonomisk aktør som opfylder sociale hensyn, 

såsom beskæftigelse af langtidsledige. Men prisen vil fortsat være et af de helt store 

konkurrence parametre, analysen af priskonkurrencen er derfor i høj grad relevant. 

Derudover er løndannelsen betinget af, at arbejdstagere der udfører det samme job får 

samme løn. Dette forekommer i praksis kun i bestemte typer job, hvor en bestemt 

uddannelse sikrer et bestemt job f.eks. sygeplejerske, lærer, maler osv. Funktionærer vil 

ofte forhandle deres løn individuelt, også i aftalemodellen, hvor mange forskellige 

elementer vil indgå i lønforhandlingen, såsom erfaring, anciennitet, ansvar osv. Dette har 

imidlertid en lille betydning for analysen, da problemet med løndumping primært foregår 

i bygge- og anlægsbranchen, det grønne område (gartnerier, træfældning, bærplukkere) 

og rengøringsbranchen.168 Lønklausuler vil derfor også give mest mening i offentlige 

kontrakter som vedrører de brancher og analysen resultat er således fortsat interessant 

og brugbart. 

Selvom disse antagelser kan forekomme urealistiske, påvirker de ikke analyseresultatet 

signifikant. Analyserne viser sammenhængen og kausaliteten mellem lønklausuler, 

arbejdsklausuler og priskonkurrencen. De konklusioner som jeg kommer frem til, kan 

derfor fortsat anvendes, da de viser klausulernes påvirkning af priskonkurrencen  

                                                           
168

 De brancher som SKAT besøger http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/udenlandske-virksomheder.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/udenlandske-virksomheder.aspx
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6.3 Delkonklusion 

Med udgangspunkt i neoklassisk makroøkonomi, analyserede kapitlet lønklausulers 

påvirkning af priskonkurrencen i de tre arbejdsmarkedsmodeller; markeds-, stats- og 

aftalemodellen.   

Ved at opstille en matrix over den løn som virksomhederne er forpligtet til at betale, blev 

det muligt at inddrage den del af lønnen som parterne forhandler om, nemlig X. Fordi, der 

er et hierarki mellem lønniveauet i de tre arbejdsmarkedsmodeller og lønklausulerne kun 

kan kræve mindstelønnen, er X den del af lønnen der konkurreres på. Over tid vil X blive 

lig 0, da det lavere lønniveau fra udlandet gør det muligt for de indenlandske 

virksomheder at presse lønnen ned. Det blev her konstateret, at det ikke er 

lønklausulerne, men derimod udstationeringsdirektivet og forskellen i lønniveauet i 

arbejdsmarkedsmodellerne som medfører dette.   

Anvendes der derimod lønklausuler, sådan som jeg oprindelig definerede dem, bliver 

konklusionen en anden. Jeg opstillede derfor tre AS-kurver; en for offentlige og private 

kontrakter for indenlandske virksomheder, en for offentlige kontrakter for udenlandske 

(lønklausuler) og en for private kontrakter for udenlandske virksomheder. Konklusionen 

blev her, at der ved anvendelsen af real lønklausuler eliminerer en stor del af 

konkurrencen, men ikke fuldstændig, da lønklausulerne kun vedrører lønnen og ikke 

andre vilkår. Lønklausuler som henviser til mindsteløn, iagttager ikke lønklausulers 

sociale hensyn og påvirker ikke priskonkurrencen, men er lovlige. Real lønklausuler, 

iagttager derimod det sociale hensyn og eliminerer en stor del af priskonkurrencen og er 

ikke tilladt på nuværende tidspunkt. Jeg vil derfor diskutere om real lønklausuler kan 

sikre efficiens ud fra en formålsfortolknings af dele af EU-lovgivningen og om EU derfor 

bør ændre lovgivningen omkring lønklausuler i kapitel 7. 
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Kapitel 7 Efficiensbetragtning og retspolitisk analyse 

I dette kapitel diskuteres det hvorvidt lønklausuler i offentlige udbudskontrakter kan 

sikre de formål som EU-lovgivningen forfølger, og dermed efficiens. Forudsætningen for 

opnåelse af efficiens er at hvis lønklausuler kan sikre opnåelsen af de formål som 

udbudsdirektivet, udstationeringsdirektivet og/eller traktaten forfølger, bør de sikres i 

lovgivningen, sådan som jeg definerede efficiensbegrebet i kapitel 2. Følgende diskussion 

tager udgangspunkt i foregående analyser og kommer med forslag til hvordan EU bør 

regulere lønklausuler for at sikre efficiens.    

7.1. Formålet med lønklausuler  

Lønklausuler iagttager et socialt hensyn om at beskytte arbejdstagerne, ved at sikre 

ordentlige lønninger samt forhindre unfair konkurrence og social dumping, hvor der 

netop konkurreres på løn og arbejdsvilkår. Analyserne i kapitel 3 og 5 viste, at den 

nuværende retstilstand ikke tillader lønklausuler som går ud over mindstelønnen i 

udstationeringsdirektivet, og det sociale hensyn som lønklausulerne skal sikre, opnås 

ikke. Lønklausulerne er uden effekt, da udstationeringsdirektivet allerede sikrer det 

beskyttelsesniveau som arbejdstagerne har ret til ifølge EUD.169  Fordi lønklausulerne er 

lig mindstelønnen påvirker de ikke priskonkurrencen, som kapitel 6 viste.  

Jeg vender derfor tilbage til min oprindelige definition af lønklausuler, hvor der sikres en 

løn tilsvarende lønnen i den kollektive overenskomst (real lønklausuler), da disse iagt-

tager det sociale hensyn om beskyttelse af arbejdstagerne, forhindrer unfair konkurrence 

og social dumping.  

7.2 Formålsfortolkning 

7.2.1 Udbudsdirektivets formål 

Formålet med udbudsreglerne er at garantere en effektiv konkurrence ved tildelingen af 

offentlige kontrakter, gennem en samordning af de nationale procedurer på unionsplan.170 

Reglerne i udbudsdirektivet bygger således på traktatens principper, navnlig de fri 

bevægelighedsregler samt principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, 
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 Laval pr. 80 
170

 Betragtning 2  
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gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed, jf. direktivets betragtning 2. 

Som det fremgår af kapitel 3, kan de ordregivende myndigheder tildele kontrakter enten 

på baggrund af laveste pris eller økonomisk mest fordelagtig, dermed skal udbudsreglerne 

sikre, at det offentlige køber bedst og billigst, således at skatteydernes penge anvendes så 

effektivt som muligt. Selvom udbudsdirektivet åbner op for at de ordregivende 

myndigheder kan inddrage andre hensyn end blot de økonomiske, er hovedformålet med 

udbudsreglerne primært at sikre mest værdi for pengene, forstået som laveste pris. 

Formålet med effektiv konkurrence og gennemsigtighed, er altså centrale i udbudsretten, 

regler eller handlinger der sikrer dette, er efficiente. Analysen i kapitel 6 viste at 

lønklausuler eliminerer en stor del af priskonkurrencen, men som kapitlet også viste, 

udgør lønomkostninger ikke alle omkostninger i virksomhederne. Administrative 

omkostninger vil variere alt efter virksomhedens størrelse, da virksomheder kan opnå 

stordriftsfordele, og der vil være omkostninger forbundet med materialet der skal 

anvendes. Herudover vil bestemte materialer og design kunne udgøre parametre som kan 

få betydning for konkurrencen. Selvom lønklausuler kun udelukker et af konkurrence-

parametrene, er priskonkurrencen i udbudsretten så essentiel, at dette har stor betydning.  

I forhold til gennemsigtighed, kan lønklausulerne udformes mere eller mindre gennem-

skueligt, alt efter hvordan ordregiver vælger at henvise til lønnen og de tillæg der skal 

medregnes. En henvisning til en overenskomst vil ikke sikre gennemsigtighed, da de 

økonomiske aktører selv skal regne lønnen ud, hvilket kan være svært for udenlandske 

virksomheder som ikke i forvejen har kendskab til overenskomsterne på området. Derfor 

skal de ordregivende myndigheder eksplicit skrive lønsatsen, de elementer der indgår i 

beregningen af denne (tillæg, anciennitet osv.) og hvilken overenskomst den stammer fra, 

for at sikre gennemsigtighed. Lønklausuler kan dermed godt sikre gennemsigtighed, da de 

kan gøre det nemmere for udenlandske virksomheder at byde på offentlige kontrakter.  

Da klausulerne eliminerer størstedelen af priskonkurrencen, kan de ikke sikre efficiens ud 

fra en formålsfortolkning af udbudsdirektivet. Denne konklusion fastslår dermed, at 
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offentlige indkøb skal adskilles fra beskyttelsen af arbejdstagerne i form af ordentlige 

lønninger, da offentlige indkøb ellers vil være mindre effektive end dets formål.171  

7.2.2 Udstationeringsdirektivets formål 

Udstationeringsdirektivet har til formål at fremme den fri bevægelighed for tjeneste-

ydelser og sikre fair konkurrence, samtidig med at arbejdstagernes grundrettigheder 

respekteres, jf. betragtning 5. Udstationeringsdirektivet søger således, at iagttage både 

økonomiske og sociale hensyn i forbindelse med udøvelsen af en af traktatens 

grundlæggende friheder, nemlig tjenesteydelsernes fri bevægelighed i art. 56 TEUF.  

Hvis arbejdstagernes grundrettigheder skal iagttages, må dette indebære at 

arbejdstagerne opnår samme løn som de indenlandske arbejdstagere. Hvis ikke, vil det 

betyde at arbejdstagere som befinder sig midlertidigt i en medlemsstat er ringere stillet 

end arbejdstagere der opholder sig permanent. Der kan således opstå en situation hvor to 

personer laver det samme arbejde, har den samme erfaring og uddannelsesmæssige bag-

grund, men får forskellig løn, blot fordi den ene er udstationeret og den anden ikke er. 

Efter min mening, er dette ikke ligebehandling og heller ikke en sikring af 

arbejdstagerenes grundrettigheder. Lønklausuler kan netop være med til at sikre denne 

ligebehandling af arbejdstagerne ved at sikre dem samme løn som de indenlandske 

arbejdstagere.  

Som jeg skrev under udbudsdirektivet, kan lønklausuler være med til at sikre gennem-

sigtighed, da de skaber klarhed over hvilken løn som udenlandske (og indenlandske) 

virksomheder skal betale. Dette gør det nemmere for udenlandske virksomheder at byde 

på offentlige kontrakter i andre medlemsstater, især hvor der anvendes en anden 

arbejdsmarkedsmodel end den virksomheden er etableret i. Jeg mener derfor, at 

lønklausuler kan være med til at sikre gennemsigtighedsprincippet som EUD opstillede i 

Laval og dermed fremme den fri bevægelighed for tjenesteydelser. 

I både Laval og Rüffert fortolkede EUD undtagelsen i udstationeringsdirektivets art. 3 (7) 

snævert, men begge generaladvokater fortolkede bestemmelsen bredt, således at 

medlemsstaterne godt kan sikre de udstationerede arbejdstagere mere favorable løn- og 
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 Argumentet er baseret på McCrudden (2007,118)  
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ansættelsesvilkår. Følger man generaladvokaterne, vil lønklausuler som sikrer en højere 

løn end mindstelønnen, være lovlige. EUD har før accepteret beskyttelsen af 

arbejdstagerne og hindringen af social dumping som et tvingende hensyn, der kan 

begrunde hindringen af tjenesteydelser.172 Det er således muligt at fortolke 

udstationeringsdirektivet anderledes. Det bør således være en politisk beslutning om 

hvordan direktivet skal fortolkes og ikke op til EUD.173 Eftersom at lønklausuler iagttager 

både de sociale og økonomiske formål som udstationeringsdirektivet forfølger, er de 

efficiente. Lovgiver skal derfor sikre, at udstationeringsdirektivet eksplicit gør det muligt 

for medlemsstaterne at pålægge de udenlandske tjenesteydere mere favorable vilkår end 

mindstevilkårene.   

7.2.3 Traktatens formål 

Gennem oprettelsen af et indre marked, arbejder unionen for en ”social markedsøkonomi 

med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt” art. 3 

(3) TEUF. I bestræbelserne efter et fælles indre marked, er de økonomiske friheder i trak-

taten samt diskriminationsforbuddet helt essentielle. EUD udtalte i Laval at; ”Da [unionen] 

således ikke blot har et økonomisk formål, men ligeledes et socialt og arbejdsmarkeds-

mæssigt formål, skal de rettigheder, der følger af traktatens bestemmelser om den frie 

bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital, afbalanceres i forhold til de 

formål, der forfølges med social- og arbejdsmarkedspolitikken, herunder, således som det 

fremgår af art. [151 TEUF], bl.a. en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at 

muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau, en passende social 

beskyttelse og dialogen på arbejdsmarkedet.” 174 Det er netop denne balance mellem de 

økonomiske og sociale hensyn som EU bestræber sig på at opnå, ved at have en social 

markedsøkonomi som formål. Laval og Rüffert er begge afsagt før Lisabon traktaten trådte 

i kraft og indførte formålet om en social markedsøkonomi. Lissabon traktaten skaber en 

ny juridisk kontekst, hvor de sociale mål indgår i lang højere grad end før, og udgør nu en 

del af traktatens mål. Dette får betydning for den fremtidige fortolkning af udbudsreglerne 

og udstationeringsdirektivet, da disse skal fortolkes i overensstemmelse med traktaten.  
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173

 Monti (2010,69) 
174

 Laval pr. 105, se kapitel 5 
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Lønklausuler kan være med til at sikre denne balance mellem de økonomiske og sociale 

mål, da de sikrer, at arbejdstagernes løn afspejler leveomkostningerne i det land hvor de 

udfører arbejdet, og at virksomhederne bliver mødt med samme lønkrav i offentlige 

kontrakter. Denne ligebehandling mellem udenlandske og indenlandske virksomheder 

sikrer en fair konkurrence, hvor virksomhederne byder på samme vilkår. Lønklausuler 

iagttager således de sociale hensyn i traktaten om ”en forbedring af leve- og arbejds-

vilkårene for herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende 

niveau, en passende social beskyttelse” sådan som art. 151 TEUF foreskriver samt sociale 

fremskridt jf. art. 3 (3) TEUF.  

Lønklausuler kan således sikre traktatens formål og dermed efficiens. Det bør derfor være 

muligt for ordregiver at anvende lønklausuler i offentlige kontrakter.  

7.3 Retspolitisk analyse 

Eftersom at traktaten som primærret har forrang for den afledede ret, udbudsdirektivet 

og udstationeringsdirektivet, bør mekanismer som sikrer traktatens mål integreres i EU-

retten. Af ovenstående diskussion fremgår det, at lønklausuler højst sandsynligt kan sikre 

udstationeringsdirektivets formål og helt sikkert traktatens, og de er dermed efficiente. 

Dette er dog ikke tilfældet med udbudsdirektivet, primært pga. den store eliminering af 

priskonkurrencen som lønklausuler medfører. Derfor, og fordi lønklausuler vedrører 

offentlige kontrakter, bør EU sikre lønklausulerne i den igangværende revidering af 

udbudsdirektivet, KOM (2011) 896 Endelig 2011/0438 (COD). Herudover bør EU ændre 

udstationeringsdirektivets art. 3 (7) således at det fremgår eksplicit at medlemsstaterne 

kan pålægge mere favorable vilkår, således at dette ikke blot er op til den udenlandske 

tjenesteyder.  Jeg vil derfor foreslå følgende ændringer i henholdsvis udbudsdirektivet og 

udstationeringsdirektivet: 

7.3.1 Forslag til art. om betingelser vedr. kontraktens udførelse 

”De ordregivende myndigheder kan fastsætte særlige betingelser vedrørende udførelsen af 

en kontrakt, hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne.175 Disse 

betingelser kan vedrøre den løn som arbejdstagerne i forbindelse med kontraktens udførelse 
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skal sikres, i form af lønklausuler. Lønklausulerne henviser til den kollektive overenskomst 

som finder anvendelse på tilsvarende arbejde.”   

7.3.2 Forslag til ny art. 3 (7) i udstationeringsdirektivet 

”Stk. 1-6 er ikke til hinder for at medlemsstater pålægger tjenesteyderen at anvende arbejds- 

og ansættelsesvilkår, der er mere favorable for arbejdstagerne, herunder især i forbindelse 

med offentlige kontrakter efter 2004/18/EF” 

7.3.3 Ændringerne i EU-retten i forhold til C094 

I kapitel 5 konkluderede jeg at C094 på nuværende tidspunkt er i strid med EU-retten, 

især pga. EUD’s fortolkning af udstationeringsdirektivet. Med mit forslag til ændringen af 

udstationeringsdirektivets art. 3 (7), åbnes der op for at medlemsstaterne kan pålægge de 

udenlandske tjenesteydere mere favorable vilkår end mindstevilkårene. Dette får 

imidlertid ikke betydning for min konklusion, da arbejdsklausuler fortsat ikke vil være 

proportionelle. De ti medlemsstater skal derfor udtræde, medmindre EU eksplicit tillader 

C094, f.eks. ved at indskrive dette i udbudsdirektivet.176 

7.4 Delkonklusion 

Med en formålsfortolkning af udbudsdirektivet, udstationeringsdirektivet og traktaten 

foretog jeg en normativ vurdering af lønklausuler i offentlige kontrakter. Hvis 

lønklausuler kan sikre de formål som lovgivningen forfølger, er de efficiente. Formålet i 

udbudsdirektivet er at sikre effektiv konkurrence, primært i form af laveste pris, samt 

gennemsigtighed. Eftersom at lønklausuler påvirker størstedelen af priskonkurrencen, er 

de ikke med til at sikre formålene i udbudsdirektivet, og er derfor ikke efficiente. Hvad 

angår udstationeringsdirektivet, kan lønklausuler være med til at sikre 

udstationeringsdirektivets formål om at fremme tjenesteydelsernes fri bevægelighed 

samtidig med at arbejdstagerne beskyttes. Lønklausuler er således efficiente ud fra en 

formålsfortolkning af udstationeringsdirektivet. 

Unionen arbejder for en social markedsøkonomi med effektiv konkurrence og sociale 

fremskridt. Lønklausuler kan være med til at sikre dette og er ligeledes efficiente ud fra en 
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formålsfortolkning af traktaten. Derfor bør EU sikre muligheden for at anvende 

lønklausuler i offentlige kontrakter i forbindelse med revideringen af udbudsdirektivet.  

På denne baggrund foreslår jeg, at EU sikrer anvendelsen af lønklausuler i udbuds-

direktivet og ændrer art. 3 (7) i udstationeringsdirektivet, således at det eksplicit fremgår 

at medlemsstaterne kan pålægge de udenlandske tjenesteydere mere favorable vilkår end 

mindstevilkårene.  
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Kapitel 8 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været at analysere hvordan EU bør regulere løn-

klausuler, således at klausulernes sociale hensyn iagttages, samtidig med at der sikres 

økonomisk efficiens i forhold til opnåelsen af lovgivningens formål. Herunder hvordan 

lønklausuler påvirker priskonkurrencen og hvad gældende EU-ret er for anvendelsen af 

lønklausuler i offentlige kontrakter. For at svare på dette, foretog jeg fem separate 

analyser.  

Analysen af gældende EU-ret viste, at muligheden for at anvende lønklausuler mere eller 

mindre er begrænset til udførelsesfasen, da lønklausulerne ikke kan anvendes som 

teknisk specifikation eller tildelingskriterium fordi de ikke er tilknyttet kontraktens 

genstand. De ordregivende myndigheder kan udelukke økonomiske aktører som har 

begået alvorlige fejl, men det er op til den enkelte medlemsstat at indføre lovgivning som 

gør det muligt, at udelukke økonomiske aktører som har overtrådt kollektive 

overenskomster, reglerne om udstationering m.m. Anvendelsen af lønklausuler i 

udførelsesfasen er betinget af, at disse er i overensstemmelse med anden unionsret, 

herunder især udstationeringsdirektivet. Med Rüffert, fastslog EUD sin retspraksis fra 

Laval, om at udstationeringsdirektivet udgør det maksimum som medlemsstaterne kan 

pålægge de udenlandske tjenesteydere. Derfor kan lønklausuler kun vedrøre 

mindstelønsatsen og ikke den reelle løn, sådan som jeg definerede lønklausuler. Denne 

mindsteløn skal være fastsat efter en af de metoder som udstationeringsdirektivet 

opstiller, da medlemsstaterne ellers ikke kan pålægge de udenlandske tjenesteydere at 

følge denne. Dermed får måden hvorpå arbejdsmarkedet reguleres betydning.  

Gennem en arbejdsmarkedssociologisk analyse opstillede jeg de tre arbejdsmarkeds-

modeller; markeds-, aftale- og statsmodellen.  Analysen viste, at der er forskel på løn-

niveauet i medlemsstater pga. arbejdstagernes forhandlingsstyrke. Markedsmodellen har 

det laveste lønniveau, da arbejdstagernes forhandlingsstyrke ikke er særlig stor, mens 

aftalemodellen har det højeste lønniveau fordi arbejdstagernes forhandlingsstyrke er stor 

som følge af deres organisering. Lønklausuler er ikke tilladt i markedsmodellen, da der 

ikke findes nogen mindsteløn fastsat i lovgivningen eller kollektive overenskomster. I 

statsmodellen er det kun tilladt at henvise til en lovbestemt mindsteløn, og ikke til de 
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kollektive overenskomster, medmindre at de er almengældende. Aftalemodellen er 

imidlertid mere kompliceret, da Laval har skabt tvivl om hvornår en lønsats opfylder 

betingelsen som værende en mindsteløn, fastsat i overensstemmelse med 

udstationeringsdirektivet i lande med aftalemodellen, såsom Sverige og Danmark.  

Gennem en komparativ analyse af dansk og svensk ret post Laval, blev det klart, at de to 

lande, til trods for deres ligheder, har valgt hver sin løsning. Svenskerne har valgt 

minimumsbeskyttelse frem for en ligebehandling mellem udenlandske og indenlandske 

tjenesteydere sådan som danskerne har gjort ved at fortolke mindsteløn bredt. Jeg 

konkluderede her, at den svenske løsning vil blive accepteret af EUD og svenskerne kan 

derfor anvende lønklausuler som henviser til mindstelønnen, men at disse ikke vil iagttage 

lønklausulernes sociale hensyn og bekæmpe social dumping. Dette gør sig imidlertid 

gældende med den danske løsning, men det er her tvivlsomt om EUD vil acceptere den 

danske fortolkning af mindsteløn. Hvilken løsningsmodel der er rigtig, og evt. om begge er, 

vil komme an på EUD i sidste ende.  

Især Rüffert har skabt usikkerhed om anvendelsen af arbejdsklausuler efter C094 er i 

overensstemmelse med EU-retten. Jeg konkluderede her, at C094 ikke hverken sikrer 

ikke-forskelsbehandling eller opfylder proportionalitetsprincippet, hvilke også følger af 

EUD’s ræsonnement i Rüffert og Laval. Derfor, og fordi det ikke er muligt at fjerne det 

modstridende element mellem C094 og EU-retten, bliver de medlemsstater som har 

tiltrådt C094, nødt til at udtræde.  

En analyse af lønklausulerne og lønsatsen efter udstationeringsdirektivets regler, gjorde 

det muligt at inddrage den del af lønnen som parterne forhandler om, nemlig X. Analysen 

viste at X over tid vil gå mod nul, fordi det lavere lønniveau fra udlandet presser det inden-

landske lønniveau ned. Dette skyldes at der er hierarki mellem lønniveauet i de forskellige 

arbejdsmarkedsmodeller. Dette følger altså ikke af lønklausuler, men af udstationerings-

direktivet, hvilket illustrerer medlemsstaternes behov og ønske for at anvende 

lønklausuler som sikrer den reelle løn og ikke blot mindstelønnen. Jeg inddrog herefter 

lønklausuler, sådan som jeg oprindeligt definerede dem. Konklusionen blev her, at 

lønklausuler eliminerer en stor del af prisen som der kan konkurreres på, dvs. X.  
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Afslutningsvis diskuterede jeg hvorvidt lønklausuler kan sikre efficiens ud fra en formåls-

fortolkning af udbudsdirektivet, udstationeringsdirektivet og traktaten. Jeg vendte her 

tilbage til min oprindelige definition af lønklausuler, da disse iagttager det sociale hensyn 

om beskyttelse af arbejdstagere, hindringen af unfair konkurrence og social dumping. 

Konklusionen blev her, at lønklausulerne er efficiente da de kan sikre formålene i 

udstationeringsdirektivet og traktaten, men ikke udbudsdirektivet. Derfor bør EU sikre 

anvendelsen af lønklausuler i forbindelse med revideringen af udbudsdirektivet og 

ligeledes ændre udstationeringsdirektivet således at det eksplicit fremgår, at 

medlemsstaterne kan pålægge mere favorable vilkår end mindstevilkårene.     
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Bilag A Tærskelværdier, 2004/18/EF  

 

 

Udbudsdirektivet 

Direktiv nr. 2004/18/EF 

Statslige 

myndigheder: 

Regionale/ kommunale 

myndigheder og 

offentligretlige organer mv.: 

Tjenesteydelser   

2. Bilag II A tjenesteydelser i 

kategori 8 og kategori 5 (kun CPV-

positioner der svarer til CPC-

nummer 7524, 7525 og 7526): 

1.489.820 kr. 

 

1.489.820 kr. 

3. Bilag II B tjenesteydelser: 1.489.820 kr. 1.489.820 kr. 

3. Delydelser: 595.928 kr. 595.928 kr. 

Varer   

1. Vareindkøb: 968.383 kr. 1.489.820 kr. 

2. Delydelser: 595.928 kr. 595.928 kr. 

3. Varekøb på forsvarsområdet 

omfattet af bilag V: 
968.383 kr.  

4. Varekøb på forsvarsområdet ikke 

omfattet af bilag V: 
1.489.820 kr.  

Bygge- og anlæg   

1. Bygge- og anlægsarbejder: 37.245.500 kr. 37.245.500 kr. 

2. Koncessioner: 37.245.500 kr. 37.245.500 kr. 

3. Delarbejder: 7.449.100 kr. 7.449.100 kr. 
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Bilag B Industrial Relations systemer i forskellige lande  

 

Oversigt over hvilke lande der anvender de forskellige arbejdsmarkedsmodeller. Tabellen er fra 
Strøby Jensen (2007,191) 
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Bilag C Løn- og prisdannelseskurven 

 

 

 

 

Løn- og prisdannelseskurven. Blancard figur 6-6 (2009,148) 

 


