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Abstract 

New public transportation modes – collective agreement coverage and wages  

 
The purpose of this thesis is to outline and analyze the collective agreement coverage of Den-

mark´s first light rail system. Two labour unions - 3F and DJ - has requested negotiation with em-

ployers association DI, that are considered relevant party, as they have several operators as 

members and with unions agreements covering both bus driver area and railway. Historical tradi-

tions within the field of public transportation will be held against the potential changes. Moreover 

will the economic aspects linked to a collective agreement be analyzed. Finally the thesis presents 

analysis on what potential consequences the law remark for Aarhus Letbane I/S (L77) § 16 will 

have on “the Danish Model”. 

 

The thesis is divided into three major parts. This will facilitate an illumination of the aspects regard-

ing law, economics and politics. Based on reviewed academic literature and the conducted analy-

sis, the essential conclusion regarding the legal part have been presented, which argue that the 

drivers of the light rail are not considered to be covered by existing Danish collective agreements. 

If a collective agreement has been signed it was also concluded that the other part would not be 

allowed to establish a conflict after the main rules on labour marked. It was further found that the 

use of labour clauses can promote conflict with existing EU law. The conclusion was that Midttrafik 

cannot give an operator obligation to a potential collective agreement between DI and 3F or DJ.  

 

From the economic analysis it was concluded that a different wage level among the profession 

represented by 3F and DJ was a result of several factors; educational selection, organization re-

cruitment and retention policy, and institutional conditions. The focal point was that the wage dif-

ference will have an economic impact - hence the negotiation parties will seek the lowest possible 

cost.  

 

Lastly, in the integrated analysis it was found that the law remark created a foundation for increas-

ing expenses, as it establishes higher educational requirements compared to foreign experience. 

Conclusively it was found that the law remark compromises “the Danish Model” self-regulation 

principle. 
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KAPITEL 1.  PROBLEMSTILLING 

1.1 Indledning 

Da Folketinget i januar 2009 indgik forlig om ”en grøn transportpolitik”1, blev der for alvor sat fokus 

på at udvikle og styrke den kollektive trafik i Danmark. Aftalen fremsatte en række overordnede 

grønne principper for transportpolitikken samt konkrete bane- og vejprojekter for ca. 87 milliarder 

kroner, hvoraf to tredjedele af investeringerne skulle gå til den kollektive trafik. Videre var et af af-

talens konkrete baneprojekter, at ”fremme de kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-

korridoren i Hovedstadsområdet”2, hvilket der blev afsat 2 mia.kr til at sikre. Som led i denne sats-

ning indgik Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten den 31. oktober 2011 en politisk afta-

le3, der skulle sikre etableringen af Danmarks første letbane i Aarhus.  

 

Med hjemmel i Lov om Aarhus Letbane I/S, Lov nr. 432, som Folketinget vedtog i maj 2012, blev 

interessentselskaberne Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S, bestående af Aarhus Kommune, 

Region Midtjylland og staten ved transportministeren, og Drift- og infrastrukturselskabet Aarhus 

Letbane Drift I/S, bestående af Aarhus Kommune og Region Midtjylland oprettet til at sikre gen-

nemførelsen af det kommende letbaneprojekt. Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S står for ud-

bud og anlæg af Aarhus Letbanes etape 1 – en ny 12 kilometer letbanestrækning gennem Aarhus 

samt tilpasning af Odderbanen og Grenaabanen til letbanedrift. Efter 1. etape er gennemført, er 

det planlagt, at Aarhus Letbane Drift I/S (herefter ALD) overtager forvaltningen af infrastrukturen 

samt drift og vedligehold af letbanevogne og infrastruktur. Udbud af selve kørslen forestås af tra-

fikselskabet Midttrafik, der siden 2007 har administreret den kollektive trafik i den midtjyske regi-

on.4 Operatøren af letbanen skal blandt andet stå for at uddanne letbaneførerne og være ansvarlig 

for at opnå og varetage relevante tilladelser og myndighedsgodkendelser. 

 

Eftersom letbanen bliver den første af sin slags i Danmark, foreligger der ingen eksisterende løn- 

og ansættelsesforhold for letbaneførere. To fagforbud - henholdsvis Fælles Fagligt Forbund (heref-

ter 3F) og Dansk Jernbaneforbund (herefter DJ) - har anmodet om forhandling med Dansk Industri 

(herefter DI), der anses for relevant part, da de i dag har flere operatørvirksomheder som med-

lemmer og har overenskomster der dækker både buschaufførområdet og jernbaneområdet.    

 

 

                                                        
1
 En grøn transportpolitik (2009)   

2
 En grøn transportpolitik (2009) s.15.   

3
 Politisk aftale (2009) 

4
 https://www.midttrafik.dk/letbanen/bag-om-projektet/organisering.aspx 
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1.2 Problemstilling  

Nærværende afhandling vil undersøge problemstillingen omkring såvel eksisterende overenskom-

sters faglige dækningsområde, som arbejdsretlige regler for indgåelse af en overenskomst, når 

flere parter ønsker at overenskomstdække førerne af letbanen. Analysen vil se på, hvorvidt kørsel 

på letbaner kan anses for omfattet af ”landsoverenskomsten for rutebilkørsel” (fremover rutebil-

overenskomsten) mellem DIO – I Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) og 3F og/eller 

overenskomsten gældende ”for fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedli-

geholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner” 

(fremover jernbaneoverenskomsten) mellem DIO- I Jernbanernes Arbejdsgiverforening (JA) og DJ 

eller om letbaner må anses som værende et nyt fagligt område. Herefter vil jeg drøfte, hvorvidt en 

eventuel grænsedragning foretaget i en hovedorganisation vil have betydning for valget af over-

enskomstpart, hvor formålet tillige vil være at vurdere, om en part lovligt vil kunne varsle en kon-

flikt, såfremt der er indgået overenskomst med en anden organisation indenfor samme hovedorga-

nisation (LO).  

 

Midttrafik har i udbudsbekendtgørelsen5 for prækvalifikationen af operatør på side 3 anført, at so-

ciale og uddannelsesmæssige klausuler vil blive indført i kontraktforholdet. Det vil i afhandlingen 

blive undersøgt, hvor langt sådanne kontraktkrav må gå. Både EU-regler, internationale aftaler 

som ILO nr. 94 og nationale regler vil blive lagt til grund.   

 

De økonomiske aspekter knyttet til en overenskomst og sammenhængen til uddannelseskrav og 

længde vil blive belyst. Videre vil forskel på lønnen imellem henholdsvis buschauffører, metro ste-

warder (herefter steward) og lokomotivførere og de bagvedliggende årsager blive analyseret. Den 

historiske udvikling vil blive sat overfor den mulige forandring ny overenskomst for letbaner vil kun-

ne medføre.  

 

Ud over den naturlige interesse fagforeningerne har udvist, forekommer den kommende overens-

komstdækning også at have haft politisk interesse. Af lovbemærkningen til Lov om Aarhus Letbane 

I/S (L77), ses følgende bemærkning til lovens § 166:  

 

”Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddannelseskrav til førerne af letbanetog tages ud-

gangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffører.” (min understregning)  

                                                        
5
 https://www.midttrafik.dk/udbud/udbud-drift-af-aarhus-letbane.aspx 

6
 Lovforslag nr. L 77 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om 

Aarhus Letbane 
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Ud fra lovbemærkningen opsætter jeg en tese om, at bemærkningen dels har været begrundet i 

økonomisk, dels i beskæftigelsesmæssige overvejelser fra politikkernes side. Afhandlingen vil på 

den baggrund - dels undersøge lovbemærkningens økonomiske betydningen - dels dens betyd-

ning i forhold til den danske model. 

Med udgangspunkt i ovenstående introduktion vil følgende spørgsmål blive undersøgt: 

 

1.2.1 Jura 

Kan fremførelse af letbanetog anses som værende omfattet af eksisterende overenskomst-

områder, eller må kørslen anses som værende et nyt fagligt område? Vil en part lovligt kun-

ne varsle konflikt, såfremt der er indgået overenskomst med en anden organisation? Kan 

Midttrafik som udbyder på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S indføre arbejdsklausuler om løn- 

og ansættelsesforhold? 

 

1.2.2 Økonomi 

Hvordan fastsættes lønnen på arbejdsmarkedet og kan valg af overenskomst part få økono-

misk betydning?  

 

1.2.3 Integreret  

Hvilken betydning kan lovbemærkningen til Lov om Aarhus Letbane I/S (L77) § 16 få, dels 

økonomisk dels i forhold til den danske model? Det hedder i bemærkninger til § 16 bl.a.: 

 
”Trafikstyrelsen godkender i forbindelse med de banetekniske anlæg og de til anlægget 

hørende driftsregler ligeledes, hvilke uddannelseskrav der skal stilles til førerne af letba-

netog. Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddannelseskrav til førerne af letba-

netog tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffører.”  

 
 
1.3 Afgrænsninger 

1.3.1 Juridiske afgræsninger 

Denne afhandling vedrører overenskomstdækning og der vil derfor ikke blive fokuseret på den 

individuelle arbejdsret, der dækker forholdet imellem den enkelte arbejdsgiver og den ansatte, men 

udelukkende fokuseret på den kollektive arbejdsret, der dækker forholdet imellem arbejdsgiver og 

medarbejdernes organisationer og forholdet imellem disse organisationer. På baggrund doms-



 7 

praksis, f.eks. EU-domstolens dom C-172/997, vurderes det, at der ikke vil være tale om en virk-

somhedsoverdragelse fra eksisterende busruter eller togstrækninger, dels fordi der ikke vil være 

en direkte overgang, dels fordi der ikke vil ske overdragelse af materiel. Lov om lønmodtagerens 

retstilling ved virksomhedsoverdragelse (L710) vil derfor ikke blive berørt.  

 

Da operatør udbuddet er foretaget efter det ”tidligere” Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF8, 

jf. udbudsbekendtgørelsen9 , vil Udbudsdirektivet 2004/18/EF10  samt Tilbudsloven 11  ikke videre 

blive berørt.  

 

Sociale hensyn er en samlet betegnelse for en lang række ikke økonomiske aspekter, der kan ind-

gå i offentlige udbud i form af sociale klausuler. En social klausul er et kontraktkrav, om en nærme-

re angivet social forpligtelse for den vindende tilbudsgiver.12 En arbejdsklausul er krav til leveran-

døren om at sikre løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, der skal udføre den udbudte opgave, 

der mindst svarer til de overenskomster eller love, som generelt gælder inden for pågældende om-

råde.13 Fokus i afhandlingen vil være kategorien arbejdsklausuler. Øvrige sociale klausuler som fx 

uddannelse vil derfor ikke videre blive behandlet. 

 

Såfremt en udenlandsk virksomhed vinder operatørkontrakten, er virksomheden underlagt de reg-

ler, der gælder på det danske arbejdsmarked. Fagforeningerne kan derfor udføre kollektive kamp-

skidt mod den udenlandske arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst. Retten til at udøve 

kollektiv kampskridt er dog ikke længere et rent nationalt anliggende. Nærværende afhandlingen 

vil ikke behandle denne problemstilling dybdegående, men vil i stedet fokusere på den potentielle 

nationale konflikt mellem de to LO organisationer 3F og Dansk Jernbane Forbund. 

 

Gennemgangen af den danske model vil ske på et overordnet niveau, hvor de historiske elementer 

som modellen er baseret på, vil blive lagt til grund men ikke vil blive nærmere gennemgået.  

 

 

                                                        
7
 Oy Liinkenne, sag C-172/99 Oy Liikenne AB mod Pekka Liskjärvi, Pentti Juntunen, Domstolens dom af 25/1/2001, 

Saml. 2001, s. I-0745  
8
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF af 31/3/2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgå-

else af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«), 
ophæves pr. 18.4.2016 af direktiv 2014/25/EU, der trådte i kraft 18.4.2014  
9
 https://www.midttrafik.dk/media/389108/Udbudsbek-drift-af-Aarhus-Letbane-20140416.pdf 

10
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/EF af 31/3/2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgå-

else af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, 
ophæves pr. 18.4.2016 af direktiv 2014/24/EU, der trådte i kraft 18.4.2014 
11

 LBK nr.1410 af 7/12/2007 
12

 Konkurrence- og forbruger styrelsen (2014) Vejledning om sociale- og miljøhensyn s.6 
13

 Rapport fra udvalget om modvirkning af social dumping (2012) s. 22  
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1.3.2 Økonomiske afgræsninger 

Den økonomiske analyse vil ikke give en detaljeret beskrivelse af arbejdsmarkedets funktionsmå-

de eller fastlægge en egentlig lønteori. Opgaven vil - med udgangspunkt i en række udvalgte teori-

er - belyse faktorer, der kan være med til at påvirke lønnen.  

 

Da afhandlingens fokus ikke er at behandle problemstillingen omkring marginalisering på arbejds-

markedet, vil segmenteringsteorier ikke blive behandlet. 

 

1.4 Teori og metode 

1.4.1 Juridisk teori og metode 

Til gennemførelse af den juridiske analyse anvendes den retsdogmatiske metode og retskildelæ-

ren.14 Retskildelæren er læren om retskildernes indhold, prioritering, forpligtende virkning og politi-

ske legitimation. Efter dansk retskildeteori inddeles retskilderne i fire hovedgrupper og består af 

regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Der er ingen rangorden inden for retskil-

dernemed hensyn til gyldighed, hvorfor domstolene således kan anvende enhver af de fire retskil-

der til at løse en juridisk tvist. 15 16  

 

Den retsdogmatiske metodes formål er at identificere de retskilder, der er afgørende for at fast-

lægge, hvad der på et givet område er gældende ret. Retdogmatikken har således både til formål 

at beskrive retten og fortolke retten. Når den retsdogmatiske fortolkning anvendes skal retskilderne 

analyseres i en bestemt rækkefølge.17  

 

1.4.1.1.1 Regulering 

Reguleringen i EU-retten kan opdeles i primærretten og sekundærretten. Primær regulering består 

af Traktatgrundlaget18, grundlæggende rettigheder og almindelige principper, som er fastlagt af EU 

Domstolen. Med Lissabon Traktaten indeholder traktatgrundlaget nu også Chartret om grundlæg-

gende rettigheder, jf. art. 6 EU. EU´s Traktatgrundlag indeholder i første omgang en række kompe-

tenceforskrifter, men indeholder samtidig også egentlige forpligtelser (pligtregler) for medlemssta-

terne som fribevægelighed og diskriminationsforbud. De fleste EU-retlige pligtregler findes i den 

                                                        
14

 Nielsen & Tvarnø (2011) s.38 
15

 Der findes et hierarki inden for regulering, i forhold til hvilken retskilde der vægtes højest. Dette skyldes lex superior-
princippet, der siger, at en regel der ligger på et højere trin, har større værdi, end en der ligger på lavere trin. 
16

 Nielsen & Tvarnø (2011) s.28 
17

 Nielsen og Tvarnø (2011) s.28- 32  
18

 Traktaten om den europæiske union (TEU) indeholder bestemmelser om oprettelsen af den Europæiske Union. 
Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF) indeholder bestemmelser vedrørende det indre mar-
ked, herunder regler om tjenesteydelsernes og arbejdskraftens frie bevægelighed. 
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sekundærret, der består af den regulering, der udspringer af primærretten. Af bindende sekun-

dærregulering kan nævnes forordninger, direktiver og afgørelser.   

 

Offentlige indkøb, der overstiger EU´s fastsatte tærskelværdier, er reguleret i EU-rettens sekundæ-

re regulering i form af henholdsvis udbudsdirektivet19 og forsyningsvirksomhedsdirektivet20. Direkti-

verne indeholder regler om den fremgangsmåde, offentlige ordregiver skal følge, når de ønsker at 

indgå kontrakt med en privat leverandør.  

 

Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde (TEUF), generelle regler om fri bevægelig-

hed, navnlig forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet jf. art. 18 TEUF samt reglerne 

om fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser og personer, er forpligtende for de ordregivende 

myndigheder, også selvom den pågældende offentlige kontrakt falder uden for udbudsdirektiver-

nes anvendelses område.21 

 

EU-traktatretlige bestemmelser har forrang for national ret, såfremt de er præcise og ubetingede, 

hvilket blev stadfæstet af EU-domstolen i sag 6/64, Costa mod Enel22. Endvidere foreligger der i 

Medlemsstaterne en pligt til EU- konform fortolkning, hvilket vil sige at enhver bestemmelse i EU 

skal fortolkes ens i alle stater. Dette følger af især Traktaten om den europæiske union (TEU) art. 

4 stk. 3 samt TEUF art. 288, hvormed målsætningen for direktiverne er forpligtende for alle med-

lemsstater.23  

 

I den juridiske analyse vil både EU´s primærret og sekundærret finde anvendelse. Af primærretten 

vil EU- Traktaten samt EUF-Traktaten, som fastlægger de grundlæggende regler og udgør hjem-

melsgrundlaget for bl.a. forsyningsvirksomhedsdirektivet, blive appliceret. Videre inddrages sekun-

dærregulering i form af følgende EU- Direktiver: Direktiv 2004/18/EF Forsyningsvirksomhedsdirek-

tivet, Direktiv 96/71/EF24 Udstationeringsdirektivet, Direktiv 2007/59/EF25 om certificering af loko-

motivfører samt Direktiv 2008/57/EF26 om interoperabilitet. 

 

Ud over EU-retten kan folkeretten, dvs. internationale konventioner m.v., have betydning som rets-

kilde. Folkeretten regulerer forholdene mellem stater, mellem en stat og statsborger i et andet land 

                                                        
19

 Dir. 2004/18/EF  
20

 Dir. 2004/17/EF 
21

 Nielsen (2010) s.29 
22

 Sag 6/64, Costa mod Enel, saml. 1954-64, s. 531 præmis 7 og 8 
23

 Nielsen og Tvarnø (2011) s.139- 140 
24

 Dir. 96/71/EF af 16/12/1996  
25

 Dir. 2007/59/EF af 23/10/2007 
26

 Dir. 2008/57/EF af 17/6/2008  
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og internationale organisationer. Retsområdet er udviklet på baggrund af sædvane, traktater og 

andre juridiske instrumenter, udviklet eller indgået mellem staterne. Efter Danmarks medlemskab 

af EU er Danmark medlem af folkeretssamfundet ad to veje - dels direkte som nationalstat, dels 

indirekte via EU. Traditionelt opfattes folkeretten som ret mellem stater eller sammenslutninger af 

stater som f.eks. EU.27  

 

Alle EU- landene er medlemmer af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). ILO fungerer 

med en særegen organisationsstruktur (trepartsstruktur) bestående af medlemslande samt re-

præsentanter for arbejdere og arbejdsgivere. ILO udvikler internationale arbejdsstandarder i form 

af konventioner og anbefalinger, der videre sætter en minimumstandard af basale arbejdsvilkår og 

rettigheder i medlemslandene.28  

 

Af folkeret vil jeg anvende ILO- konvention nr. 94 (herefter ILO94) om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter. ILO- konventionen vil danne grundlag i analysen af den ordregivende myndigheds mu-

lighed for at stille arbejdsretlige krav til potentielle operatører.  

 

Af dansk regulering vil følgende blive anvendt Lov nr. 432 af 16. maj 2012 - Lov om Aarhus Letba-

ne, lovbekendtgørelse nr. 412 af 11/4/2010 - Lov om trafikselskaber, lovbekendtgørelse nr. 1249 af 

11/11/2010 - Bekendtgørelse af lov om jernbane (herefter jernbaneloven) og lovbekendtgørelse nr. 

73 af 02/02/2009 - Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske me-

tro). Derudover vil jeg analysere dækningsområdet i kollektive overenskomster, dels rutebilover-

enskomsten, dels jernbaneoverenskomsten, da kollektive overenskomster udgør en stor del af 

retsgrundlaget i Danmark, hvor der er tradition for at overlade reguleringen af arbejdsmarkedet til 

arbejdsmarkedets parter gennem kollektive overenskomster.29 Analysen af de danske retskilder vil 

ske ud fra en subjektiv fortolkning, hvor bemærkningerne til lovforslagene ligeledes vil blive an-

vendt.30  

 

1.4.1.1.2 Retspraksis 

Præjudikater er en betegnelse for de regler, som kan udledes af de konfliktløsende organers afgø-

relsespraksis. De vigtigste præjudikatskabende organer i dansk arbejdsret er Højesteret, Arbejds-

retten og EU- domstolen.31 EU-Domstolen er den øverste dømmende myndighed i EU, hvis primæ-

re opgave er at dømme i sager, der vedrører medlemslandenes forpligtelser i henhold til EU-retten. 

                                                        
27

 Nielsen og Tvarnø (2011) s.148- 149 
28

 Nielsen (2012) s.92- 93 
29

 Nielsen (2012) s. 35 
30

 Nielsen & Tvarnø (2011) s.85 
31

 Nielsen (2012) s.52  
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EU-Domstolens rolle er at sikre en ensartet tolkning af EU-reglerne, og den har afsagt et betydeligt 

antal domme i arbejdsretlige sager. Som følge af artikel 4, stk. 3 TEU anser EU- Domstolen sine 

domme for bindende for de nationale domstole. Til forskel fra de danske domstole, anvender EU- 

Domstolen, en teologisk fortolkning, hvilket vil sige, at den overvejende gør brug af en objektiv 

formålsfortolkning. Ved denne er det, det formål som fortolkeren indlægger i reglerne, der fortolkes 

ud fra. Videre tillægger EU-domstolen sine egne afgørelser stor betydning og henviser ofte til tidli-

gere domme ved dens afgørelser.32  

 

EU-Domstolens afgørelse i Laval- og Rüffert- sagerne33 34 vil blive analyseret og anvendt i afsnittet 

om ordregiverens muligheder for at stille arbejdsretlige krav i udbuddet.  

 

Særligt på det danske kollektive arbejdsrets område spiller retspraksis en stor rolle. Dette skyldes, 

at den kollektive arbejdsret primært håndhæves i det fagretlige system.35 Kollektive kampskridt 

iværksat med henblik på at opnå eller forny en kollektiv overenskomst er reguleret af Hovedaftalen 

mellem DA og LO36 samt ved Arbejdsrettens praksis.37  

 

For at klarlægge retstillingen mellem 3F og DJ vil arbejdsretligt retspraksis blive inddraget. I afsnit-

tet om lovligheden af kampskridt overfor en anden organisation vil følgende kendelser fra Arbejds-

retten, blive analyseret og danne grundlag i vurderingen af lovligheden: DGI- sagen38, Vestkraft- 

sagen39 og Linjebus- sagen40.  

 

1.4.1.1.3 ”Forholdets natur”/Generelle retsprincipper 

Forholdets natur er en beskrivelse af de hensyn og principper, der indgår i fortolkningen af andre 

retskilder. Som selvstændig retskilde kan ”forholdets natur” virke i tilfælde, hvor man ikke kan finde 

hjemmel for et ønsket resultat i andre retskilder.41 I EU-retten benyttes terminologien ”forholdets 

natur” ikke, men henviser i stedet til almindelige retsprincipper, grundlæggende rettigheder og lig-

nende.42  

                                                        
32

 Nielsen (2012) s.81- 82 
33

 Laval, sag C-341/05, Laval un Partneri Ldt mod Svenska Byggndsarbetareförbundet, Domstolens dom af 18. decem-
ber 2007, Saml. 2007, s. I-11767  
34

 Rüffert, sag C- 346/06, Dirk Rüffert mod Land Niedersachsen, Domstolens dom af 3. april 2008, Saml. 2008, s. I-

01989 
35

 Nielsen (2012) s.193 
36

 http://bm.dk 
37

 Nielsen (2012) s.207- 209 
38

 Arbejdsrettens dom af 14. august 1998 i sag 98.289 (DGI) 
39

 Arbejdsrettens dom af 28. januar 1993 sag nr. 92.297 (Vestkraft) 
40

 Arbejdsrettens dom af 9. december 1999 sag 99.470 (Linjebus) 
41

 Nielsen og Tvarnø (2011) s.191 
42

 Nielsen og Tvarnø (2011) s.196 
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1.4.1.1.4 Faglitteratur  

Man tillægger i dag den juridiske litteratur langt større betydning end hvad retskildelæren tidligere 

tilskrev den. Artikel 38 i statutten for den International Domstol henviser bl.a. til de forskellige nati-

oners mest ansete forfatteres meninger som hjælpemiddel ved konstatering af, hvad der er gæl-

dende folkeret. Afhandlingen vil anvende den arbejdsretlige faglitteratur, da denne udgør en vigtig 

del af det faglige retsområde betegnet ”kollektiv arbejdsret”.  

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode 

Arbejdsmarkedsforskere er langt fra enige om, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og skal beskri-

ves. Teoriudviklingen har traditionelt været præget af diskussion imellem to teoriretninger: den 

neoklassiske og den institutionalistiske. Det generelle billede af udviklingen er en stigende interes-

se for at inddrage institutioner- og imperfektioner på arbejdsmarkedet i forhold til de traditionelle 

neoklassiske antagelser.43 

 

Til gennemførelse af den økonomiske analyse vil forskellige arbejdsmarkedsteorier baseret på den 

neoklassiske teoriretning bliver inddraget. Den neoklassiske teoriretning bygger på stiliserede an-

tagelser om fuldkommen konkurrence og fuldt informerede aktører. En væsentlig antagelse her, er 

forudsætningen om rationel adfærd, der fører til, at den enkelte økonomiske aktørs ad-

færd/beslutninger kan betragtes som et spørgsmål om maksimering af en objektfunktion.     

 

Det økonomiske afsnit indledes med en simpel neoklassisk model for løndannelse, der er det teo-

retiske udgangspunkt i de økonomiske beskrivelser af arbejdsmarkedet. Der er her tale om et mar-

ked i klassisk forstand, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen på varer- og tjenesteydel-

ser. Virksomhedernes samlede efterspørgsel efter arbejdskraft er her bestemt ud fra betingelsen, 

at lønnen er lig arbejdskraftens marginale produkt.44  

 

Gary S. Beckers ”human kapital” teori vil herefter blive anvendt til at forklare, hvordan arbejdstage-

re kan påvirke deres indkomstmuligheder gennem øgede kvalifikationer. Hovedideen i human ka-

pital teorien er at betragte det enkelte individ ikke kun som leverandør af produktive ydelser, men 

også som investeringsobjekt. Teorien synes at være et væsentligt skridt væk fra opfattelsen af 

arbejdskraften som homogen, men arbejder forsat under en antagelse om en markeds- og produk-

tivitetsbestemt aflønning.  

                                                        
43

 Ploug (1990) s.1 
44

 Ploug (1990) s.11 
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Forestilling om et marked i ligevægt stemmer ikke overens med virkeligheden, hvor arbejdskraften 

forekommer langt mere heterogen og institutionelle forhold eksisterer. Den neoklassiske forklaring 

på denne modstrid mellem teori og virkelighed bunder i, at en række imperfektioner har forhindret 

markedskræfterne i at fungere perfekt. Efficente lønninger (”efficency wage”) og fagforeninger har 

været nævnt som eksempler på forhold, der har forhindret den frie tilpasning af lønnen og dermed 

mulighederne for at bringe arbejdsmarkedet i ligevægt. Begge teorier gør op med antagelsen om 

et ”perfekt” marked, men forsøger at forklare imperfektioner uden at opgive grundlæggende anta-

gelse om rationel- og nytte optimerende adfærd.   

 

Efficiency wage teorien gør op med antagelsen om information er frit tilgængelig. Erhvervelsen af 

informationen er dermed ikke længere omkostningsfri, og der kan opstå en række økonomiske 

komplikationer (transaktionsomkostninger). Arbejdstagerne får omkostninger ved at finde arbejds-

givere, mens arbejdsgiverne får omkostninger ved for det første tiltrække arbejdskraft, for det an-

det ansættelsesprocessen og ved for det tredje at oplære dem. Den økonomiske analyse vil derfor 

også belyse den situation, hvor højere lønninger anvendes til rekruttering- og fastholdelse.    

 

I ”fagforeningsteorien” tages der udgangspunkt i den ekstreme monopol- model. Her er antagelse 

om fuldkommen information stadigvæk gældende, mens markedet anses som værende imperfekt. 

Fagforeninger har i denne model status som monopolist – ene om at udbyde arbejdskraft. Ifølge 

teorien udnytter fagforeningen denne markedsmagt til at fastsætte en løn, som er højere end fuld-

kommen konkurrence niveauet. 

 

Dunlop´s45 ”Industrial Relations Systems” (IRS), der er et forsøg på at opridse, hvorledes institutio-

ner spiller sammen med markedsfaktorer i regulering af arbejdsmarkedet og løndannelsen, vil vi-

dere blive introduceret i det økonomiske afsnit. I udgangspunktet ses IRS, som en aktørmodel, 

hvori indgår hierarkier af lønmodtagere, arbejdsgivere og repræsentanter for det politiske-

administrative niveau. Der er ikke tale om en egentlig model, men mere en rammefortolkning af 

arbejdsmarkedets funktionsmåde. Løn- og beskæftigelse betragtes her som et sammenspil mellem 

de eksterne omgivelser og giver således et mere realistisk beskrivelse af arbejdsmarkedet og løn-

dannelse end den neoklassiske tilgang.46    

 

Afhandlingen vil dels konkludere på de historiske og kendte kendsgerninger, dels på de udviklings-

tenderser letbanen kan medføre.  

                                                        
45

 Dunlop (1958) 
46

 Stamhus (2002) s. 236 
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1.5 Integreret metode 

I den integrerede analyse anvendes Dunlop’s aktørmodel, til at vurdere statens rolle i løndannel-

sen. Lovbemærkningens samfundsmæssige og økonomiske betydning vil blive vurderet på kort 

såvel som lang sigt. Videre vil jeg på baggrund af Due og Madsens bog (2006) ”Fra storkonflikt til 

barselfond – Den danske model under afvikling eller fornyelse”, komme ind på de centrale dimen-

sioner i den danske aftalemodel for her igennem vurdere, om lovbemærkningen er i overensstem-

melse med modellen.  
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KAPITEL 2. JURIDISK DEL  

2.1 Den danske model - en del af ét stort system 

Den måde, det danske arbejdsmarked er organiseret på, kaldes oftest for - den danske model. Det 

er en partstyret konsensusmodel, hvor det centrale element er frivilligt indgåede aftaler imellem 

arbejdsmarkedets parter om løn- og arbejdsvilkår. Staten blander sig således ikke i forhandlinger-

ne imellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne, så længe parterne selv er i stand til indgå en aftale 

om, hvilke arbejdsvilkår der skal gælde.47 Den danske model står i modsætning til navnlig ”Den 

kontinentale Lovmodel”, som er bygget op omkring lovgivningsbaserede rettigheder. EU har hidtil 

været inspireret af den kontinentale lovmodel.48    

 

Kernen i den danske model er arbejdsmarkedets organisations- og aftalesystem, et system der 

har sine rødder i Septemberforliget i 1899.49 Med tilførslen af lovgivning fra 1910 om henholdsvis 

en forligsmandslov (nu Statens Forligsinstitution) og Den faste Voldgiftsret (nu Arbejdsretten) samt 

Normen50 fra 1908 om faglig voldgift (nu afløst af normen fra 2006), blev et ”konfliktløsningssy-

stem” på det overenskomstregulerede arbejdsmarked skabt.51   

 

Den særegne aftale- og procesmodel, som blev etableret ved århundredets begyndelse, var pri-

mært skabt til at kunne fungere på det danske arbejdsmarked. Her mere end hundrede år efter er 

arbejdsmarkedet undergivet internationale vilkår i langt højere grad. Folke- og menneskeretlige 

forpligtelser spiller en voksende rolle. Det frie marked og de forpligtelser, som flyder med af EU-

medlemskab, får også stadig større betydning. Den danske model kan derfor ikke længere stå 

alene på det danske arbejdsmarked, men bør ses i en bredere europæisk sammenhæng.52     

   

2.2 Den kollektive arbejdsret 

Den kollektive arbejdsret er den del af arbejdsretten, der angår retsforholdet mellem på den ene 

side en lønmodtagerorganisation og på den anden side en arbejdsgiver og dennes eventuelle or-

ganisation. Den kollektive arbejdsret beskriver således skabelsen og forvaltningen af selve det 

                                                        
47

 Nielsen (2012) s.34 
48

 Schaumburg-Müller, Peer; Oluf Emborg og Line Budtz Pedersen (2007) s.26 
49

 Septemberforliget fra 1899 gjaldt uændret i mere end 60 år. I 1960 blev det erstattet af en egentlig hovedaftale. Ho-
vedaftaler, der er indgået imellem arbejdsmarkedets hovedorganisationer, regulere forholdet imellem organisationerne. 
Der er hovedaftaler både på det private og det offentlige arbejdsmarked.   
50

 Normen eller ”Norm for regler for behandling af faglig strid” som den korrekte titel er, fastlægger grundlaget for løsning 
af retstvister, herunder for anvendelse af faglig voldgift og for behandling af fortolkningsspørgsmål. Efter Normen skal 
alle tvister parterne imellem som hovedregel søges løst ved forhandling. Normen fastslår desuden, at arbejdsstandsning 
ikke er et legalt middel til at løse retskonflikter. 
51

 Hasselbalch, (2014) s.24- 25 
52

 Nielsen (2012) s.35 
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retsgrundlag, der ligger i den kollektive arbejdsoverenskomst, og udmøntes gennem det kollektive 

retssystem og de heri givne forskrifter på de enkelte arbejdsforhold. 53  

 

2.2.1 Arbejdsmarkedets parter 

Overordnet er arbejdsmarkedet opdelt i en privat og en offentlig sektor med hver sit aftalebassere-

de regelsæt. Den danske model er en forhandlingsmodel, som baserer sig på, at lønmodtagere og 

arbejdsgivere er meget velorganiserede.54 Lønmodtagernes og arbejdsgivernes interesser vareta-

ges af forskellige faglige organisationer. På lønmodtagersiden er Landsorganisationen i Danmark 

(LO) dominerende med sine ca. 1,1 mio. medlemmer.55 LO er en hovedorganisation for en række 

fagforbund (i dag 17), hvoraf Fælles Fagligt Forbund (i daglig tale 3F) er det største. Også DJ er 

medlem af LO.  

 

Modstykket til LO er Dansk Arbejdergiverforening (DA), der er hovedorganisation for 13 arbejdsgi-

verforeninger, der bl.a. omfatter Dansk Industri (DI), der er den største. Offentlige arbejdsgivere 

kan inddeles i 3 hovedområder, det kommunale, regional og statslige område. Kommunerne er 

organiseret i Kommunernes Landsforening (KL), mens regionerne er organiseret i Danske Regio-

ner. Det statslige område har ikke nogen arbejdergiverforening, Finansministeriet varetager på 

mange måder denne rolle.56   

 

2.2.1.1 Organisationsfrihed på arbejdsmarkedet 

Ikke alle lønmodtagere og arbejdsgivere er organiseret. Dette er et resultat af ”organisationsfri-

hed”/”foreningsfrihed”, hvor kerne er, at lønmodtagere og arbejdsgivere har adgang til frit at etable-

re og melde sig ind i organisationer uden forudgående tilladelse og indblanding fra statsmagten. 

Organisationsfriheden indebærer imidlertid også, at lønmodtagere og arbejdsgivere har ret til uden 

indblanding fra staten eller private at undlade sådan organisering. På teoretisk plan sondres der 

mellem termer positiv og negativ ”organisationsfrihed”/”foreningsfrihed”.57 Denne beskyttelse følger 

eksplicit af både Grundlovens § 78 og folkeretlige konventioner58. De folkeretlige konventioner for-

pligter tillige staten til at beskytte den enkelte lønmodtager mod organisationsfjendtlig adfærd fra 

arbejdsgivere, jf. Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarked, jf. LBK nr. 424 af 8. maj 2006.59    

 

                                                        
53

 Hasselbalch (2014) s.309 
54

 Due og Madsen (2006) 
55

 http://www.lo.dk/omLO.aspx 
56

 Nielsen (2012) s.105- 107 
57

 Hasselbalch (2009) s.149 
58

 Af folkeret kan nævnes Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (art.11), FN´s Menneskeretserklæring fra 
1948 (art.20) samt ILO- konvention nr.87 og nr.98. 
59

 Kristiansen (2008) s.101  
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I modsætning til grundlovens § 78 har menneskerettighedsdomstolen i tiltagende grad fortolket 

den negative organisationsfrihed ind i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 

art. 11. Med dom af 25. april 1996 (Gustafsson) fastslog Domstolen, at staten har en vis forpligtel-

se til at beskytte private mod organisationstvang fra andre private.60 I Danmark har spørgsmålet 

om enkelte arbejdsgiveres beskyttelse efter art. 11 i EMRK navnlig været fremme, hvor arbejdsgi-

veren allerede har overenskomst til anden side. Arbejdsretten har imidlertid accepteret en ganske 

vidtgående konfliktret i sådanne tilfælde, se bl.a. Arbejdsrettens dom af 12. december 2007, sag 

nr. A2007.831 Nørrebro bryghus A/S mod LO.    

 

2.2.1.2 Partsbegrebet 

Danske kollektive aftaler er kun forpligtende for parterne. En dansk arbejdsgiver er derfor som helt 

overvejende hovedregel kun overenskomstdækket, hvis den pågældende direkte eller indirekte – 

enten gennem medlemskab i en arbejdsgiverorganisation eller ved tiltrædelsesoverenskomst - har 

gjort sig til part i en kollektiv aftale. Den kollektive overenskomst er karakteriseret ved altid at have 

en kollektivitet af lønmodtagere som den ene part. At der skal være en kollektivitet på lønmodta-

gersiden, afgrænser således den kollektive aftale fra den individuelle ansættelsesaftale.61 Der fo-

rekommer ikke nogen lovbestemt eller anden fast definition af arbejdstager- eller arbejdsgiveror-

ganisationer i dansk ret. På folkeretligt niveau samt i flere EU- lande er der derimod en forholdsvis 

fast definition af organisationsbegrebet. ILO-konvention nr. 87 definerer i art. 10 en lønmodtager- 

og arbejdsgiverorganisation som: 

 

”En organisation bestående af arbejdstagere eller arbejdsgivere, der har til formål at fremme og 
beskytte arbejdernes eller arbejdsgivernes interesser”. 
 

2.2.1.2 Organisationens forhandlingsret  

Begrebet forhandlingsret dækker over i hvilket omfang en faglig organisation er berettiget til at for-

handle løn- og ansættelsesvilkår på vegne af lønmodtagere, med henblik på indgåelse af kollektive 

aftaler. Der eksisterer som sådan ikke i dansk ret en almengyldig forhandlingsret over for enkelt-

stående arbejdsgivere. Dette følger af, at dansk ret bygger på aftalefrihed, som indebærer en fri-

hed til at bestemme, om man vil indgå en aftale, i givet fald med hvem og på hvilken måde og med 

hvilket indhold. Medmindre noget andet er bestemt, er der således ikke en pligt til at indlede for-

handlinger med en lønmodtagerorganisation om indgåelse af en aftale, hvis arbejdsgiveren ikke 

ønsker dette.62  

 

                                                        
60

 Kristiansen (2008) s.124- 126 
61

 Nielsen (2012) s.138 
62

 Nielsen (2012) s.149 
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Som led i aftalefriheden og organisationsfriheden, vælger mange arbejdsgivere på det private ar-

bejdsmarked at stå uden for arbejdsgiverforeningerne, og ønsker ikke at indgå overenskomst med 

de faglige organisationer. Den enkelte arbejdsgiver står alligevel ikke helt frit for at afslå at indgå 

en overenskomst. En faglig organisation har gennem det kollektive system fået tildelt en vidtgåen-

de konfliktret overfor en enkeltstående arbejdsgiver, hvilket kan lægge et betydeligt pres bag et 

overenskomstkrav.63   

 

Det fagforbund, der i forvejen har indgået en overenskomst med en virksomhed for et givent fag-

område, har som hovedregel aftaleret til kollektive forhandlinger. Et konkurrerende fagforbund kan 

dog i visse tilfælde iværksætte konflikt for at opnå overenskomst på et område, der allerede er 

dækket af en overenskomst med et andet fagforbund, se herom i afsnit 2.5.3.1.64    

 

Retten til kollektive forhandlinger er anerkendt i en række folkeretlige traktater, herunder ILO kon-

vention nr. 98 og er med Lisabon Traktaten yderligere blevet en del af EU-lovgivningen og anses 

for værende en grundlæggende rettighed.65 

 

2.2.2 Kollektive aftaler  

Overenskomstforhold mellem organisationerne kan ses som et aftalekompleks med forskellige lag 

af kollektive aftaler, hvor de forskellige lag er bundet sammen i ét fælles system, hvor aftalerne 

hver især har forskellige funktioner.66 I dette afsnit ses på de to øverste lag (hovedaftaler og over-

enskomster), mens det nederste lag (lokal aftaler) ikke vil blive behandlet.      

 

Den danske model, regulerer forsat størstedelen af kollektive arbejdsrelationer i Danmark hoved-

sagligt gennem aftaler indgået mellem organisationerne på henholdsvis lønmodtager- og arbejds-

giversiden. Kollektive overenskomstsystemer kan være indrettet på forskellig vis. I nogle lande 

ligges der vægt på centrale overenskomster, mens andre mere gør brug af virksomheds- eller ar-

bejdspladsbaserede aftaler. I Skandinavien følger man en kombinationsmodel, forstået på den 

måde, at de centrale overenskomster forsat spiller en stor rolle, men bliver i større grad suppleret 

med lokale aftaler. 67 Det nugældende danske kollektive system opererer med en række forskellige 

typer kollektive overenskomster, hvor der skelnes mellem organisationsoverenskomster (organisa-

tioner som part på begge sider) og virksomhedsoverenskomster (fagforening og enkeltarbejdsgiver 

som parter).  
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2.2.2.1 Hovedaftaler 

”Færdselsreglerne” på arbejdsmarkedet er fastlagt ved aftaler mellem arbejdsmarkedets organisa-

tioner samt lovgivning. Hovedaftalen anses som værende det øverste lag i aftalekomplekset og 

fastlægger en række grundlæggende principper for de overenskomstmæssige relationer. Hovedaf-

talen handler således ikke om løn- og arbejdsvilkår, men om organisationernes indbyrdes spille-

regler og om principielle forhold på arbejdspladsen. På hovedparten af det private arbejdsmarked 

er hovedaftalen indgået på et højere organisatorisk niveau (hovedorganisationerne) end de almin-

delige overenskomster. I Danmark er den mest centrale hovedaftale, hovedaftalen der er indgået 

mellem LO og DA.68  

 

2.2.2.1.1 Fredspligt 

Hovedaftalen mellem LO og DA fastslår den såkaldte fredspligt, jf. Hovedaftalens § 2, stk. 1. Freds-

pligten indebærer, at der som hovedregel ikke må iværksættes kollektive kampskridt under løbende 

overenskomst. Fredspligten indebærer desuden en arbejdspligt for arbejdstagerne, hvilket betyder at 

arbejdsstandsninger, som ikke skyldes ”liv, velfærd eller ære” anses for stridende mod fredspligten. 

Fredspligten gælder både i forhold til organisationerne og i forhold til medlemmerne heraf.69  

 

2.2.2.2 Fag- og brancheoverenskomster 

De almindelige kollektive overenskomster regulerer løn og arbejdsvilkår. Det væsentligste over-

enskomstforhold indgås på organisationsplan på begge sider, og dækker et nærmere bestemt 

fagligt eller erhvervsmæssigt område. Det er overenskomster af denne type, der udgør fundamen-

tet i det traditionelle overenskomstsystem på LO/DA området. Fagoverenskomster dækker et be-

stemt fag, mens brancheoverenskomster dækker en hel branche.70  

 
Der findes ingen ”legaldefinition” på en kollektiv overenskomst, hverken i Danmark eller på EU-

niveau.71 En kollektiv overenskomst har i den juridiske litteratur været defineret således: 

 
”en aftale indgået imellem på den ene side en organisation af lønmodtagere og på den anden 
side en organisation af arbejdsgivere eller en enkel arbejdsgiver (virksomhed) om de løn- og ar-
bejdsvilkår, der skal finde anvendelse i forholdet imellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgi-
ver samt forholdet i øvrigt imellem lønmodtagere og arbejdsgivere, herunder disses organisatio-
ner”.72  
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Der er ikke bestemte formkrav til indgåelsen af kollektive overenskomster i Danmark, hvoraf ind-

gåelsen følger de almindelige aftaleretlige principper. Det eneste krav er, at lønmodtagersiden skal 

opfylde kravet om kollektivitet.73 En kollektiv overenskomst er gældende for de parter, på hvis veg-

ne den er indgået, og forpligter såvel organisation som medlem.74  

 

Kollektive overenskomster indeholder normative, obligatoriske og neutrale bestemmelser. De nor-

mative bestemmelser fastlægger de enkelte ansættelsesforhold på det overenskomstdækkede 

område. De obligatoriske bestemmelser regulerer forholdet mellem overenskomstparterne, f.eks. 

fredspligten, mens de neutrale bestemmelser ikke har selvstændigt indhold, men udelukkende 

henviser til f.eks. lovgivning eller andre regelsæt.75 

 

Der er stort set indgået overenskomster mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer på 

alle dele af arbejdsmarkedet. Aftalerne bliver med jævne mellemrum fornyet i koordinerede over-

enskomstforhandlinger for det enkelte hovedområde, f.eks. DA´s og LO´s område. Det er for-

holdsvis sjældent, at der etableres nye overenskomstforhold i egentlig forstand. Dette forekom-

mer dog, når der opstår nye arbejdsområder. I disse tilfælde vælger parterne oftest at oprette et 

særskilt protokollat (udvidelse) til en eksisterende overenskomst med en række særvilkår for det 

nye arbejdsområde.76      

 

2.2.2.3 Tiltrædelsesoverenskomster 

Da en landsdækkende overenskomst kun gælder for medlemmerne af en arbejdsgiverforening, er 

der i stedet mulighed for at indgå en tiltrædelsesoverenskomst. Dette betyder, at en arbejdsgiver, 

der har valgt at stå uden for en arbejdsgiverorganisation, forpligter sig til at følge den gældende 

overenskomst mellem lønmodtagerorganisation og den modstående arbejdsgiverforening på om-

rådet.77   

 

2.2.3 Overenskomstens dækningsområde 

Kun arbejde, der er omfattet af anvendelsesområdet, er omfattet af overenskomstens retsvirknin-

ger, herunder fredspligten. En overenskomstforpligtet arbejdsgiver er forpligtet og berettiget til at 

anvende overenskomsten på alt det arbejde, som ansatte udfører inden for dens anvendelsesom-

råde. Overenskomstens dækningsområde kan groft inddeles i tre, henholdsvis det personlige, fag-
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lige og det geografiske dækningsområde.78 Det personlige og geografiske dækningsområde vil 

ikke blive behandlet videre. 

 

2.2.3.1 Overenskomstens faglige anvendelsesområde 

Den enkelte overenskomst omfatter en afgrænset gruppe af arbejdsfunktioner inden for et bestemt 

fag eller branche. Det faglige anvendelsesområde fastlægger hvilken type arbejde, der er omfattet 

overenskomsten. Om et bestemt arbejde er omfattet af overenskomstens faglige anvendelsesom-

råde, beror som udgangspunkt på almindelig fortolkning af den enkelte overenskomst efter de al-

mindelige fortolkningsprincipper. Nogle overenskomster specificerer nøje, hvilke arbejdsfunktioner, 

der er omfattet, mens andre siger meget lidt herom. Fastlæggelsen af et fagligt anvendelsesområ-

de kan derfor til tider være vanskeligt. I en fortolkningstvist kan det være relevant at undersøge 

praksis og kutymer, organisationens vedtægter m.m. Det generelle udgangspunkt er, at overens-

komsten omfatter alt det arbejde, ”som sædvanligvis udføres af den faglige organisations med-

lemmer for arbejdsgiverforeningens medlemmer”.79  

 

Det forudsættes, at en overenskomst har gjort op med alle spørgsmål om løn-og ansættelsesvilkår 

for samtlige de arbejdsfunktioner, som medlemmerne af lønmodtagerorganisation udfører for ar-

bejdsgiverforeningens medlemsvirksomheder i overenskomstperioden. Der kan imidlertid fore-

komme nye arbejdsopgaver (”nyt arbejde”) der falder uden for overenskomstens anvendelsesom-

råde på grund af arbejdets ekstraordinære karakter. I så fald er arbejdet ikke omfattet af fredsplig-

ten og lønmodtagerorganisationen kan som udgangspunkt iværksætte konflikt som bestræbelse 

på indgåelse af en overenskomst, der omfatter det ”nye arbejde”. 

 

Udgangspunktet er, at to betingelser skal være opfyldt for at et arbejde falder udenfor: dels skal 

overenskomstparterne ikke have været bekendt med arbejdet ved indgåelsen (fornyelsen) af over-

enskomsten, dels skal det adskille sig væsentligt fra det arbejde, som er omfattet af overenskom-

sten.80      
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2.3 Letbanekørsel som fagligt dækningsområde 

I forlængelse af Lov om Aarhus Letbane har to lønmodtagerorganisationer under hovedorganisati-

onen LO rettet henvendelse til DI med ønske om at indgå overenskomst for letbaneførere. Det 

drejer sig om henholdsvis 3F og DJ. Det følgende afsnits formål er at vurdere, om arbejdet som 

letbanefører er omfattet af ”Rutebiloverenskomsten mellem DI Overenskomst I (AKT81) og 3F, 

Transportgruppen og/eller ”Jernbaneoverenskomsten” mellem DI Overenskomst I (JA82) og DJ. 

Hvis en overenskomst har et fagligt anvendelsesområde, der kan anses dækkende for letbanefø-

rere, skal den anvendes af de arbejdsgivere, der er part i overenskomsten i forhold til dennes 

medarbejdere, hvis disse udfører arbejde, der hører under overenskomstens område. Såfremt en 

arbejdsgiver står uden for overenskomsten, har den faglig organisation en vidtgående konfliktret 

overfor den enkelte arbejdsgiver, hvilket kan lægge et betydeligt pres bag et overenskomstkrav. 

 
2.3.1 Hvad er en letbane? 

Der findes ingen fast definition på en letbane. Der kan dog udledes en vis vejledning om begrebs-

fastlæggelse af begrebet letbane.  

 
Af Midttrafik´s hjemmeside fremgår følgende beskrivelse: 

”Idéen med en letbane er at samle de bedste egenskaber fra busser og tog, hvor de enkelte letba-
nevogne ligner slanke busser, som kører på skinner ligesom tog. Én af de store forskelle mellem 
letbane og tog er, at letbanen kan blandes med anden trafik på en smidig måde. Letbanen bør så 
vidt muligt anlægges i eget tracé af hensyn til rejsehastigheden, men skinner kan lægges direkte i 
vejbanen.  

Overordnet opfattes letbanetog som moderne sporvogne med den væsentlige adskillelse fra de 
”gamle” sporvogne, at de nyeste modeller har en helt anden komfort og et langt lavere støjniveau.” 
 

I en af COWI udarbejdet rapport om Ring 3 – Letbane eller BRT? til Transportministeriet hedder 

det i afsnit 4.1, side 19 under overskrifterne ”Systembeskrivelse – Materiel” bl.a.: 

”En letbane er et skinnebåret transportsystem, der fylder mindre og er lettere end traditionelt jern-
banemateriel. […] Letbaner kan køre blandet med den øvrige trafik, men for at sikre det hurtigst 
mulige system bruges denne mulighed kun i få tilfælde, hvor konsekvenserne af en letbane i egen 
tracé er for store. ” 
 

Den røde tråd i beskrivelsen af en letbane ses at være, at letbaner til forskel for et tog, kan blandes 

med anden trafik (interaktion med vejtrafikanter) på en smidig måde. Det anbefaledes dog, at let-

banen så vidt muligt anlægges i eget tracé af hensyn til rejsehastigheden.  
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2.3.2 Lov om Aarhus Letbane (L77) 

Følgende afsnit vil udlede de væsentligste elementer af lovforslaget i tilknytning til den videre for-

tolkning af letbanens faglige anvendelsesområde. 

  

Af Lovforslaget83, som er en kombineret anlæg- og selskabslov, fremgår det af § 2, stk. 2, at letba-

nestrækningen vil gå ”via de bynære havnearealer, […], samt tilpasning af Odderbanen og Gre-

naabanen til letbanedrift,[...]”. Det hedder fremdeles i Lovforslaget § 16, at ”Trafikstyrelsen god-

kender de banetekniske anlæg for Aarhus Letbane, jf. § 2, samt de til anlægget hørende driftsreg-

ler og uddannelseskrav til sikkerhedscertificeret personale.” 

   

Videre ses det ud fra bemærkningerne til Lovforslaget § 16 samt afsnit 3.1 under de almindelige 

bemærkninger, at letbanen vil være omfattet af lov om jernbane på samme måde som metroen, jf. 

jernbanelovens § 2, stk. 2. 

 

Da letbanen er den første af sin slags i Danmark, findes der ikke et dansk normsæt for anlæggel-

sen af letbaner. Der skal derfor udvikles et normsæt, hvor udgangspunktet ifølge lovforlaget vil 

blive taget i det tyske regelsæt for letbaner, BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der 

Straßenbahnen), som tidligere er anvendt som overordnet grundlag for den københavnske metro. 

Trafikstyrelsen (herefter TS) skal videre godkende, hvilke uddannelseskrav, der skal stilles til de 

kommende letbaneføre, hvor det er hensigten, at der tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, 

der stilles til buschauffører, jf. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser § 16.     

 

Det tyske regelsæt BOStrab84, som bemærkningen henviser til, er en forordning om bygning og 

drift af letbaner (Straßenbahnen), der er udstedt med hjemmel i den tyske personbefordringslov af 

8. august 1990 (Personenbeförderungsgesetz (PBefG)). I BOstrab´s anvendelsesområde jf. § 1, 

henvises der til den tyske personbefordringslov § 4, hvori en letbane (Straßenbahnen) defineres: 

 
”Letbaner (Straßenbahnen) er skinnebaner, som 

1. benytter de offentlige gader, og som med deres strukturelle og driftsmæssige indretning 
såvel som i måden de opererer på tilpasser sig trafikken, eller   

2. har et særligt banelegeme og driftsmæssigt svarer til eller ligner de baner, der er omhand-
let i stk. 1  
udelukkende eller hovedsageligt anvendes til transport af passagerer i lokaleområdet. 
(Tysk bestemmelse min oversættelse). 
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BOStrab tillægger således - på linje med definitioner i afsnit 2.3.1 - at en letbane i et vist omfang 

kan forbindes med den almindelige vejtrafik. Af lovforslagets afsnit 4. (Anlæggets udformning og 

linjeføring) i de almindelige bemærkninger fremgår det fremdeles, at letbanestrækningen i vidt om-

fang vil blive anlagt som midterlagte spor på forskellige strækninger og vil krydse signalreguleret 

kryds.  

 

Det fremgår af lovforslagets afsnit 12. (Forholdet til EU-retten) i de almindelige bemærkninger, at 

”Hvis baneanlægget også anvendes til konventionel jernbanedrift, herunder godstransporter må 

det forventes, at anlægget bliver omfattet af interoperabilitetsdirektivet samt lokomotivførerdirekti-

vet”. Der forekommer således en klar forskel mellem den konventionelle togdrift (godstog kørsel) 

og letbanedrift.  

 

2.3.3 Rutebiloverenskomstens faglige anvendelsesområde 

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel 2012 - 2014 Indgået mellem DI Overenskomst I (AKT) og 

3F, Transportgruppen Overenskomst for rutebilchauffører og garagearbejdere i Provinsen, inde-

holder ud over titlen ikke nogen nærmere definition af det faglige anvendelsesområde. Af lov om 

trafikselskaber, LBK nr. 412 af 11/4/2010, defineres rutekørsel i § 19, stk. 1 på følgende måde:  

 
”Ved rutekørsel forstås regelmæssig befordring af personer med motorkøretøj i en bestemt trafik-

forbindelse,[…].”  

 
Et motorkøretøj er et ”motoriseret transportmiddel på hjul”, hvilket letbaner jf. tidligere definition se 

s. 22, ikke kan anses at være. Rutebiloverenskomstens faglige anvendelsesområde omfatter der-

for som udgangspunkt ikke letbaner.  

 

Det bemærkes imidlertid af Midttrakfiks beskrivelse, se afsnit 2.3.1, at letbanetog overordnet opfat-

tes som moderne sporvogne. I Danmark kørte den sidste sporvogn i 1972, hvorefter den blev er-

stattet af den mere moderne bus. Mange af de tidligere sporvognsstyrere blev efterfølgende om-

skolet til buskørsel.85 Sporvognstyrerne var organiseret under Sporvejsfunktionærenes Organisati-

on (nu TF), som var en organisation under Dansk Kommunal Arbejder Forbund (DKA) (i dag 

FOA)86.87  
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I Bergen er chaufførerne på bybanen (andet ord for letbane) fagligt overenskomstdækket af den 

Norske rutebiloverenskomst (Bussbransjeavtalen), hvilket kunne tale for at rutebiloverenskomstens 

faglige anvendelsesområde, kan udstrækkes til at omfatte letbaner.88 

 

Bemærkning til lovforslaget (L77) § 16 om, ”Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddan-

nelseskrav til førere af letbaner tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, der er til buschauffører” 

indikerer endvidere, at rutebiloverenskomsten muligvis ville kunne omfatte de kommende letbane-

førere. Det kan dog ikke uden videre ud fra en hensigtserklæring om uddannelseskravene udledes 

overenskomstmæssigt tilhørsforhold. Det er de funktionsmæssige opgaver, der skal udføres, der 

er grundlaget for fastlæggelsen af det faglige anvendelsesområde og ikke uddannelseskravene. I 

bekendtgørelse om krav til letbaneføre og trafikstyringspersonale på letbaneområdet nr. 891 af 30. 

juni 2014 (træder i kraft pr. 31 juli 2014) udstedt af TS, beskrives rammekrav til kompetencer og 

heldbred hos en letbaneførere. Ifølge bekendtgørelsen skal den enkelte letbaneoperatør definere 

de præcises kompetencekrav samt sammensætte et uddannelsesforløb for de kommende letbane-

førere. Bekendtgørelsen tager ikke udgangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffø-

rer, men har inddraget udenlandske erfaringer og regler (særligt det tidligere nævnte BOStrab re-

gelsæt). Bekendtgørelsen er således blevet langt bredere.  

 
I bekendtgørelsens § 2 under Kompetencer og helbredskrav, hedder det:  

 
For at fremføre et letbanekøretøj kræves følgende: 
1) at letbaneføreren som minimum er indehaver af et gyldigt kørekort kategori B udstedt i henhold 
til bekendtgørelse om kørekort,  
2) førerbevis udstedt af letbanevirksomheden og  
3) helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.  
 
 
Ud fra bekendtgørelsen er det nok, at være indehaver af et førerbevis til en almindelig bil som ad-

gangskrav til uddannelsen. Det følger videre af bestemmelsens stk. 2 og 3, at for både buschauffø-

rer og lokomotivførere der ønsker at være letbaneførere og er i besiddelse af en gyldig helbreds-

godkendelse udstedt fra TS, kan der ses bort fra kravet i stk. 1, nr. 3. Det følger således af be-

stemmelsen, at man fremover ikke ”kun” vil tilgodese buschauffører i forhold til de helbredkrav der 

vil blive stillet til en letbanefører, men at lokomotivfører som ønsker at være letbaneførere ligeledes 

vil blive tilgodeset.   
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På grundlag af at letbaner er skinnebåren trafik, regelsættet er BOStrab og uddannelsesindgangen 

ikke relaterer sig specielt til buschauffører må det anses for overvejende sandsynligt, at rutebil-

overenskomstens faglige anvendelsesområde ikke omfatter letbaner. 

 

2.3.4 Jernbaneoverenskomstens faglige anvendelsesområde 

Jernbaneoverenskomsten 2012 – 2014 indgået mellem DI Overenskomst l (JA) og Dansk Jernba-

neforbund ”For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de 

tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner”, findes der i § 1, 

stk. 1 Dækningsområde følgende ordlyd:  

 
”Denne overenskomst har bindende virkning for fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v.” 

 
Aarhus letbane vil hverken blive betjent af lokomotiver eller selvkørende tog og arbejdet som let-

banefører er derfor ikke umiddelbart omfattet af det faglige dækningsområde.   

 

Jernbaneoverenskomsten omfatter både konventionelle tog (rullende materiale) samt selvkørende 

tog (metroen89). Af lovforslagets afsnit 12. (Forholdet til EU-retten) i de almindelige bemærkninger, 

er der en klar forskel mellem den konventionelle togdrift (godstog kørsel) og letbanedrift. Det må 

således anses for værende uden betydning, at konventionel jernbanedrift utvivlsomt hører under 

DJ´s overenskomstdækning.     

 

Om Metroens forhold til letbanebegrebet ses følgende bestemmelse i jernbaneloven, som Aarhus 

letbane ligeså vil være underlagt, jf. tidligere afsnit 2.3.2, § 2, stk. 1 og 2, hvor det hedder:  

 
”Loven gælder for al jernbanevirksomhed og jernbaneinfrastrukturforvaltning, jf. dog stk. 2-4. 
”Stk. 2. Loven gælder, bortset fra § 5, § 6, stk. 1, og § 7, for letbaner, herunder metro. Transport-
ministeren bemyndiges til at fastsætte særlige regler om forhold vedrørende letbaner.”90 
 

Denne bestemmelse kom ind i jernbaneloven, som følge af et lovforslag (L25)91 fremsat af den 

tidligere transport- og energiministeren (Flemming Hansen) den 5. oktober 2005. Det hedder i de 

almindelige bemærkningers afsnit 1. 2 Præcisering af forhold vedrørende letbaner, følgende:  
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 Metroen er førerløs og køres i et lukket system. 
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 De bestemmelser, der ifølge jernbanelovens § 2, stk. 2., første punktum, ikke gælder for letbaner, vedr. hhv. veteran-
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”Forslaget præciserer, at bestemmelserne om sikkerhed og ansvar i jernbaneloven gælder for let-
baner (metro) bortset fra visse bestemmelser [...]. Endvidere foreslås, at transport- og energimini-
steren bemyndiges til at fastsætte regler om forhold, der er omfattet af denne lov, og hvor der skal 
gælde særlige regler for letbanerne.” 
 

Videre følger det i bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:  

”Det foreslås at ændre bestemmelsen i lovens § 2, således at det udtrykkeligt fremgår af jernbane-
loven, at letbaner er omfattet heraf. Der henvises til afsnit 1.2. i de almindelige bemærkninger.” 

Med hjemmel i § 2, stk. 2 udstedte Transportministeren bekendtgørelse nr. 73 af 2. februar 2009 

om jernbanevirksomheder på letbaner (den Københavnske Metro), hvis § 1, stk. 1, det hedder:  

”Denne bekendtgørelse gælder for letbaner, der af Metroselskabet I/S drives i medfør af lov om 
Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (den københavnske metro) eller anlægges i 
medfør af lov om en Cityring.”  

Det faktum at letbaner utvivlsomt er omfattet af jernbaneloven, jf. § 2 stk. 2, taler umiddelbart for at 

anse letbaner for at være jernbanevirksomhed og dermed udgøre et væsentligt argument for at 

henføre letbanedrift under jernbaneoverenskomsten. Videre synes den kendsgerning at letbaner er 

kollektiv skinnebåren trafik at indikere at letbaner kan anses som værende omfattet af jernbane-

overenskomstens anvendelsesområde. Dette skal ses i lyset af, at kollektiv persontransport på 

skinner i Danmark historisk har været underlagt en jernbaneoverenskomst, hvilket også ses af den 

seneste nyskabelse indenfor kollektiv skinnebåren trafik, nemlig Metroen i København. Der kan 

således argumenteres for, at letbaner kan anses som værende et nyt udtryk indenfor kollektiv 

skinnebåren trafik, og ikke som en ny trafikform. Videre synes det kommende danske letbanesy-

stem i Aarhus at være tættere på egentlig jernbanedrift end busdrift. Det ses blandt andet ved ind-

dragelsen af Odder- og Grenåbanerne.92 Opfattelsen af letbaner som moderne sporvogne synes 

videre ikke helt, at være i overensstemmelse med virkeligheden. De oprindelige sporvogne, der 

kørte i Danmark de første mange år af 1900tallet, var som tidligere nævnt en forløber til det nuvæ-

rende bussystem. Nutidens letbaner er derimod støre vogne - hver vogn kan tage 150-300 passa-

gerer - der skal føres under langt højere hastigheder end tidligere sporvogne. En letbane synes 

således at have mere tilfælles med et tog fra en mindre jernbane end med en bus.  

På den anden side synes bestemmelsen i jernbanelovens § 2, stk. 2 at være overflødig, hvis man 

uden videre anså letbaner for omfattet af begrebet ”jernbanevirksomhed” i lovens § 2, stk. 1. Selv-

om metroen betegnes som en delmængde af letbaner, jf. § 2, stk. 2 ”Loven gælder, […], for letba-

ner, herunder metro.” er spørgsmålet hvorvidt en letbane og metroen har fælles træk.  
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På hjemmesiden Letbaner.dk bliver metroen beskrevet på følgende måde:  

”Københavns Metro hører til en anden kategori kaldet 'Light Metro', som i Danmark kaldes MiniMe-
tro. Dette førerløse system og systemer med traditionel tredje strømskinne betragtes ikke som en 
letbane, idet de kun kan køre i helt lukkede systemer, hvor baneanlægget er tungt, dyrt og ufleksi-
belt sammenlignet med letbaner i gadeplan. Dette på trods af, at selve toget er let og smidigt.” (min 
understregning) 

Letbaner og metroen synes således at være to særskilte transportsystemer. 

 

Det fremgår af lovforlaget (L77) afsnit 14 i de almindelige bemærkninger, at Letbaner vil være und-

taget fra interoperabilitetsdirektivets93 anvendelsesområde, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 

459 af 28. april 2010 om interoperabilitet i jernbanesystemet. Samme undtagelse gør sig også 

gældende i forhold til lokomotivførerdirektivet94, jf. § 1, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 985 af 11. 

oktober 2011 om certificering af lokomotivførere. En forudsætning herfor er, at baneanlægget ikke 

anvendes til konventionel jernbanedrift, herunder godstransporter. Undtagelsen sker med hjemmel 

i de to EU- direktivers undtagelsesbestemmelser. 

 

Interoperabilitetdirektivet og lokomotivførercertificering direktivet indeholder således i henholdsvis 

artikel 1, stk. 3 litra a) og artikel 2, stk. 3, litra a) følgende bestemmelse: 

”Medlemsstaterne kan fra de foranstaltninger, de vedtager til gennemførelse af dette direktiv, und-
tage: 
 a) metroer, sporvogne og andre letbanesystemer” 
 
”For så vidt andet ikke er fastsat i artikel 7, kan medlemsstaterne undtage lokomotivførere fra de 
foranstaltninger, de vedtager til gennemførelse af dette direktiv, hvis de udelukkende kører på: 
a) metroer, sporvogne og andre letbanesystemer” 
 

Begge bestemmelser synes ligeledes at betragte metrosystemer som et selvstændigt begreb in-

denfor begrebet letbanesystemer.       

På grundlag af at der hverken er tale om fremførelse af lokomotiver eller selvkørende tog og letba-

ner ikke entydigt kan anses for at være omfattet af begrebet ”jernbanevirksomhed”, kan det heller 

ikke antages at falde ind under jernbaneoverenskomstens anvendelsesområde. At letbane vil være 

kollektiv skinnebåren persontrafik synes dog umiddelbart at tale for at anse letbaner for værende 

tættere forbundet til jernbaneoverenskomstens faglige anvendelsesområde end tilfældet var med 

rutebiloverenskomsten. Det skal i den sammenhæng bemærkes at transportministeriet i skrivende 

stund har et forslag til lov om jernbane i hørring.95 I udkastet § 2 Anvendelsesområde fremgår føl-
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gende ”Loven vil gælde for jernbaner og bybaner”. Bybaner er et nyt begreb og en samlet beteg-

nelse for; Metro, Letbaner og S-baner, som udfører transport i byer og forstæder, jf. § 3. Lovforsla-

get lægger således op til Letbaner fremover vil være at sammenligne med anden kollektive skin-

nebåren trafik, der alle vil være omfattet af jernbaneloven.    

 
2.4 Delkonklusion   

Under henvisning til ovenstående, kan det med overvejende sandsynlighed konkluderes, at frem-

førelse af letbanetog ikke vil være omfattet af rutebiloverenskomstens faglige anvendelsesområde. 

At letbaner fremføres som kollektiv skinnebåren persontrafik, synes at give et fingerpeg om, at 

fremførelsen af letbaner vil ligge tættere på jernbaneoverenskomstens faglige anvendelsesområde 

end det er tilfældet med rutebiloverenskomsten. Men muligheden for blandet trafik (interaktion med 

vejtrafikanter) i byerne vil medføre, at letbaneførerens arbejde vil ad skille sig væsentligt både fra 

lokomotivføreren og metrostewarden. Jernbaneoverenskomsten synes derfor heller ikke anvende-

lig på letbaner. Sammenfattende må det herefter antages, at der med letbaner vil foreligge et nyt 

arbejdsområde, som ikke er overenskomstdækket.  

 
 
2.5 Konfliktretten 

2.5.1 Indledning 
Det primære formål med at opnå en overenskomst, set fra de faglige organisationers side, er at 

opnå en tilfredsstilende regulering af løn-og ansættelsesvilkår for deres medlemmer og derigen-

nem ”fremme og beskytte” dets medlemmers interesser. En gang imellem opstår spørgsmålet, om 

hvorvidt et arbejde overhovedet er omfattet af en eksisterende overenskomst mellem to parter, 

eller om arbejdet ligger uden for overenskomstens dækningsområde og må anses som et nyt om-

råde, der ikke er overenskomstdækket. I de tilfælde hvor ”nyt arbejde” foreligger, vil parterne i en 

eksisterende overenskomst kunne forhandle sig frem til vilkår for det nye arbejde i tilknytning til det 

allerede overenskomstdækkede. Er der imidlertid tale om et nyt område, vil der kunne opstå en 

konkurrence om det nye arbejdsområde på tværs af de etablerede faglige organisationer. Arbejds-

giveren kan således blive mødt med overenskomstkrav fra flere sider.  

 

Konkurrencen finder ikke kun sted mellem hovedorganisationerne, men kan ligeledes forekomme 

indenfor samme hovedorganisation. Efter vedtagelse af Lov om Aarhus Letbane har to fagforbund 

under LO - henholdsvis 3F og DJ - fremsat deres interesse i at overenskomstdække området for 
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letbaneførere overfor DI. Hermed er der opstået en interessetvist på Lønmodtagersiden. Dansk 

Jernbaneforbund skriver i et læserbrev96 af 3. juni 2013, følgende: 

 

”Det er ikke lykkedes at få en grænsedragningsaftale for Letbaner i stand med 3F. Forbundet har 

derfor meddelt 3F, at sagen overgives til LO, hvilket er sket ved brev af 6. maj 2013. Der er aftalt 

mæglingsmøde den 28. juni 2013.”  

 

Følgende afsnits formål er at vurdere, om dansk arbejdsret sætter nogle grænser for hvor langt to 

organisationer under samme hovedorganisation hver især kan gå i deres krav om indgåelse af en 

overenskomst.    

 
2.5.2 Konfliktret 

Det principelle udgangspunkt er som tidlige nævnt, se afsnit 2.2.1.2, at der er aftalefrihed på det 

danske arbejdsmarked. Dette betyder, at det står såvel lønmodtager som arbejdsgivere frit for, om 

der skal indgås en kollektiv overenskomst og i givet fald, hvilket indhold en aftale skal indeholde. 

Idet der oftest er modstridende interesser i forhold til indholdet af en eventuel kollektiv overens-

komst, har en faglig organisation gennem det kollektive system fået tildelt en vidtgående konfliktret 

overfor arbejdsgiversiden, hvilket kan lægge et betydeligt pres bag et overenskomstkrav. Art. 28 i 

EU´s charter om grundlæggende rettigheder samt tidligere EUD domspraksis97, har videre fastslå-

et, at retten til at føre kollektive kampskridt skal anses for værende en grundrettighed i EU.98  

 

2.5.2.1 Rets- og interessekonflikter 

Konfliktreguleringen i den kollektive arbejdsret inddeles traditionelt i rets- og interessekonflikter. 

Ved en retskonflikt forstås en tvist vedrørende en gældende/løbende overenskomst. Konflikter om, 

hvad der bør gælde mellem parterne på områder, hvor der ikke gælder nogen kollektiv overens-

komst, kaldes interessekonflikter. En afgørende forskel på de to begreber er imidlertid, at der ved 

retskonflikter som udgangspunkt ikke må anvendes kampskridt, jf. fredspligten, men at konflikterne 

derimod løses af fagretlig vej. Ved interessekonflikter kan der derimod som hovedregel anvendes 

kollektive kampskridt med henblik på indgåelse af en overenskomst. 99  

 
Interessekonflikter forekommer i tre hovedsituationer: 

1. I forbindelse med fornyelse af en kollektiv overenskomst 
2. Ved ”nyt arbejde” 
3. Hvor der ikke foreligger kollektiv overenskomst på et arbejdsområde 
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Idet letbanekørsel ikke anses som værende omfattet af hverken rutebiloverenskomsten eller jern-

baneoverenskomsten, jf. afsnit 2.4, er der ikke tale om fornyelse af en kollektivoverenskomst, jf. 

pkt.1. 

 

”Nyt arbejde” foreligger, når der opstår tvivl om, hvorvidt et arbejde overhovedet er omfattet af den 

kollektive overenskomst indgået mellem de to parter, eller om arbejdet falder uden for overens-

komstens forudsætninger. Spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet foreligger et ”nyt arbejde”, 

beror på et fortolkningsspørgsmål som parterne kan være uenige om. Der er således tale om en 

retskonflikt. 100  

 

Som antaget i afsnit 2.4, udgør letbanekørsel ”nyt arbejde” og nyt område i relation til både rutebil- 

og jernbaneoverenskomsten, med den umiddelbare følge, at der er konfliktret i forhold til nye ar-

bejdsfunktioner medmindre andet følger af overenskomsten. Arbejdsgiver har i tilfælde af ”nyt ar-

bejde” en mulighed, for at indgå en aftale omkring udvidelse af en gældende overenskomsts dæk-

ningsområde. I det foreliggende tilfælde synes den mulighed dog kun at omfatte jernbaneoverens-

komsten indgået med DJ, da letbanekørsel ligger tættere op af jernbaneoverenskomstens naturli-

ge dækningsområde ”fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v.” end tilfældet vil være med 

rutebiloverenskomsten indgået med 3F. Desuden er jernbaneoverenskomsten allerede i dag op-

delt i et generelt afsnit samt suppleret af særlige regler for de forskellige områder (Metro, Lokomo-

tivpersonale persontransport, Lokomotivpersonale godstransport, Stations- og Banebetjente og 

Togpersonale). 

 

Mest nærliggende er det dog at antage, at der ikke blot er tale om nyt arbejde, men om et helt nyt 

område, der skal overenskomstdækkes ved en ny overenskomst. I dette tilfælde ligger det DI frit 

for, hvem de ønsker at indlede forhandlinger med, jf. aftalefriheden. Udgangspunktet er her, at en 

faglig organisation kan iværksætte kollektive kampskridt til støtte for et krav om overenskomst på 

det ikke dækkede område. 

 

2.5.2.2 Hovedorganisations rolle  

Hovedorganisationernes medlemsforbund organiserer medlemmer inden for forskellige faglige 

områder. Indimellem hænder det, at det sker, at der er overlap mellem forbundenes faglige områ-

der, hvilket kan give anledning til grænsestridigheder. Man har derfor inden for hovedorganisatio-

nerne forsøgt at regulere disse stridigheder, dels i grænseaftaler mellem forbundene, dels i hoved-
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organisationernes vedtægter. Grænseaftalers primære formål er at forhindre, at forbund konkurre-

rer indbyrdes om organiseringen af den samme gruppe lønmodtagere. Grænseaftaler benyttes 

således ofte i forbindelse med ”nyt arbejde” og fastlægger, hvilken af organisationerne, der har ret 

til at organisere de medarbejdere, der skal udføre arbejdet, samt ret til at forsøge at indgå kollektiv 

overenskomst med arbejdsgiverne på området.101 

 

Som et resultat af tidligere indbyrdes konflikter valgte LO i 2003 at ændre deres vedtægtsgrundlag. 

Et af hovedformålene med ændringerne var at etablere et mere forpligtende system for håndtering 

af grænsekonflikter. Det fremgår af LO´s love102 at medlemsforbundene forpligter sig til at forebyg-

ge og løse grænsekonflikter, jf. § 34, stk. 1. Såfremt medlemsforbundene ikke selv kan finde frem 

til en løsning på stridigheden, kan den indbringes for LO´s Hovedbestyrelse med henblik på be-

handling i LO´s grænseudvalg, jf. § 34, stk. 2. LO´s grænseudvalg skal derefter forsøge at mægle 

mellem parterne og i sidste instans træffe en bindende afgørelse. Ved manglende efterlevelse kan 

LO´s hovedbestyrelse desuden pålægge en part en økonomisk sanktion.103    

 

Grænsekonflikter er dog ikke begrænset til at være et indbyrdes forhold imellem organisationerne 

selv. Når to organisationer er i strid om at organisere samme lønmodtagergrupper, vil de begge gå 

langt for at opnå en overenskomst med arbejdsgiveren, idet en indgået overenskomst vil stille den 

faglige organisation langt bedre i en evt. grænsekonflikt.  

 

2.5.2.3 Arbejdergiversiden  

Grænseaftaler og grænsenævnskendelser har kun betydning for fastlæggelsen af overenskom-

stens faglige anvendelsesområde i forhold til arbejdsgiverparten, såfremt de er direkte tiltrådt eller 

stiltiende har accepteret denne. Den tiltrådte grænseaftale eller grænsenævnskendelse bliver der-

efter som udgangspunkt en del af arbejdsgiverens overenskomst med den pågældende faglige 

organisation.104  

 

2.5.3 Kollektive kampskridt 

Arbejdstagerorganisationernes adgang til konflikt er ikke lovreguleret, men den er heller ikke ube-

grænset. Hverken forligsmands- eller arbejdsretsloven regulerer konfliktretten, men sætter dog en 

processuel ramme for arbejdskonflikter. Videre fastsætter Hovedaftalerne de overordnede spille-

regler for medlemsforeningernes iværksættelse af konflikter. I situationer hvor et ”nyt arbejde” op-

                                                        
101

 Hasselbalch (2009) 
102

 LO (2011) 
103

 Kristiansen (2008) s.148 
104

 Hasselbalch (2009) s.2234 



 33 

står, spiller hverken Statens Forligsinstitution eller Folketinget i praksis nogen rolle, eftersom der 

som tidligere nævnt eksisterer kontraktfrihed på det danske arbejdsmarked. Her sætter retspraksis 

til gengæld en række begrænsninger for de kollektive konflikter, som især har betydning for tvister 

mellem fagforeninger og enkelt arbejdsgiver. De materielle krav til iværksættelse af kollektive 

kampskridt er udviklet på baggrund af Arbejdsrettens tidligere praksis. Hvis kravene ikke kan an-

ses som værende opfyldt, vil et varsel, eller i visse tilfælde allerede iværksatte kollektive kamps-

kridt, kendes retsstridige ved Arbejdsretten.105  

 

De materielle krav, er som følgende106: 

 Konflikten følger et lovligt formål, dvs. at overenskomstkravet skal befinde sig inden for or-
ganisationens naturlige faglige område, men det er ikke afgørende, om organisationen har 
medlemmer på de konfliktramte virksomheder.   

 Den faglige organisation skal videre have en interesse af ”passende styrke og aktualitet” i 
en overenskomst med den pågældende arbejdsgiver(organisation).107 

 Parterne i konflikten må kun anvende lovlige kampmidler.  

 Der skal være et rimeligt forhold mellem organisationens mål og de midler, som de gør 
brug af. 

 

2.5.3.1 Konfliktrettens grænser 

Det antages i den kollektive arbejdsret, at der med støtte i bl.a. § 2, stk. 1, i Hovedaftalen mellem 

LO og DA eksisterer en arbejdsretlig grundsætning om, at en bestående kollektiv overenskomst 

udelukker en konkurrerende organisation fra lovligt at støtte egne overenskomstkrav med konflikt. 

Arbejdsretten sondrer i disse tilfælde mellem, hvor de konkurrerende organisationer tilhører sam-

me hovedorganisation og tilfælde, hvor der ikke består et sådant organisationsforhold.   

 
Arbejdsretten har videre gennem de senere år udviklet en ganske konsekvent praksis om, at der 

altovervejende ikke er konfliktret, når arbejdsgiver allerede har en overenskomst for samme arbej-

de med et andet forbund indenfor samme hovedorganisation.108 Dette er bl.a. kommet til udtryk i 

Arbejdsrettens dom af 9. december 1999 sag 99.470 (Linjebus), hvor i Arbejdsretten udtaler: 

 
”Det er en arbejdsretlig grundsætning, at et fagforbund ikke lovligt kan etablere konflikt over for en 
arbejdsgiver med henblik på at opnå overenskomst om et arbejdsområde, der allerede er dækket 
af en overenskomst med et andet forbund, når de konkurrerende organisationer begge er med-
lemmer af Landsorganisationen i Danmark. En fravigelse fra denne grundsætning må i hvert fald 
kræve meget stærke grunde.” (mine understregninger)  
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Rationalet bag dette beror på, at en arbejdsgiver i disse tilfælde har en berettiget formodning om 

ikke at blive mødt med krav om overenskomst for det samme arbejde fra andre medlemmer af den 

pågældende hovedorganisation, da arbejdsgiverne med rette kan forvente at medlemsorganisatio-

nerne selv har afklaret deres indbyrdes forhold i hovedorganisation.109  

 

2.5.3.2 Sympatikonflikter ved ”nyt arbejde” 

For at styrke en allerede påbegyndt konflikt (hovedkonflikt), kan de faglige organisationer under 

vise betingelser iværksætte en eller flere arbejdsstandsninger. 110 Sympatikonflikten etableres af 

lønmodtagere på en anden virksomhed, der som udgangspunkt ikke har noget at gøre med den 

konfliktramte virksomhed. Ud fra praksis, se f.eks. A 89.058 McDonalds-sagen, ses der at være en 

forholdsvis vid adgang til at iværksætte sympatistrejke, hvis både hovedkonfliktens og sympatikon-

fliktens parter er medlemmer af LO og DA.111 

 

Hvorvidt det er lovligt at anvende sympatikonflikter ved ”nyt arbejde” er omdiskuteret i faglitteratu-

ren – se herom i Jens Kristiansen bog ”Den kollektive arbejdsret”, side 564. Kristiansen vurderer, at 

eventuelle sympatiaktioner ”alene må berøre de konfliktramte funktioner, og ikke tillige andre funk-

tioner på virksomheden”. Eftersom sympatikonflikten vil vedrøre funktioner (letbanekørsel) der 

endnu ikke består, vurderes det ud fra ovenstående citat ikke at ville kunne anvendes sympatikon-

flikter. Dette gælder begge de faglige organisationer 3F og DJ.  

 

2.5.4 Konkurrence inden for samme hovedorganisation 

Arbejdergiversiden er som udgangspunkt ikke forpligtet til at følge den grænseaftale- eller kendel-

se, der eventuelt ville blive indgået i LO regi, se afsnit 2.5.2.3. Det står derfor DI frit for, hvem af de 

to faglige organisationer henholdsvis. 3F og DJ DI vil indlede forhandlinger med. Som omtalt oven-

for har DJ rejst grænsedragningssagen i LO i maj 2013 – men her et årstid senere er der endnu 

ikke kommet en afgørelse fra LO, og det foreligger ikke oplyst om eller hvornår en eventuel græn-

sedragning vil kunne foreligge. DI må derfor nu indlede overenskomstforhandlinger med et af for-

bundene, og det rejser spørgsmålet, hvorvidt det andet forbund lovligt ville kunne varsle konflikt for 

at opnå en overenskomst.  

 

Den ovenfornævnte hovedregel fastslog, at en bestående overenskomst udelukker konfliktret til 

støtte for en anden organisations overenskomstkrav for samme arbejde, hvis de to faglige organi-
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sationer begge er medlemmer af LO. Hovedreglen kan dog fraviges i visse tilfælde, såfremt der 

foreligger ”meget stærke grunde”. Følgende afsnit vil forsøge at belyse, hvad der nærmere ligger i 

kravet om ”meget stærke grunde”. Til dette vil tre tidligere domme fra Arbejdsretten blive inddraget. 

 

2.5.4.1 Arbejdsrettens dom af 14. august 1998 i sag 98.289 (DGI)  

Dommen, der er afsagt med udvidet formandskab, drejede sig om, hvorvidt en af Lager- og Han-

delsarbejdernes Forbund (LHF) iværksatte konflikt med henblik på indgåelse af overenskomst over 

for DGI´s Landscenter i København for Idræt og Kultur (DGI-byen) er blevet ulovlig som følge af, at 

DGI-byen efterfølgende har indgået en overenskomst med Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) 

omfattende det område, LHF søger overenskomstdækket. 

 

Det følger af dommens præmisser, at forhandlingerne mellem LHF og DGI-byen først kom i gang 

efter, at LHF havde varslet konflikt og LHF ikke var blevet orienteret omkring DGI-byen tillige for-

handlede med FOA. DGI-byen valgte ikke at protester mod den varslet konflikt, men valgte i stedet 

at indgå overenskomst med et andet forbund (FOA) for derefter at protestere.  

 

Videre fremgår det, at parterne er enige om, at det område, som LHF gennem konflikten søger 

overenskomstdækket, falder inden for LHF’s naturlige område. Modsætningsvis findes det udoku-

menteret, ”om et sådant arbejde tillige henhører under FOA´s naturlige faglige område, og derfor 

også udokumenteret, om konflikten angår et fælles fagligt område for konkurrerende organisatio-

ner, der tilhører samme hovedorganisation”. 

 

Under disse omstændigheder finder Arbejdsretten, at det ikke kan anses for ulovligt, at LHF opret-

holdt den lovligt varslede og iværksatte konflikt også efter, at DGI-byen havde indgået overens-

komst med FOA.” (Mine understregninger). 

 

Dommen er videre kommenteret af professor i arbejdsret Jens Kristiansen112, hvor det hedder:  

 
”Det forhold, at arbejdsgiveren vælger at indgå overenskomst med det ene af forbundene, afskæ-
rer ikke uden videre det andet forbund fra at iværksætte en varslet eller fortsætte en iværksat kon-
flikt. Det gælder ikke mindst, hvis de konkrete omstændigheder kan pege i retning af, at arbejdsgi-
veren reelt blot har søgt ly for overenskomstkravet ved at indgå overenskomst med en anden – og 
måske mindre nærliggende – organisation.” (Mine understregninger). 
 

Det bemærkes, at Arbejdsretten i deres begrundelse ligger vægt på, at det ikke under sagen var 

dokumenteret, om arbejdet angik et fælles fagligt område for FOA og LHF. Eftersom kørsel på 
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letbane kan anses som henhørende under begge organisationers faglige område, jf. afsnit 2.4, er 

det nærliggende at slutte fra præmisserne, at parterne vil være afskåret fra lovligt at kunne konflik-

te sig til en overenskomst, hvis DI forinden har indgået en overenskomst med den anden part.  

 

Imidlertid kan Kristiansens betragtninger om, at ”arbejdsgiveren reelt blot har søgt ly for overens-

komstkravet ved at indgå overenskomst med en anden – og måske mindre nærliggende organisa-

tion” ikke betragtes som irrelevante for nærværende sag. Herved bemærkes, at det faglige område 

umiddelbart er mere nærliggende DJ naturlige faglige område som er skinnebåren kollektiv per-

sontrafik. Videre kan en overenskomstindgåelse med 3F, tolkes som et ønske om at afværge et 

dyrere alternativ, se mere herom i kapitel 3. Det hedder således i en konsulentrapport fra Quartz 

CO, Effektivisering af DSB, udarbejdet for Finansministeriet og Transportministeriet af 16. august 

2011: ”For lokomotivførerne ses det, at de får en løn, som er 48 procent højere end for buschauf-

fører” s. 29- 30.  

 

Arbejdsrettens dom synes samtidig også at tillægge det betydning, hvornår en eventuel overens-

komst med en konkurrerende organisation under samme hovedorganisationer er blevet indgået, i 

deres vurdering af en iværksat konflikts lovlighed. Såfremt DI skulle indgå en overenskomst med 

3F, indikerer dommen således, at DJ ville kunne argumentere for at DI har holdt DJ hen for at se-

nere at indgå aftale med 3F.  

 

Dommen indikerer således, at såfremt DI indgår en overenskomst med 3F omkring letbanekørsel, 

vil en sådan aftale ikke fuldstændig udelukke kollektive kampskridt fra DJ side, såfremt en sådan 

aftale kunne tolkes som om DI forsøgte at afvige fra den mest nærliggende organisation ud fra 

økonomiske rationaler. Derimod synes dommens præmisser ikke at tale for, at 3F lovligt ville kun-

ne tage kollektive kampskridt mod et af DI´s medlemmer, såfremt enten en udvidelse eller ny 

overenskomst blev indgået med DJ.   

 

2.5.4.2 Arbejdsrettens dom af 28. januar 1993 i sag 92.297 (Vestkraft)  

Sagen vedrører SiDs konfliktvarsel for at opnå overenskomst. Dommen indleder med at henvise til 

en tidligere dom af 3. september 1992 sag nr. 92.058 mellem parterne113, hvor Arbejdsretten kon-

staterer, at kullempning og oprensning i forbindelse med losning af kulskibe på Vestkraft i Esbjerg 

var omfattet af overenskomsten mellem DI og CO-Industri. Problemet i pågældende sag var, hvor-

vidt SiD vil være berettiget til at iværksætte konflikt til støtte for forbundets krav om overenskomst 

for arbejde, der tidligere have været udført af deres medlemmer. Arbejdsretten statuerede, at det 
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var SiD, der havde bevisbyrden for at have en tilstrækkelig stærk interesse i det fremsatte over-

enskomstkrav, da arbejdet allerede var overenskomstdækket med et andet LO-forbund.  

 

Det følger af dommens præmisser: ”Da de kraftværker, der ligger ved trafikhavne, hvor der er hav-

nearbejdere, hidtil har anvendt havnearbejdere ved udførelsen af det pågældende arbejde, er 

denne bevisbyrde opfyldt.”  

 

Kristiansen har også kommenteret denne dom og anfører følgende betragtning i sin bog:114  

”Denne dom kunne antyde en vis adgang for faglige organisationer til at konflikte med henblik på 

at fastholde allerede etablerede positioner.” 

 

Det afgørende synes derfor at være spørgsmålet om, hvordan Arbejdsretten vil anskue letbane-

kørsel. Eftersom letbaner vil være kollektiv skinnebåren perrsontrafik, taler dette for at DJ ville 

kunne løfte bevisbyrden med henvisning til et ønske om at fastholde hidtidigt arbejdsområde og 

således lovligt vil kunne føre konflikt. På den anden side kan 3F argumentere for, at kørsel på let-

baner ikke tidligere har fundet sted i Danmark og DJ på den baggrund ikke kan gøre gældende, at 

en konflikt skyldes ønsket om at fastholde et hidtidigt arbejdsområde. Desuden vil Aarhus letbane 

fremføreres på skinner som vil integrere med den almindelige vejtrafik, hvorfra sammenligningen til 

sporvogne er nærliggende. 3F kan henvise til, at sporvognen blev fremført i henhold til overens-

komst med Sporvognstyrerne, der var organiseret under Sporvejsfunktionærenes Organisation (nu 

TF), som var en organisation under Dansk Kommunal Arbejder Forbund (DKA) (i dag FOA) – og 

FOA måtte anerkende SID/3Fs ret til at organisere medlemsgruppen af chauffører, da kørslen 

overgik fra offentligt til privat regi, jfr. Liniebussagen, der omtales nedenfor. 

 

Da letbaner dog hverken entydigt kan sammenlignes med traditionel jernbane eller fordoms spor-

vogne synes hverken DJ eller 3F at kunne løfte bevisbyrden med henvisning til et ønske om at 

fastholde hidtidigt arbejdsområde og således lovligt kunne føre konflikt. 

 

2.5.4.3 Arbejdsrettens dom af 9. december 1999 i sag 99.470 (Liniebus) 

Dommen er ligesom ovenfor omtalt DGI-sag afsagt med udvidet formandskab. Sagen drejede sig 

om en privatisering af nogle offentlige busruter. Den offentlige buskørsel var dækket af en over-

enskomst med FOA. Det private busselskab, Liniebus, som overtog de udliciterede busruter, hav-

de imidlertid allerede en overenskomst med SID. Til støtte for konfliktret henviste FOA til ønsket 
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om at fastholde et hidtidigt arbejdsområde. FOA henviste i den sammenhæng til, at forbundet hav-

de organiseret de ansatte siden 1897 og overenskomstdækket området siden 1899.  

 

Det hedder i dommens præmisser: 

”Arbejdsretten finder, at indklagede ikke har påvist, at der af hensyn til de ansatte er et sådant 

særligt behov, at dette kan begrunde en fravigelse fra den nævnte grundsætning (”meget stærke 

grunde”). Det kan heller ikke anses som en særlig omstændighed, der kan føre til accept af en 

konfliktret til bevarelse af det gamle overenskomstområde, at udviklingen i lovgivningen har med-

ført, at transportområder, der hidtil traditionelt var anset som offentlige, ved udlicitering er overgået 

til privat drift […]” (Mine understregning og tilføjelse ”meget stærke grunde”). 

 

Dommen synes således at indskrænke den tidligere praksis, jf. ovenfor anførte Vestkraft-sag,  som 

kunne antyde en vis adgang for faglige organisationer (under samme hovedorganisation) at kon-

flikte med henblik på at fastholde allerede etablerede positioner. Jens Kristiansen anfører såle-

des:115 ”AT 1999/72 (1999.470) viser, at der ikke er nogen almen adgang til at forsvarer veletable-

rede overenskomstpositioner, hvis arbejdet lige så vel kunne udføres efter en anden overens-

komst.”  

 

Dommen bygger samtidig på det synspunkt, at hvor der af hensyn til de ansatte er et særligt be-

hov, kan undtagelsen fraviges. Hverken 3F eller DJ synes at kunne påberåbe sig dette som væ-

rende tilfældet. Eftersom uddannelseskravene til de kommende letbaneførere vil ligge et sted midt 

imellem en buschauffør og lokomotivførers understøtter dette ikke en betydning for de kommende 

letbaneførere, hvorvidt det er den ene eller anden part som tegner overenskomsten.  

 

Dommens centrale præmis, omkring udviklingen i lovgivningen ikke, kan anses som en særlig om-

stændighed, der kan føre til accept af en konfliktret til bevarelse af det gamle overenskomstområ-

det, synes at kunne overføres til nærværende sag. Idet det tilsvarende kan gøres gældende, at det 

ikke kan anses som en ”særlig omstændighed”, at letbaner, der udgør en ny transportform på 

skinner i bynære områder, har en vis lighed med såvel konventionel jernbanevirksomhed som 

sporvogne. Samtidig synes 3F heller ikke at kunne støtte ret på den omstændighed, at busdriften 

afløses af letbaner. Dommen ses videre at bygge på formodningen om at en arbejdsgiver har en 

berettiget forventning om, at organisationerne selv har afklaret deres indbyrdes forhold i hovedor-

ganisation gennem indgåelse af grænseaftaler. 
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2.6 Delkonklusion  

Undtagelsen ”meget stærke grunde” for iværksættelse af konflikt over for en arbejdsgiver, der alle-

rede er dækket af en overenskomst med et andet forbund under samme hovedorganisation, synes 

kun at foreligge ganske undtagelsesvis, i hvert fald på LO´s område, som de tre domme direkte 

vedrører. Den udestående grænsedragning i LO regi synes derimod at kunne få betydning for, 

hvordan en eventuel sag om lovligheden af en konflikt forelagt Arbejdsretten, vil falde ud. Selvom 

DI som udgangspunkt ikke vil være forpligtet af en grænsedragning, vil afgørelsen kunne indikere, 

hvem af de to faglige organisationer, der er mest nærliggende til at tegne overenskomstdækningen 

af de kommende letbaneførere. En efterfølgende kollektiv overenskomst indgået med den faglige 

organisation LO´s grænseudvalg ikke har peget på, kan muligvis tolkes som et forsøg på omgåel-

se fra DI´s side. Ud fra de tidligere diskussioner vurderes det dog at være DJ, der i givet fald ville 

kunne argumentere for, at der forelå ”meget stærke grunde” til, at udgangspunktet vil kunne fravi-

ges.   

På baggrund af det ovenfor anførte synes der ikke at foreligge tilstrækkelige hensyn fra hverken 

3F´s eller DJ´s side til lovligt at fravige den arbejdsretlige grundsætning om, at der altovervejende 

ikke er konfliktret, når arbejdsgiver allerede har en overenskomst for samme arbejde med et andet 

forbund indenfor samme hovedorganisation. En grænsekonflikt mellem to LO forbund bør løses 

internt og ikke via en konflikt overfor en arbejdsgiver. Her bør hensynet til arbejdsgiverens interes-

se i at undgå dobbeltoverenskomst, når den konkurrerende organisation tilhører samme hovedor-

ganisation, anses som værende væsentlig.  

Sammenfattende kan det med overvejende sandsynlighed antages, at hverken 3F eller DJ lovligt 

kan etablere en konflikt med henblik på overenskomstdækning af letbanekørsel, hvis DI forinden 

indgår en aftale med den anden part. 
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2.7 EU-retlige rammer for arbejdsklausuler 

2.7.1 Indledning 

ALD står overfor som ordregivende myndighed116 at sende driften af letbanen i udbud. 20. juni var 

sidste frist for de ansøgere, der vil i betragtning i prækvalifikationen som driftsoperatør på Aarhus 

Letbane. Det fremgår af Letbane.dk nyhedsbrev ”Langs med banen”117, at ALD på nuværende 

tidspunkt er i gang med at vurdere fire ansøgere118, der har ansøgt om at blive prækvalificeret. I 

vurderingen vil indgå både økonomisk kapacitet samt faglige kvalifikationer, jf. udbudsbekendtgø-

relsen s. 4- 6. Mindst tre og højst fem af ansøgerne vil blive prækvalificeret og efterfølgende invite-

ret til at afgive tilbud på de betingelser, der i øvrigt følger af udbudsmaterialet, jf. udbudsbekendt-

gørelsen s. 7.  

 

Ved et offentligt indkøb kan den ordregivende myndighed vælge at varetage andre samfundsinte-

resser og politiske mål, end blot de økonomiske hensyn, der knytter sig til kontrakten (sociale hen-

syn). 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. Social 

dumping119 har været et tema, der har været omdiskuteret flittigt siden EU´s udvidelse mod øst, og 

det er ikke blevet mindre aktuelt efter EU-Domstolens (herefter EUD) afgørelse i Laval- og Rüffert-

sagerne. 120 121 De danske myndigheder har i stigende omfang som værn mod social dumping, 

valgt at skrive aftalevilkår ind i offentlige kontrakter, i form af såkaldte arbejdsklausuler.  

 

Betegnelsen arbejdsklausul stammer fra ILO94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Ved en 

arbejdsklausul forstås i denne forbindelse en bestemmelse i et udbudsmateriale, som forpligter 

leverandøren af en ydelse til at sikre en fastlagt standard for løn- ansættelsesvilkår for de perso-

ner, som udfører arbejdet. Formålet med arbejdsklausulerne er således både sikring af arbejdsta-

gerrettigheder samt at modvirke social dumping.122  

 

Det vil i det følgende blive belyst, i hvilket omfang Midttrafik (på vegne af ALD) i udbudsmaterialet 

vil kunne stille krav til en kommende operatør om løn- og ansættelsesvilkår for letbaneførere.  
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2.7.1.1 Offentligretlige grundsætninger 

Af lov om Aarhus Letbane § 14, stk. 5 følger, at ALD skal udøve sin virksomhed i overensstem-

melse med lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 606 af 12. Juni 2013), bekendtgørelse om 

forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22. april 2014) og bekendtgørelse af lov om Folketingets Om-

budsmand (LBK nr. 349 af 22. marts 2013). ALD er således ved indgåelse af aftaler med private 

virksomheder bundet af almindelige offentligretlige retsgrundsætninger, herunder den såkaldte 

kommunalfuldmagt (uskrevne grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse).123  

 

De forvaltningsretlige regler, særligt kommunalfuldmagten, sætter rammer for, hvordan særligt 

regioner og kommuner kan anvende arbejdsklausuler i udbud, idet det antages at en kommune 

ikke lovligt kan varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser eller hensyn til løn-og 

ansættelsesvilkår for ansatte hos kommunens private leverandører. Dette vil ikke blive nærmere 

behandlet i nærværende afhandling, men er uddybet flere steder eksempelvis Hortens udredning 

for Københavns Kommune af 13. maj 2013 (Københavns Kommunes indsættelse af arbejdsklau-

suler i leverandørkontrakter – Kommunalretlig og udbudsretlig vurdering). 

  

2.7.2 EU- retlige rammer for arbejdsklausuler 

Den retlige ramme for indkøb foretaget af offentlige myndigheder i Danmark beror på et kompleks 

sammenspil mellem dels EU-ret, dels national (dansk) ret og dels internationale regler (folkeret). 

EU-retten regulerer aftaleindgåelsen på to niveauer, henholdsvis EU-Traktatretlige principper og 

udbudsdirektiverne.  

 

2.7.2.1 EU-Traktaten og EUF-Traktaten 

For så vidt angår traktatbestemmelser, er der ingen regler, der eksplicit omhandler udbud af offent-

lige kontrakter - hverken i EU-Traktaten eller EUF-Traktaten. Gennemførelse af offentlige anskaf-

felser er imidlertid forsat omfattet af de generelle regler i EUF- Traktaten, hvor de bærende be-

stemmelser er reglerne om den frie bevægelighed på EU's indre marked samt forbuddet mod nati-

onal diskrimination, som danner retsgrundlaget for udbudsdirektiverne.  

 

Ved siden af udbudsdirektivernes og EUF-Traktatens regler om handelshindringer gælder videre 

en række almindelige EU-retlige principper. Specielt er ligebehandlingsprincippet og det dertil knyt-

tede gennemsigtighedsprincip vigtige for udbudsprocessen, da konkurrerende virksomheder skal 

kunne konkurrere på samme vilkår. Efter EUDs praksis er disse to principper afledt af forbuddet i 
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EUF-Traktaten mod diskrimination pga. nationalitet.124 Udover disse to principper skal det alminde-

lige EU-retlige princip proportionalitet ligeledes haves for øje. Begrebsmæssigt betyder proportio-

nalitetsprincippet, at de midler, der tages i brug for at opnå et givet mål, skal være nødvendige og 

skal stå i rimeligt forhold til målet.125  

 

Ud over primærretten er der vedtaget særlige udbudsdirektiver126, om de procedureregler, den 

ordregivende myndighed skal overholde i forbindelse med indgåelse af kontrakter med private le-

verandører, navnlig om udbudsprocedurer, udvælgelse af tilbudsgivere og om tildeling af kontrak-

ten. De offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder inden for sektoren transport-

tjenester127, og som indgår i aktiviteterne på disse områder, er omfattet af forsyningsvirksomheds-

direktivet (herefter FVD). Det ”klassiske” udbudsdirektiv128 gælder således ikke for disse offentlige 

kontrakter. Efter FVD art. 2, stk. 1, litra a, anses ALDs som værende en ordregivende myndighed. 

Fremgangsmåden for ALD indgåelse af den kommende operatørkontrakt, vil derfor være underlagt 

de opstillede procedurer og regler, som findes i FVD.  

 

Ved anvendelsen af FVD er varetagelsen af ikke-økonomisk interesse ikke uden problemer. Den 

primære årsag til dette er direktivets fokus på varetagelsen af økonomiske hensyn ved indgåelse 

af offentlige kontrakter. Der er således to forskellige hensyn, som samtidig søges varetaget.  

 

FVD artikel 38 giver ALD mulighed for at fastsætte særlige krav, i relation til kontraktens udførelse, 

hvis følgende betingelser er opfyldt129: 

 
1. Er knyttet til kontraktens genstand eller til kontraktens udførelse 
2. Overholder EU-retten 
3. Fremgår af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne 

 

Kontraktvilkår er velegnet til at opnå beskæftigelsespolitiske mål, 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 diskrimine-

rende, jf. FVD præambels betragtning 44. Bestemmelsen kom ind i direktivet i 2004. Tidligere hav-

de EUD udledt samme retstilstand efter de almindelige principper, jf. C-31/87 Beentjes.130 
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Af betragtning 45 i præamblen til direktivet fremgår det, at de love, administrative bestemmelser og 

kollektive overenskomster, der gælder i de enkelte medlemsstater […], finder anvendelse ved ud-

førelsen af en offentlig kontrakt, hvis sådanne bestemmelser ikke strider mod Fællesskabsretten”. 

Af EU-retten (fællesskabsretten) anfører præamblens betragtning 45 eksplicit Direktiv 96/71/EF af 

16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 

(herefter udstationeringsdirektivet).  

 

Efter flere års forberedende arbejde med at modernisere de tidligere udbudsdirektiver valgte EU´s 

ministerråd (Rådet for Den Europæiske Union) den 11. februar 2014, at følge Europa-Parlamentet 

og godkendte de nye udbudsdirektiver, som består af et udbudsdirektiv131, et forsyningsvirksom-

hedsdirektiv132 og et direktiv om tildeling af koncessionskontrakter133.134 

 

De nye direktiver indeholder imidlertid ikke nogen bestemmelser, som vil ændre den nuværende 

retstilling vedrørende offentlig myndigheders mulighed for at anvende arbejdsklausuler drastisk. 

Det bemærkes dog at medlemsstaterne, som noget nyt, i fremtiden skal sikre overholdelse af visse 

forpligtelser indenfor bl.a. arbejdsmarkedsforhold, herunder en række internationale konventioner 

listet i direktivets bilag XIV. ILO94 er ikke en del heraf.135 Disse forpligtelser skal dog stadigvæk 

anvendes i overensstemmelse med udstationeringsdirektivet og på en måde, der sikrer ligebe-

handling og hverken direkte eller indirekte diskriminerer økonomiske aktører og arbejdstagere fra 

andre medlemsstater.136  

 

Da det nye FVD 2014/24/EU endnu ikke er implementeret i dansk ret, vil det ikke blive behandlet 

yderligere.    

 

2.7.2.2 Udstationeringsdirektivet 

EU´s udstationeringsdirektiv finder anvendelse i situationer, hvor virksomheder i forbindelse med 

udførelse af tjenesteydelser udstationerer lønmodtagere til et andet medlemsland, jf. art 1, stk. 1. 

Direktivet beskytter udstationerede medarbejdere ved at give dem nogle minimumsrettigheder, jf. 
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art. 3, baseret på lovgivningen i det land, hvor de udfører arbejde. Direktivet sætter samtidig ram-

merne for de krav, udenlandske virksomheder kan blive mødt med, når de udstationerer deres 

medarbejdere til andre medlemslande.137  

 

Udstationeringsdirektivet er implementeret i Danmark ved lov om udstationering af lønmodtagere 

i 1999138. Loven fastsætter, at arbejdstagere, der udstationeres til Danmark af en virksomhed, skal 

overholde følgende regler: arbejdsmiljø139-, ligebehandlings140-, ligeløns141- og forskelsbehandlings-

loven142, funktionærlovens143 § 7 samt ferieloven144 under visse forudsætninger. I Danmark er der 

hverken ”mindsteløn” ved lov eller mulighed for at gøre kollektive overenskomster almengyldige. 

Udstationeringsloven implementerede ikke den del af det underligende EU-direktiv, som angår 

mindsteløn, men valgte i stedet forsat at overlade denne del af reguleringen til arbejdsmarkedspar-

terne. Denne ordning har givet forholdet angående hvilke krav en ordregivende myndighed kan 

stille til en udenlandsk virksomhed for så vidt angår ”mindsteløn” visse problemer. Efter udstat i-

oneringsdirektivet defineres begrebet ”mindsteløn” i overensstemmelse med national lovgivning 

og/eller praksis i den medlemsstat, på hvis område arbejdstagen er udstationeret, jf. art. 3, stk. 

1. I dansk ret er begrebet ”mindsteløn” ikke nærmere defineret og lønnen er endvidere ikke efter 

de danske overenskomster et entydigt begreb.145 EUDs afgørelse i Laval (Vaxholm Kommune) 

har videre skabt tvivl omkring begrebet ”mindsteløn” og hvordan denne fastsættes i medlemsstater, 

hvor kollektive overenskomster reguleres af arbejdsmarkedets parter.  

 

Flere har således stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejdsklausuler om danske løn-og ar-

bejdsvilkår er forenelige med EU-retten, herunder udstationeringsdirektivet. Det ses således ud 

fra retspraksis af to tidligere EU-Domme Rüffert og Laval, at det kan være i strid med udstatio-

neringsdirektivet samt retten til fri bevægelighed at stille andre krav til arbejdsvilkår end dem, 

der følger af udstationeringsdirektivet.   

 

 

 

                                                        
137

 Nielsen (2012) s.324 
138

 LBK nr. 342 af 3/4/2014  
139

 LBK nr. 1072 af 7/9/2010   
140

 LBK nr. 645 af 8/6/2011  
141

 LBK nr. 899 af 5/9/2008 
142

 LBK nr. 1349 af 16/12/ 2008  
143

 LBK nr. 81 af 3/2/2009  
144

 LBK nr. 202 af 22/2/2013 
145

 Nielsen (2) s.74 



 45 

2.7.2.2.1 Laval-sagen146 

EUD konkluderede i Laval-sagen, at de kollektive kampskridt, som de svenske fagforeninger hav-

de gjort brug af, var i strid med EUF-traktatens art. 56 samt udstationeringsdirektivet, eftersom den 

lettiske arbejdsgiver havde urimeligt vanskeligt ved at gennemskue, hvilke løn- og ansættelsesvil-

kår han skulle opfylde (Præmis (Pr.) 110). EUD foretog videre i sagen en fortolkning af udstatione-

ringsdirektivet og fastslog i den forbindelse, at direktivet ikke har til formål at harmonisere med-

lemsstarternes måde at regulere løn- og ansættelsesvilkår på - dog forudsat, at de ikke hindrer den 

frie udveksling af tjenesteydelser (Pr. 68). For så vidt angår de lønmæssige forpligtelser, er uden-

landske virksomheder i det hele taget ikke forpligtet til at betale mere end ”mindstelønnen”, og de 

minimums krav, der henvises til i direktivet (Pr. 80). Direktivets art. 3, stk. 10 kan alene påberåbes 

af medlemsstaterne. Restriktionen med henvisning til det almene hensyn om beskyttelse af ar-

bejdstagerne (Pr. 108) blev i den foreliggende sag ikke anset for at være retfærdiggjort.147 

 

Udstationeringsdirektivet sætter således den nedre, men også øvre grænse for, hvilke krav en fag-

forening må konflikte til fordel for. Domstolen fastslog hermed et gennemsigtighedsprincip, om at 

lønsatsen som de udenlandske virksomheder skal betale, skal fremgå klart og tydeligt. Ud over at 

gennemsigtighedsprincippet er forpligtende for den ordregivende myndighed, fastslog EUD, at det 

ligeledes er bindende for det overenskomstsøgende fagforbund. Det bemærkes imidlertid, at der 

kan rejses kritik af at EUD synes at gå videre end dens kompetence tillader den, ved at udtale sig 

om svensk ret angående mindstelønskravet, jf. (Pr. 70). Dette svækker dommens præjudikatværdi 

på dette punkt.148   

 

Da det svenske aftalesystem ligger tæt op af den måde, vi i Danmark regulerer løn- og ansættel-

sesvilkår på, medførte Laval dommen bekymringer for den danske model. På baggrund af anbefa-

linger fra Laval-udvalget (et særligt nedsat udvalg med repræsentanter fra Beskæftigelsesministe-

riet og arbejdsmarkeds parter) valgte folketinget at ændre den danske lovgivning på området. Fol-

ketinget vedtog således den 18. december 2008 lovforslag nr. 36 om ændring af lov om udstatio-

nering af lønmodtagere, som resulterede i en ny bestemmelse i form af § 6a.149  Bestemmelsen 

begrænser muligheden for at iværksætte kollektive kampskridt over for en udenlandsk arbejdsgi-

ver, hvis medarbejdere levere tjenesteydelser i Danmark, idet bestemmelsen fastsætter en forud-
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sætning for iværksættelse af konflikt, at der forinden af den fagforening, der ønsker at indgå over-

enskomst er henvist til bestemmelser i de kollektive overenskomster, der indgås af de mest repræ-

sentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Videre 

skal der af disse bestemmelser med fornøden klarhed fremgå, hvilken løn der skal betales efter 

overenskomsten.  

 

2.7.2.2.2 Rüffert- sagen150 

Rüffert dommen fra 2008 handlede om en tysk delstats brug af arbejdsklausuler, og det var fø r-

ste gang EUD tog stilling til, hvorvidt en arbejdsklausul var forenelig med EU-retten. I den sam-

menhæng bemærkes det, at der i sagen ikke blev taget stilling til foreneligheden med ILO94, ef-

tersom Tyskland ikke har ratificeret ILO.  

 

Med dommen fastslog EUD sin tidligere fortolkning af udstationeringsdirektivet, jf. Laval, om at 

udstationeringsdirektivet udgør det maksimum, som medlemsstaterne kan pålægge de udenland-

ske tjenesteydere. EUD konstaterede i sin afgørelse, at den tyske delstatslov, som i forbindelse 

med en offentlig byggekontrakt kræver overholdelse af ”mindstelønnen” i henhold til en særlig kol-

lektiv overenskomst, var uforenelig med EU-direktivet om udstationering af arbejdstagere samt EF-

traktatens artikel 49 om fri bevægelighed for tjenesteydelser. Præmisserne og argumenterne er 

mere eller de mindre de samme som i Laval- dommen. En arbejdsklausul vedrørende mindsteløn-

satsen skal derfor være fastsat efter en af de metoder, som udstationeringsdirektivet opstiller, da 

medlemsstaterne ellers ikke kan pålægge de udenlandske tjenesteydere at følge denne. Udstatio-

neringsdirektivet giver adgang til at stille krav om løn- og ansættelsesvilkår, der enten er fastsat 

ved lov, eller der svarer til kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og som gælder på hele det nationale område, jf. direkti-

vets art. 3, stk. 8.   

 

I modsætning til Laval-sagen var domstolen lidt mere klar i forhold til, hvordan medlemsstaterne 

kan sikre at gennemsigtigheden overholdes. Domstolen konstaterede i Rüffert- sagen, at den mind-

steløn, som delstatsloven henviste til, ikke var fastsat i overensstemmelse med udstationeringsdi-

rektivet, og der kunne derfor ikke kræves mindsteløn efter den (Pr. 23- 25, 27 og 31). Afgørelsen 

synes dermed at fastslå, at arbejdsklausuler, der henviser til regionale eller lokale overenskomster, 

må anses som værende i strid med EU-retten.  
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Det bemærkes at EUD imidlertid ikke valgte at følge generaladvokatens forslag151 til afgørelsen. 

EUD valgte i stedet at anse den tyske delstatslov, som værende en restriktion mod den frie bevæ-

gelighed, der ikke kunne retfærdiggøres, jf. Pr. 41- 42. 

 

De to domme slår fast, at udstationeringsdirektivet minimumsrettigheder samtidig beskytter  

tjenesteydelsernes fri bevægelighed (TFEU art. 56) i EU ved at sætte den øvre grænse for, 

hvilke ansættelsesvilkår medlemsstaterne kan kræve, at udstationerede virksomheder giver 

deres arbejdere. De krav ALD (Midttrafik) stiller til løn- og ansættelsesvilkår, må derfor skulle 

svare til kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkeds-

parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. I Danmark gælder kollektive over-

enskomster alene på de virksomheder, hvor overenskomsten efter aftale mellem arbejdsgiver og 

lønmodtagerorganisationer er gældende. Der er videre ikke lovgivning, som udbreder overens-

komsternes ansættelsesvilkår til samtlige virksomheder. De danske kollektive overenskomster 

synes derfor som hovedregel ikke at kunne leve op til udstationeringsdirektivet  fastsatte krav. 

 

En arbejdsklausul der stiiler krav om, at leverandøren skal følge danske løn-og ansættelsesvil-

kår generelt, vil således gå videre end udstationeringsdirektivets rammer tillader, og dermed 

udgøre en restriktion på tjenesteydelsers frie bevægelighed. Restriktionen synes videre ikke at 

kunne retfærdiggøres, idet kravet anses vanskeligere for tilbudsgivere fra andre medlemsstater 

at overholde og efterleve end nationale tilbudsgivere – indirekte diskrimination. Endvidere an-

ses et sådan krav at være i strid mod EU´s udbudsretlige principper om ligebehandling og gen-

nemsigtighed. 

 

2.7.2.3 ILO konvention nr. 94 

Når offentlige myndigheder på trods af udstationeringsdirektivets forholdsvis klare rammer   

alligevel vælger at anvende arbejdsklausuler i deres udbudsmateriale sker dette under henvis-

ning til ILO94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Danmark ratificerede ILO94 i 1955 og 

inkorporerede sidenhen konventionen i dansk ret ved cirkulæreskrivelse nr. 114 af 18. maj i 

1966152, hvor alle statslige myndigheder153 blev pålagt at indsætte arbejdsklausuler i offentlige kon-
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trakter i henhold til konventionens krav. Cirkulæret fra 1966 blev 1990 fulgt op med en ny cirkulæ-

reskrivelse nr. 155 af 27. juni med et fornyet pålæg til de statslige myndigheder og en henstilling til 

kommuner og amtskommuner (regioner) om ligeledes at indsætte arbejdsklausuler efter samme 

retningslinjer, som gælder for statslige kontrakter. Det bemærkes at henstillingen til kommunerne 

samt regionerne i cirkulæret fra 1990, drejede sig om brug af arbejdsklausuler indenfor bygge-og 

anlægsarbejde.154  

 

Den 1. juli 2014 trådte et nyt cirkulær om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter i kraft, CIR1H nr. 

9471 af 30. juni 2014. Det nye moderniserede cirkulære har medført flere forskellige ændringer. 

Cirkulæret gælder for det første flere virksomheder, for den andet flere kontrakter og for det tredje 

definerer det i § 3 løn som noget, der også omfatter særlige ydelser. Kommuner og amter er forsat 

ikke forpligtet til at bruge arbejdsklausuler, men opfordres til dette, hvor det er hensigtsmæssigt. 

 

Det bemærkes at det nye cirkulæres § 3, har klare fælles træk med udstationeringsloven § 6a, der 

var den danske tilpasning af Laval dommen, se side 45. Bestemmelsen stiller krav om den kollek-

tive overenskomst, der henvises til, skal være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkeds-

parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Såfremt der kan henvises til en så-

dan kollektiv overenskomst vil en klausul baseret på ILO94 ikke være i strid med udstationeringsdi-

rektivet, jf. art. 3, stk. 8. Nationale dækkende kollektive overenskomster indgået af de mest repræ-

sentative parter på arbejdsmarkedet, uden regionale forskelle, forekommer dog som tidligere 

nævnt sjældent i det danske aftalesystem.  

 

I forhold til kommuner og regionerne er der tale om en henstilling, hvilket betyder, at ILO94 ikke 

umiddelbart forpligter kommunerne ved udbud af opgaver. Finn Sørensen (EL) m.fl. har fremsat et 

beslutningsforslag, jf. Beslutningsforslag B 93 fremsat den 3. april 2014, om en lovpligtig indførelse 

af arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter. Heraf ses at forpligtelsen ikke er tilstede, såfremt der 

ikke fremadrettet lovgives herom.  

 
Af den af ILO udarbejdede guide fra 2008155, ses rationalet bag vedtagelsen af ILO94, at være et 

ønske om at forhindre offentlige myndigheder i at indgå billigere kontraker på bekostning af ansæt-

telsesvilkår. Videre anses det som en måde at tilskynde de offentlige myndigheder til som arbejds-

giver, at hæve overliggeren og fungere som rollemodel.  
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Arbejdsklausuler henført til ILO94 er væsentligt mere omfattende, end hvad der fremgår af udstati-

oneringsdirektivet, og omfatter såvel underentreprenører som underleverandører og ikke bare ud-

stationerede. ILO94 stiller ikke krav om brug af bestemte kollektive overenskomster, men kræver 

derimod, at lokalt defineret lønniveau sikres.156 I den sammenhæng bemærkes det, at konventio-

nen ikke giver ikke et klart svar på, hvad lønniveauet er, men giver mulighed for at stille krav, der 

er højere end overenskomsternes mindstesatser og højere end maksimalkravene efter udstatione-

ringsdirektivet. Arbejdsklausuler basseret på ILO94 medfører derfor en usikkerhed om, hvordan de 

tilbudsgivende virksomheder kan opfylde klausulen både i udbudsfasen og i en eventuel kontrolfa-

se. Selv overenskomstdækkede virksomheder kan risikere at blive mødt af et krav om højere løn, 

når de udfører en offentlig opgave basseret på ILO94.  

 

Der er bl.a. fra DA´s side blevet stillet spørgsmålstegn ved, om brugen af ILO94 er forenelig 

med EU-retten, da det ofte sker, at klausulerne ikke henviser til overenskomster, der er indgået 

af de mest repræsentative parter, jf. Rüffert og går videre end hvad udstationeringsdirektivet 

tillader. Beskæftigelsesministeriet har dog givet udtryk for den modsatte opfattelse, hvilket 

fremgår af et notat157 fra september 2008, udarbejdet på bagrund af Rüffert-sagen. Af notatet 

følger det bl.a., at sagen ville have fået et andet udfald, hvis sagen var foregået i Danmark. Be-

skæftigelsesministeriet lægger bl.a. vægt på at Danmark i modsætning til Tyskland har ratifice-

ret ILO94.  

 

Det er værd at bemærke, at såfremt en ældre konvention måtte være i strid med EU-retten, føl-

ger det af EUF-Traktatens art. 351, at EU-medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser, der 

følger konventioner, som et medlem har indgået før traktatens ikrafttrædelse eller før medlems-

staten tiltrædelse af fælleskabet, ikke berøres af bestemmelserne i t raktaten. Artikel 351 er re-

levant for den danske stat og de statslige myndigheder, der efter pålæg for staten er forpligtet til 

at overholde ILO94. Det følger dog videre af bestemmelsen en pligt til med egnede midler at 

forsøge at fjerne eventuelle uoverensstemmelser med andre forpligtelser.  

 

I en omfattende rapport fra beskæftigelsesministeriet om social dumping fra 2012, fastslås på 

ny, at ILO94 ikke er i strid med udstationeringsdirektivet. Det hedder bl.a. ”Kommissionen (i EU) 

har flere gange tilkendegivet, at der ikke er nogen konflikt i forhold til udstationeringsdirektivet for 

de medlemsstater, der har ratificeret ILO94. Kommissionen fandt i forbindelse med vedtagelsen 

direktivet og konventionen ”compatible”.  
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Yderlige argumenterer Ruth Nielsen, professor i EU- arbejdsret, at Rüffert- dommen virker me-

get bundet til den tyske situation, og vurderer at dommen i lande som Sverige og Danmark, der 

ikke har almengyldige kollektive overenskomster, for mindre relevant.158  

 

Forpligtelsen i ILO94 omfatter dog som tidligere nævnt alene Staten og ikke kommunerne. Der 

er videre tale om en tjenesteydelse i form af en transporttjeneste (letbanekørsel)  og ikke bygge- 

og anlæg kontrakt. Argumentet for den folkeretlige forpligtelse i forhold til ILO94, kan derfor  ikke 

gøres gældende i relation til ALD. ALD kan derfor samtidig ikke påberåbe sig udstationeringslo-

vens § 2 om, at loven ikke berører anvendelsen af ILO94.  

 

På den anden side vurderer Økonomi- og Indenrigsministeriets i deres udtalelse af 3. Maj 

2013159, at en kommune lovligt kan anvende en arbejdsklausul efter ILO94. Det hedder bl.a. i 

udtalelsen: 

 
”Efter praksis kan kommunerne endvidere i udbudskontrakter indsætte en såkaldt arbejdsklau-
sul. […] Praksis har baggrund i ILO-konvention 94 […] Økonomi- og Indenrigsministeriet finder, 
at det forhold, at det offentlige, herunder kommuner, i varierende omfang kan påtage sig sam-
fundsansvar, [...], og at det således er lovligt, at en kommune udnytter sin mulighed for at efter-
spørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold” (min understregning)  
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer således, at en kommune lovligt kan anvende en ar-

bejdsklausul, med udgangspunkt i ILO94, i en udbudskontrakt. Hvilke nærmere omstændighe-

der, der skal gøre sig gældende, fremgår imidlertid ikke af udtalelsen, og det er ikke videre klart, 

hvilken praksis ministeriet henviser til. Formålet med ILO94 synes dog at kunne undergraves, 

hvis man blot som stat kunne ligge opgaverne ud i instanser, der ikke er forpligtet til at overhol-

de konventionens formål. Det vurderes videre i rapporten fra Udvalget om modvirkning af social 

dumping, at det i øvrigt er muligt ved lov, at pålægge kommuner at gøre brug af ILO94.  

 

Hvorvidt ALD vil være i strid med EU-retten såfremt de vælger at anvende arbejdsklausuler, der 

henviser til ILO94, må betragtes som usikkert, bl.a. på bagrund af den seneste udtalelse fra 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, der blåstempler kommunernes brug af arbejdsklausuler i 

henhold til ILO94.  
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2.8 Delkonklusion  

Sammenfattende synes EU-retten, særligt udstationeringsdirektivet og retspraksis fra EU-

dommene Laval og Rüffet, at sætte nogle rammer for, hvilke løn- og ansættelsesvilkår offentlige 

myndigheder kan kræve overholdt, når de udbyder opgaver.  

 

Da der i Lov om Aarhus Letbane § 14, ikke er direkte henvist til ILO94, er ALD ikke forpligtet af 

ILO94 og kan derfor ikke påberåbe sig denne som grundlag for arbejdsklausuler, der går videre 

end EU-retten. Derfor skal Midttrafik som udbyder på vegne af ALD utvivlsomt holde sig inden for 

de rammer EU-retten sætter, hvis de vælger at anvende arbejdsklausuler.  

 

I princippet sætter udstationeringsdirektivet alene rammer for virksomheder, som udstationerer 

medarbejdere til Danmark for at udføre en opgave, jf. art. 1, stk. 1. Det følger dog af udbudsregler-

ne, at tilbudsgiverne skal stilles lige i konkurrencen, jf. ligebehandlingsprincippet og gennemsigtig-

hedsprincippet. Gennemsigtighedsprincippet kræver at tilbudsgiver har alle oplysninger om ud-

buddet og kan se hvilke overenskomster der bliver henvist til og at indholdet i denne overenskomst 

fremgår klart nok til at tilbudsgiver kan udregne løn- og arbejdsvilkår for arbejdet. Arbejdsklausuler, 

som forpligter danske virksomheder anderledes end udenlandske, ved at gå udover rammerne i 

udstationeringsdirektivet, vil derfor være i strid med udbudsreglerne. Arbejdsklausuler kan således 

ikke pålægge udenlandske virksomheder, som udstationerer medarbejdere, at overholde vilkår 

udover dem, der er fast sat ved ”lov”. 

 

Udstationeringsdirektivet begrænser derfor Midttrafik i at stille andre krav til leverandørernes løn- 

og ansættelsesvilkår, end vilkår der følger af en overenskomst indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. En eventuel indgået 

kollektiv overenskomst mellem DI og 3F eller DJ, kan anses at opfylde kravet om repræsentativitet, 

idet alle tre organisationer repræsenterer et dominerende antal medlemmer inden for fagområdet. 

Det andet krav synes til gengæld ikke at være opfyldt, da det ikke nødvendigvis er alle operatører, 

der er medlemmer af DI og derfor ikke vil være forpligtet af den indgåede kollektive overenskomst. 

Den kollektive overenskomst vil derfor ikke kunne opfylde kravet om at være national gældende. 

For eksempel vil DSB, som ikke er medlem af DI eller en udenlandsk operatør, kunne indgå en 

kollektiv overenskomst med den anden part, som DI vælger at se bort fra.  

 

Midttrafik vil derfor ikke i deres udbudsmateriale kunne indføre et krav om, at leverandøren skal 

følge den eventuelt indgåede kollektive overenskomst mellem DI og 3F eller DJ. Midttrafik vil vide-
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re ikke kunne indføre krav om, at leverandøren skal følge danske løn- og ansættelsesvilkår gene-

relt. 

 

2.9 Arbejdsklausuler økonomiske konsekvenser 

Arbejdsklausuler og deres økonomiske konsekvenser har været heftigt debatteret – bl.a. i de se-

neste to valgkampe - kommunalvalget i november 2013 og Europaparlamentsvalget i maj 2014. 

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har på den ene side argumenteret for, at lovpligtige arbejdsklau-

suler for regioner og kommuner vil være til skade for konkurrenceevnen og den danske økonomi 

(se artikel ”Klausuler: dyrt, dårligt og dumt” af Jørn Neergaard Larsen Adm. dir DA, Berlingske Ti-

dende 10. november 2013). Jørn Neergaard Larsen argumenterer for sociale klausuler vil indebæ-

re, at virksomhederne skal bruge ekstra ressourcer på at løfte ordregiver krav. Dette kan for det 

første medføre, at nogle virksomheder afholder sig fra at byde på den udbudte opgave og for det 

andet kan kravene resultere i, at den udbudte opgave bliver dyrere.  

 

På den anden side har både Enhedslisten samt LO argumenteret for det modsatte, nemlig at en 

systematisk brug af arbejdsklausuler vil betyde flere arbejdspladser til lokal arbejdskraft, der vil 

medføre højere skatteindtægter og sparede udgifter til sociale ydelser som fx dagpenge og kon-

tanthjælp. (se artikel ”Større indsats mod social dumping – det betaler sig” af Finn Sørensen, En-

hedslistens hjemmeside 29. oktober 2013 samt ”Klausuler er til gavn for alle” af Harald Børsting, 

formand for LO, Berlingske Tidende 13. november 2013) 

 
Men da det blev vurderet, at Midttrafik - på vegne af ALD - ikke vil kunne gøre brug af en arbejds-

klausul, der henviser til en kollektiv overenskomst indgået mellem DI og 3F eller DJ, vil arbejds-

klausulers økonomiske konsekvens ikke blive behandlet yderligere i afhandlingen.  

 

 
 

 

 

 



 53 

KAPITEL 3. ØKONOMISK DEL  

3.1 Indledning 

Løn er en central del af en overenskomst. Lønninger bestemmes som udgangspunkt som andre 

priser på et marked. Udbuddet er arbejdskraft som personer tilbyder, mødes med efterspørgslen 

fra private og offentlige arbejdsgivere, der har brug for arbejdskraft. Disse to sider udgør tilsammen 

arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er imidlertid ikke noget spotmarked, hvor lønningerne tilpasser 

sig, så forskellen mellem udbud og efterspørgsel til stadighed udlignes. Dette skyldes, at lønnen 

på store dele af det danske arbejdsmarked bestemmes ved forhandlinger mellem parter, der hen-

holdsvis repræsenterer lønmodtager og arbejdsgiver, hvor lønnen typisk aftales for længere perio-

der ad gangen.160  

 

I overenskomstsystemet skelnes mellem områder med normalløn og minimalløn. I den private sek-

tor er transportsektoren et normallønsområde.161 I en normallønsoverenskomst fastsættes medar-

bejderens løn ved de centrale forhandlinger mellem organisationerne. Lønnen, der fastsættes for 

den pågældende overenskomstperiode, er kollektiv ens for alle på det pågældende trin og funkti-

on. Systemet anses derfor forholdsvis fast i modsætning til minimallønssystemet. Lønnen for den 

enkelte medarbejder kan således basalt set aflæses i overenskomsten.162 I takt med den øgede 

decentralisering af løndannelsen er det blevet mere almindeligt at normallønnen kombineres med 

andre lønsystemer basseret på præstationsaflønning og lokale forhold.  Forskellen mellem de to 

typer af lønsystemer er derfor ved at blive udvisket.163 

  

På det danske arbejdsmarked eksisterer en række historiske udviklede relationer mellem lønmod-

tager og arbejdsgiver, der regulerer størstedelen af løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedsrela-

tionerne betegnes som de relationer, der typisk er etableret i overenskomstsystemet og som hånd-

teres af fag- og arbejdsgiverorganisationerne. Teorier, der beskæftiger sig med disse relationer, 

går under betegnelsen Industrial Relations (IR), hvor J. T Dunlops bog ”Industial Realations Sy-

stem” (Dunlop 1958) har været et centralt udgangspunkt i teoriens udvikling. IR forskning er præ-

get af mange forskningsdiscipliner, hvor de traditionelle socialvidenskabelige discipliner som socio-

logi, økonomi, politologi, jura mm. bruges afhængigt af, hvad der er genstand for analysen.164  
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Teorien søger at forklare karakteristika ved arbejdsmarkedet i forskellige lande og opdeler ar-

bejdsmarkederne i tre idealtyper: 

 

Danmark og de andre nordiske lande falder udenfor de klassiske ideal typer- jf. ovenfor. Danmark 

er med den danske model, en sammensætning af de to IR-systemer pluralismen og korporatis-

me.165    

 

I udgangspunktet ses IR-systemet, som en aktørmodel, hvori indgår hierarkier af lønmodtagere, 

arbejdsgivere og repræsentanter for det politiske-administrative niveau, se nedenstående. 166  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Modellens” output er det regelsæt, der sætter betingelser for lønnens udvikling på et arbejdsmar-

ked, som kan ændre sig, såfremt omgivelserne, der danner ramme om aktørerne, ændrer sig. 

Derved får institutionelle og politiske faktorer også betydning for løndannelsen på arbejdsmarke-

det. Lønteori kan således ikke reduceres til et spørgsmål om udbud og efterspørgsel af arbejds-

kraft.  
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I det følgende afsnit vil udvalgte arbejdsmarkedsteorier blive gennemgået, for senere at vurdere 

om valg af overenskomstpart kan få en økonomisk betydning for arbejdsgiveren.  

 

3.2 Arbejdsmarkedets funktionsmåde - herunder løndannelse  

Det teoretiske udgangspunkt er normalt den neoklassiske model, der bygger på forenklede anta-

gelser om fuldkommen konkurrence og fuldt informerede agenter. Denne teori kan bruges til at 

forstå beslutningerne i den enkelte virksomhed og på et overordnet makroøkonomisk plan, men er 

for simpel til at forklare væsentlige egenskaber af løndannelsen. For at kunne forklare disse egen-

skaber inddrages der teoretiske aspekter ved løndannelsen på hhv. det mikro- og makroøkonomi-

ske niveau.167  

 

3.2.1 Den neoklassiske teori om indkomstfordeling   

Den funktionelle indkomstfordeling i et samfund er et resultat af de økonomiske processer mellem 

aktørerne i samfundet. Beskrivelsen af de enkelte aktører og deres handlinger er det centrale 

spørgsmål for en mikroteoretisk beskrivelse af økonomien, der i sidste ende vil kunne føre frem til 

en forklaring på den aggregerede indkomstfordeling i samfundet. Den klassiske tradition beskrev 

indkomstfordeling gennem produktionsprocessen, mens den neoklassiske tradition beskriver ind-

komstfordelingen gennem markedsprocessen.168         

  

Den fundamentale antagelse i neoklassisk teori om indkomstfordelinger er, at fordelingen be-

stemmes ud fra den enkelte faktors (her arbejdskraft) produktivitet, hvor den enkelte aktørs andel 

(løn) udledes gennem princippet om marginalproduktivitet. Aktørerne på arbejdsmarkedet er un-

derlagt de samme principper for fordelingen af indkomsten, eftersom alle aktørerne er underlagt 

markedskræfter, der sikrer, at fordelingen af de samlede produkter netop svarer til aktørens bidrag. 

Den neoklassiske fordelingsteori består således af en teori om udbud og efterspørgsel efter varer, 

som viser, hvordan en fri udveksling mellem rationelle aktører på et marked med fri mobilitet vil 

føre til en pareto-optimal allokering (efficient), dvs. en økonomisk tilstand, hvor ingen aktør kan 

opnå en bedre stilling uden en anden aktør samtidig stilles dårligere.169   

 

3.2.1.1 Den neoklassiske fordelingsteori  

Den profitmaksimerende virksomhed vil i et perfekt marked - dvs. hvor der er et stort antal perfekt 

informerede købere og sælgere af arbejdskraft, og fri mobilitet - profitmaksimere ved at variere 
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169
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anvendelsen af produktionsfaktorerne. Arbejdskraftens produktivitet formodes videre at være mar-

ginal aftagende, dvs. at afkastet ved at ansætte en ekstra medarbejder i produktionen er aftagende 

med arbejdsstyrken. Såfremt en virksomhed vælger, at anvende arbejdskraft (L) som den eneste 

produktionsfaktor, i en produktion med prisen w (lønnen), kan følgende kortsigtede omkostnings-

funktion opstilles: 

 
(1) C = C0 + wL, hvor Co er de totale, faste omkostninger.  

 
Produktionsfunktionen kan derefter skrives som y = f(L), hvor y er den produktion, der kan opnås 

med en given mængde L, anvendt sammen med andre faktorer. Virksomhedens indtægt skrives 

på den baggrund som: 

 
(2) R = py = pf(L), hvor R er indtægten, og p er prisen på produktionen. 

  
Virksomhedens totale profitfunktion kan herefter opstilles: 

 
(3)  π = pf(L) – C0 – wL,  

 
Under fuldkommen konkurrence vil p og w være givne faktorer for virksomheden. Profitten (π) be-

stemmes derfor på baggrund af anvendelsen af den variable faktor L (arbejdskraften). For at finde 

virksomhedens optimale forbrug af L, differentieres profitfunktionen under antagelse af p og w er 

konstante: 

 
(4) dπ = pf(L) – C0 – wL,  

 
Af ovenstående ligning (4) fremgår det, at både indtægter og udgifter stiger i takt med en øget an-

vendelse af L. 

 

Virksomhedens profitmaksimering afhænger derfor af forholdet mellem disse ændringer. Det bety-

der, at så længe dπ > 0 vil virksomheden maksimere dens profit ved at øge produktionen gennem 

øget anvendelse af L. Men som følge af arbejdskraftens aftagende afkast vil arbejdskraftens tilfør-

sel på et tidspunkt påvirke profitten negativt. Der eksisterer således en optimal mængde af L som 

betegnes L*.  

 

Den optimale mængde L* kan udtrykkes på følgende måde: 

(5) dπ = pf(L) – w dL = 0 for L = L*, ved at omrangere fås følgende: 
 
(6) p df(L) / dL = w 
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Venstresiden af ovenstående ligning er således et udtryk for værdien af arbejdskraftens marginale 

produkt. Den profitmaksimerende virksomhed vil derfor vælge et produktionsniveau, der indebæ-

rer, at arbejdskraftens marginale produkt netop er lig lønnen (w). Lønnen påvirker dermed mæng-

den af anvendt arbejdskraft. Udbuddet af arbejdskraft antages at være større, jo højere løn der 

tilbydes. Omvendt antages arbejdskraftefterspørgslen at være negativt korreleret med prisen (løn-

nen). Jo højere løn, desto mindre arbejdskraft vil virksomheden efterspørge.170  

 

3.2.1.2 Den neoklassiske standardmodel   

På makroøkonomisk plan gør det samme sig gældende. Her bestemmes virksomhedernes samle-

de efterspørgselskurve efter arbejdskraft ud fra betingelsen, at lønnen er lig med arbejdskraftens 

marginalprodukt. Idet arbejdskraftens marginalprodukt er aftagende, når arbejdskraften øges, bli-

ver efterspørgslen efter arbejdskraft en aftagende funktion. Udbuddet af arbejdskraft bestemmes 

af arbejdstagerens nyttefunktion, der er en afvejning af fritid i forhold til at gå på arbejde og opnå 

en løn. I den sammenhæng antages det, at en højere løn vil øge tilskyndelsen til at arbejde frem 

for at holde fri. Udbuddet af arbejdskraft er dermed en positiv funktion af lønnen. Ligevægten 

(punkt A i figur 2) på arbejdsmarkedet er således bestemt ved, at lønnen har et niveau, hvor ud-

buddet af arbejdskraften (repræsenteret ved D-kurven) er lig med efterspørgslen (repræsenteret 

ved S-kurven) - Pareto- optimal tilstand. Ligevægten er betinget af virksomhedens kapitalapparats 

størrelse, arbejdstagerens nyttefunktion, produktionsteknologi m.v. En stigning i arbejdsudbuddet 

vil øge beskæftigelsen, men trækker samtidig i retning af lavere løn (punkt C). Omvendt vil en øget 

efterspørgsel af arbejdskraften presse lønnen op (punkt B), se nedenstående figur 2 for illustrati-

on.171 

 

Under disse betingelser bestemmes markedslønnen gennem interaktion mellem udbud og efter-

spørgsel på markedet. Idet den enkelte virksomhed kun udgør en lille del af marked, vil ingen en-

kelt virksomhed have nogen selvstændig indflydelse på løndannelsen gennem dens efterspørgsel 

af arbejdskraft.  
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Ovenstående gennemgang giver en overskuelig frem-

stilling af centrale forhold omkring løndannelse i en 

markedsøkonomi, men fokuserer på at marked som er 

karakteriseret ved individuel og ikke kollektiv adfærd.  

 

Antagelsen om perfekt konkurrence på arbejdsmarke-

det virker urealistisk, eftersom der eksisterer markeds-

barrierer, tendenser til øget markedskoncentration 

(markeds imperfektioner) og institutionelle forhold som 

fagforeningernes monopolisering af arbejdskraftudbud-

det. Tilsvarende er modellen for simpel til at forklare 

væsentlige empiriske observationer. Eksempelvis forekommer der ikke ufrivillig ledighed i model-

len, idet beskæftigelsen ved ethvert niveau for lønnen svarer til arbejdstagernes ønskede arbejds-

udbud. Ligeledes beskriver modellen ikke den situation, hvor lønnen synes at ligge på et højere 

niveau end det, der skaber ligevægt på marked. Der er derfor behov for at tilpasse modellen for at 

kunne forklare disse imperfektioner.172 

 

Der er dog langt fra enighed blandt arbejdsmarkedsforskere om, hvordan arbejdsmarkedet funge-

rer. Der findes flere forskellige teorier om arbejdsmarkedets funktionsmåde, hvoraf nogle tage ud-

gangspunkt i udbudssiden, mens andre i deres forklaringer tager udgangspunkt i arbejdsmarke-

dets efterspørgselsside. Udbuds- og efterspørgselssiden kan naturligvis ikke adskilles fuldstæn-

digt, idet der eksistere såkaldte ”feedback effekter” imellem de to sider af arbejdsmarkedet, dvs. 

hvordan efterspørgselssiden vælger at agere, kan indirekte påvirke udbudssiden, således at ar-

bejdstageren indretter sin adfærd efter efterspørgselssiden – og vice versa.173  

 

I nedstående afsnit vil både udbudssiden og efterspørgselssiden blive præsenteret, men det er 

ikke formålet at give en generel præsentation af teoriernes behandling af arbejdsmarkedets funkti-

onsmåde, herunder årsagerne til fx arbejdsløshed. Formålet er derimod at foretage en gennem-

gang af de dele af teorierne, der handler om forhold, der antages at have betydning for, hvordan 

lønnen fastsættes på markedet og hvordan aktørerne på markedet kan påvirke løndannelsen.  
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3.2.2 Udbudssiden 

På udbudssiden har arbejdsmarkedets forskere bl.a. med ”human kapita”l- og jobsøgeteorien, der 

begge udspringer fra den neoklassiske teori, forsøgt at forklare nogle af disse markeds imperfekti-

oner. Afhandlingen vil behandle human kapital teorien men vil ikke behandle ”jobsøgeteorien” 

nærmere, idet jobsøgemodeller mere fokuserer på, hvorvidt den enkelte arbejder integreres eller 

marginaliseres på arbejdsmarkedet end på lønforskel imellem forskelige faggrupper.      

 

Såvel 3F som DJ har, som nævnt i kapitel 2, rettet henvendelse til DI med argumentation for, at de 

hver især bør være overenskomstpart på området for letbaneførere. 3F overenskomstdækker bus-

chauffører over hele landet. DJ repræsenterer lokomotivfører samt stewarder, der kan fremføre tog 

i den københavnske Metro (der i øvrigt er førerløs). De tre faggruppers løn-og ansættelsesvilkår er 

dog langt fra hinanden. Som nævnt i afsnit 3.1, er transportsektoren et normallønsområde, hvor 

lønnen for den enkelte medarbejder kan aflæses i den pågældende overenskomst.  

 

Nedstående tabel viser en oversigt over de 3 faggruppers startløn aflæst ud fra de respektive 

overenskomster pr. 1 marts 2013 (rutebiloverenskomsten og jernbaneoverenskomsten174). Tabe-

len er noget forsimplet, idet der ses bort fra en lang række tillæg og arbejdstidsbestemmelser, der 

også er med i fastsættelsen af den ansattes løn:  

Tabel 1. Oversigt over de 3 faggruppers startløn 

 Metro steward Lokomotivfører Buschauffør  

Basisløn 18.622 18.478 20.349 kr./mdr. 

Kvalifikationstillæg 5.200 9.100  kr./mdr. 

Specielt tillæg pr. præsteret 

time 

  191  

Chaufførtillæg   794 kr./mdr. 

Grundløn i alt 23.822 27.578 21.334 kr./mdr. 

     

Produktionstillæg 3.572 5.792   

     

Løn i alt 27.394 33.370 21.334 kr./mdr. 

 
Lønforskelle, skyldes som tidligere nævnt flere faktorer. En af disse faktorer er en persons valg af 

uddannelse sat i relation til operatørers og TS krav til varetagelse af funktionen. 
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3.2.2.1 Uddannelsesniveau og kompetencekrav   

Human kapital teori er en teori om investering i uddannelse, der beskæftiger sig med både sam-

fundsniveau, dvs. hvordan arbejdstagerens adfærd kan påvirke deres indkomstmuligheder og virk-

somhedsniveau, dvs. virksomhedernes valg af uddannelse og kompetencer. De kvalifikationer og 

den viden, man erhverver, kaldes human kapital. Udgangspunktet for teorien er en antagelse om, 

at formel uddannelse og uddannelse, der foregår på jobbet (on-the-job training) har betydning for 

den indkomst, man kan tjene på et arbejdsmarked. Becker argumenterer for, at disse kvalifikatio-

ner og viden vil øge en medarbejders produktivitet og derfor også arbejdstagerens indkomstmulig-

heder.175  

 

Hovedideen i human kapital teorien er at betragte det enkelte individ ikke kun som leverandør af 

produktive ydelser, men også som investeringsobjekt. Human kapital teori bygger derfor på, at 

uddannelse er at sammenligne med en investering, hvor afkastet af uddannelse - ligesom enhver 

anden investering - vil give et fremtidigt afkast over tid i form af højere løn/eller øget beskæftigel-

sesmuligheder.176 

 

I en forenklet uddannelsesmodel, antages alle personer at være identiske med hensyn til evner, 

uddannelsesmuligheder og adgang til information. Det antages videre, at hver person vil maksime-

re nutidsværdien af de fremtidige indkomster. Spørgsmålet er for den enkelte person, hvorvidt man 

skal gennemføre et års ekstra uddannelse eller ej. Der er omkostninger forbundet med en uddan-

nelse. Omkostningen ved at tage en uddannelse er både værdien af den tid, som man bruger på 

uddannelsen, og de direkte omkostninger til uddannelse. Værdien af tiden, der medgår til uddan-

nelsen, opgøres som den løn, man kunne have fået, hvis man ikke var begyndt på pågældende 

uddannelse. Uddannelse er dermed en økonomisk teori, hvor afkastet (produktivitets- og indtje-

ningsforøgelsen) skal afvejes med de omkostninger, der er forbundet med uddannelse.  

 

En metode til den afvejning er kapitalværdimetoden også kaldet net present value (NPV). Kapital-

værdimetoden bestemmer investeringens kapitalværdi ved at trække investeringens omkostninger 

fra nutidsværdien af det forventede fremtidige afkast. Investeringen vil blive foretaget såfremt kapi-

talværdien er positiv.177 

 

Antag at en student skal beslutte om han/hun skal droppe ud eller gennemføre sin uddannelse 

dette år (periode 0). Studenten kan alternativt arbejde i perioden T på arbejdsmarkedet. De fremti-
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dige indtjeninger, hvis studenten dropper ud nu, vil være Ht  og vil være Kt, såfremt han/hun afslut-

ter sin uddannelse - r antages lig med ”markedsrenten”. Det antages videre, at uddannelse er me-

re effektiv i forøgelsen af fremtidig indtjening Kt >Ht.: 

 

 

 
Men det er som tidligere nævnt ikke omkostningsfrit at tage en uddannelse: 

 Omkostninger til bøger, computer med videre, betegnes C0 

 Indkomst, der kunne være indtjent, såfremt studenten var droppet ud og begyndt arbejde, 

betegnes F0  

 
Nutidsværdien (NPV) er derfor: 

 

 
Hvis NPV > 0, bør studenten afslutte uddannelsen. Alternativt hvis NPV < 0 bør han/hun droppe 

ud.178  

 

Selvom human kapital teorien ikke direkte beskæftiger sig med arbejdsgiverens ansættelses be-

slutninger, kan ovenstående model have betydning for, hvilke arbejdstagere virksomheden vil in-

vestere i gennem uddannelse. Arbejdsgiveren vil i den sammenhæng foretage en vurdering af, 

hvor stabil den enkelte arbejdstager forventes at være til rådighed for virksomheden, da en forven-

tet lang ansættelses periode tilsvarende vil give en lang afkastperiode for uddannelsesinvesterin-

gen. I vurderingen af den enkelte ansattes stabilitet (”screeningteori”) peger teorien på, at forhold 

som køn, alder, ægteskabelig status og helbred kan indgå som faktorer. Disse forhold kan dermed 

have betydning for, hvem arbejdsgiveren vil ansætte i stillinger, der er forbundet med virksom-

hedsspecifikke uddannelsesforløb. Videre kan uddannelsen også fungerer som et ”signal” til ar-

bejdsgiveren, der dokumenterer arbejdstagerens særlige personspecifikke evner og derigennem 

forbedrer en persons ansættelsesmuligheder.179   

 

På baggrund af Beckers´s human kapital teori skelnes der mellem generelle, dvs. kvalifikationer 

som kan anvendes uafhængigt af, hvilken virksomhed man er ansat på, og virksomhedsspecifikke 

kvalifikationer, dvs. kvalifikationer som principielt kun kan anvendes på den virksomhed man er 
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ansat på. Hovedargumentet i Beckers´s teori er, at i et konkurrencepræget marked vil virksomhe-

derne aldrig investere i arbejdstagerens generelle kvalifikationer, da en arbejdsgiver ikke med sik-

kerhed kan kapitalisere værdien af disse, da arbejdstagerne vil have mulighed for at udnytte kvali-

fikationerne i andre virksomheder. Det modsatte er tilfældet, når omkostningerne til virksomheds-

specifikke kvalifikationer skal betales. Her vil arbejdstagerne være tilbageholdende med selv at 

investere i virksomhedsspecifikke kvalifikationer, da arbejdstageren ved en eventuel fyrring vil mi-

ste muligheden for at kapitalisere investeringens værdi. Groft sagt vil generel uddannelse da beta-

les af arbejdstageren selv, mens specifik uddannelse betales af arbejdsgiveren. Afkastet af ud-

dannelse går tilsvarende til hhv. arbejdstager eller arbejdsgiver (i princippet).180  

 

Denne sondring er dog for generel. I virkeligheden har de fleste job elementer af begge typer. For-

skellige virksomheder vil ofte værdsætte de samme færdigheder på forskellige måder. Desuden vil 

der i en virksomhed, hvor uddannelsen sker internt (specifik uddannelse) medføre en mindre løn-

stigning, således at arbejdstager i praksis vil opnå noget af afkastet. Dette skyldes, at arbejdstager 

ellers ville kunne true med afgang til en anden virksomhed – et såkaldt ”hold-up” - som ville bety-

de, at arbejdsgiveren mister hele sin investeringen i uddannelsen. 

 

Alt i alt relaterer human kapital teori i dens mest enkle udformning sig til lønforskellen blandt per-

soner med forskellig uddannelse, hvor det grundlæggende er investeringsomkostningerne ved de 

enkelte uddannelser. I den forstand er human kapital teorien en egentlig udbudsteori, hvor efter-

spørgselssiden alene påvirker indkomstfordelingen på kort sigt. Investeringsomkostninger kan dog 

ikke stå alene. Individer er ikke identiske og har forskellige forudsætninger. Der er således forskel-

le i et individs evner, hvilket betyder, at der opstår individuelle forskelle i det afkast, der opnås ved 

en bestemt uddannelse, individets økonomiske muligheder for at finansiere en uddannelse samt 

forskellige sociale baggrunde. Individer med bedre evner og økonomiske finansieringsmuligheder 

vil indsamle mere human kapital end andre.  

 

De kompetencekrav en arbejdsgiver fastsætter, vil have en betydning for lønfastsættelsen, efter-

som teorien er, at højere kvalifikationen vil skabe mere produktivitet af den enkelte samtidig med 

de højere kvalifikationskrav vil medføre, at den enkelte arbejdstager vil kræve et højere fremtidigt 

afkast (lønnen) af sin ”investering”. 

 

Buschauffører er ufaglærte. Man kan blive buschauffør indenfor 6 uger på en arbejdsmarkedsud-

dannelse (AMU), såfremt man er 21 år, har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende 
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undervisning og er i besiddelse af et kørekort.  

 

I modsætning til buschauffører er lokomotivførere som følge af tradition faglærte. I 2005 overgik 

uddannelsen af lokomotivfører fra togselskaber selv til Undervisningsministeriet, så det i fremtiden 

kunne blive enklere for lokomotivførere at skifte mellem virksomhederne uden unødig lang efter-

uddannelse. Jernbaneoverenskomsten fastsætter i bilag 2 – Ansættelsesbetingelser ”at ansøgere 

har gennemgået folkeskolens (9)10-årige grundskole, suppleret med HTX eller matematisk studen-

tereksamen, eller er faglært inden for metal-eller el fagene. For alle ansættelser gælder, at ved-

kommende skal have afgangsbevis på niveau for udvidet engelsk i folkeskolen – og gerne supple-

ret med endnu et fremmesprog samt har bestået en ansættelsesprøve med tilfredsstillende resul-

tat.” 

 

En lokomotivføreruddannelse tager 10 mdr.181, og forudsætter at vedkommende allerede er ansat i 

en virksomhed, der driver jernbanedrift. DSB var i mange år eneste virksomhed, men i de senere 

år er både lokalbaner og Arriva Tog kommet til. Derudover stiller TS og undervisningsministeriet en 

række myndighedskrav som adgang til uddannelsen.  

 

Personer, som ønsker at blive lokomotivfører, skal opfylde relativ høje adgangskrav for at kunne 

påbegynde uddannelsen, hvis man sammenligner med kravene til personer, som ønsker at udføre 

anden form for kollektiv transport, fx buschauffører. Disse højere uddannelseskrav har historisk 

været begrundet i, at en lokomotivfører skulle kunne reparere toget, såfremt der opstod problemer 

på strækningen. I dag er kravene nok mere begrundet i en formodning om, at kommende lokomo-

tivførere allerede inden uddannelse skal besidde en teknisk forståelse på et vist niveau, for at kun-

ne gennemføre lokomotivføreruddannelsen. Da materiellet, som en lokomotivfører skal fremføre, 

langt hen ad vejen er blevet erstattet af mere moderne teknik, der mere minder om andre køretøjer 

som bus og lastbil, kan der dog stilles spørgsmål ved, om uddannelseskravene i stigende grad er 

blevet utidssvarende, både i forhold til ansættelsesprocessen og i forhold til jobfunktionen.  

 

Ud fra konsulentrapport fra Quartz CO182, Effektivisering af DSB, udarbejdet for Finansministeriet 

og Transportministeriet af 16/8/2011, fremgår det desuden, at de danske adgangskrav til lokomo-

tivføreruddannelse er snævre, sammenliget med andre lande, hvor Danmark skiller sig ud ved 

både at have krav om forudgående ansættelse og højere kvalifikationskrav. Konsulentrapporten 
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fastslår, at det i fremtiden blot vil være 6 procent af det samlede udbud af arbejdskraft, der vil have 

mulighed for at søge, hvilket vil skabe rekrutteringsproblemer i fremtiden, se mere herom i afsnit 

3.2.3.2.   

 

De ovenfornævnte barrierer vil gøre det svært for jernbanevirksomhederne at ansætte og afskedi-

ge efter behov, da der aldrig opbygges en relevant kapacitet af lokomotivførere uden for den en-

kelte virksomhed. Idet efterspørgslen samtidig ikke formodes at ville falde sideløbende, havner vi i 

en situation, hvor efterspørgslen af arbejdskraften vil rykke lønningerne op ad, jf. figur 2.  

 

Ud over lokomotivførerne dækker jernbaneoverenskomsten Metroens stewarder. Af overenskom-

stens afsnit om Metro, bilag 2, Steward grunduddannelse fremgår, at ”nyansatte stewarder vil sna-

rest efter ansættelsestidspunktet påbegynde 12 ugers (60 dages) grunduddannelse via AMU-

kurser og interne kurser i virksomheden.” Der er tale om en virksomhedsspecifik uddannelse som 

Metro tilrettelægger efter godkendelse fra TS.    

 

På baggrund af ovenstående teori må det formodes, at efterspørger en virksomhed kvalifikationer 

svarende til en lokomotivfører vil det betyde en højere løn (investering og afkast) – end hvis der 

kun efterspørges kvalifikationer svarende til buschauffører og stewarder. 

 

De kommende uddannelseskrav en operatør vælger at stille til letbaneførerne- efter godkendelse 

af TS - skal derfor afbalanceres med de fremtidige lønomkostninger, som uddannelseslængden og 

adgangskravene vil medføre. Letbanekørsel vil være en blanding af bus- og togdrift, jf. tidlige son-

dring i afsnit 2.3. Derfor må det forventes, at lønnen og uddannelseskravene vil komme til at ligge 

et sted imellem disse faggrupper.   

     

Som nævnt i afsnit 2.3.3 har TS har med hjemmel i jernbanelovens § 2, stk. 2 udstedt bekendtgø-

relse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet. TS tager i bekendtgø-

relsen alene udgangspunkt i krav om kørekort – (ikke i buschaufføruddannelsen) - således at ad-

gangen til erhvervet bliver så enkel som muligt. Bekendtgørelsen ligger dermed op til, at det som 

udgangspunkt er nok at være indehaver af kørekort for at starte uddannelsen som letbanefører -, 

og bryder dermed med de historisk høje krav, der hidtil har været stillet til førere af kollektiv skin-

nebåren trafik, der traditionelt har været lokomotivførere.  
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Ud over et kørekort vil TS kræve at den kommende letbaneoperatør udformer et uddannelsespro-

gram, som skal godkendes af TS. På Banekonferencen183 maj 2014 har TS udtrykt forventninger 

omkring uddannelseskravene baseret på udenlandske erfaring, der operer med 2,5 - 3 mdr. ud-

dannelsesforløb i virksomheden, der skal sikre at de kommende letbaneførere besidder de nød-

vendige kompetencer til at kunne føre en letbane på en ansvarlig måde. Kompetencekravene vil 

have en betydning for den løn, der skal betales. Da en letbane synes at have mere tilfældes med 

et tog fra en mindre jernbane end bus, se tidligere sondring s.27, må der kræves større kompeten-

cer af en letbanefører end tilfældet er med en buschauffør. 

 

Bekendtgørelsen til uddannelsen af de kommende letbaneførere forudsætter samme adgangskrav 

som tilfældet er for at blive buschauffør, men er højere end de adgangskrav som stilles til en ste-

ward, hvor kørekort ikke er et krav. I forhold til lokomotivføreruddannelsen er de forelagte ad-

gangskrav til letbaneføreruddannelsen væsentlig lavere.  

 

Uddannelsens længde på forventede 2,5 – 3 mdr. er lang i forhold til de 6 uger, det tager at blive 

buschauffør, men vil være kortere end lokomotivføreruddannelsens 10 mdr. Uddannelseslængde 

minder således mest om den model den københavnske Metro arbejder med, hvor den ansatte skal 

gennemføre et 3 mdr. uddannelsesforløb, der er en blanding mellem AMU-kurser og interne kurser 

i virksomheden. 

 

På baggrund af adgangskravene til letbaneføreruddannelsen, uddannelseslængden og de mini-

mum fastsatte kompetencekrav, må en kommende letbanefører ud fra human kapital teorien kun-

ne forvente en løn, der vil ligge under en lokomotivfører men højere end en steward og buschauf-

før. 

 

3.2.3 Efterspørgselssiden   

Hvor det i human kapital teorien eksisterer en antagelse om at arbejdsmarkedet er perfekt, mens 

kun arbejdskraften varierer i kvalitet, er det omvendt i de teorier, der tager udgangspunkt i efter-

spørgselssiden. Her eksisterer der en grundlæggende antagelse om, at arbejdskraften er lige pro-

duktiv, mens arbejdsmarked rummer forskellige imperfektioner. Andre faktorer end den enkelte 

ansatte for marginal afkast er således bestemmende for den ansattes løn og position på arbejds-

markedet. I de nyere neoklassiske teorier inddrages der således andre typer af omkostninger end 

blot lønnen.  
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3.2.3.1 Efficiency wage teori 

”Efficiency wage” teorien er en nyere økonomisk teori, der bl.a. anfører en forklaring på, hvorfor en 

virksomhed i visse situationer er interesseret i at føre en personalepolitik på virksomhedsniveau, 

hvor der betales en løn, der er højere end den, der skaber ligevægt på markedet. Teorien er såle-

des en efterspørgselsside- teori, der supplerer den tidligere noget forenklede teori, hvor lønnen 

bestemmes af markedet. Den grundlæggende antagelse i teorien er, at en medarbejders produkti-

vitet er positivt sammenhængende med lønnens størrelse. Ud fra et økonomiske rationale vil virk-

somhederne naturligvis have en interessere i så små arbejdsomkostninger som muligt, men vil 

heller ikke have interesse i at sænke lønnen så meget, at den vil påvirke produktionen negativt. 184  

 

Der findes derfor en række situationer, hvor det samlet set kan vise sig, at fordelene ved den høje-

re løn overstiger løngabet mellem ligevægtslønnen og den markedsclearende løn. Den højere løn 

kan således netto bevirke et højere overskud for virksomheden.185 Ifølge teorien kan en højere 

markedsløn være efficient (optimal), hvis:  

 
1) produktiviteten i arbejdet øges via højere motivation, 

2) rekrutterings- og oplæringsomkostninger bliver lavere via lavere afgang af ansatte, og  

3) som følge af større motivation (pkt.1) kan der spares omkostninger til direkte overvågning.  

 
I det følgende fokuseres på, hvordan fastholdelses- og rekrutteringspolitikken ifølge teorien vil 

kunne føre til højere lønninger end tilfældet vil være under fuldkommen konkurrence.   

 

Hvis alle arbejdstagere havde samme karakteristika, vil deres reservationsløn, dvs. den løn, der 

afgører, hvornår en jobsøgende vil tage i mod et tilbud (jf. jobsøgeteorien), være den samme, og 

virksomhederne ville dermed være pristagere på arbejdsmarkedet. Dette er dog ikke realistisk, idet 

forskellige præferencer i forhold til fx lønnen og de fastsatte arbejdstider ændrer arbejdstagerens 

reservationsløn. Derfor vil arbejdsgiveren (efterspørgselssiden) opleve, at de ved at hæve lønnen 

over markedslønnen, vil kunne tiltrække mere arbejdskraft, jf. punkt 2, idet lønningerne herved vil 

overstige reservationslønnen for en større del af arbejdsstyrken. Den alternative løn for en ansat i 

en virksomhed med højere lønninger (efficiency wage) er derfor hovedmekanismen i teorien.  

 

Liberaliseringen og udbygning af jernbanenettet har været med til at udforme jernbanevirksomhe-

dernes fastholdelses- og rekrutteringspolitik. Historisk set har der været store omkostninger for-

bundet med at uddanne lokomotivførere, da virksomhederne selv stod for uddannelsen og bar alle 
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omkostninger. Jernbanevirksomhederne imellem, har derfor haft interesse i at fastholde deres ud-

dannede lokomotivføre, for at undgå omkostningerne ved en ny ansættelse. Ifølge efficiency wage 

teorien, kan dette opnås ved at virksomhederne tilbyder lokomotivførerne en løn, der er højere løn 

end den markedsfastsatte, jf. arbejdstagernes reservationsløn.   

 

En anden faktor, der har betydet at faggruppen lokomotivførere de senere år har opnået et relativ 

høj løn, er at efterspørgslen på lokomotivførerne som led i udbygningen af jernbane nettet, har 

været stigende. Virksomhederne imellem anvender derfor også højere lønninger som et rekrutte-

rings element, der har været med til at øge lokomotivførernes lønniveau. DSBFirst, der overtog 

trafikken på Kystbanen og Skåne i 2009, forsøgte bl.a. at lokke lokomotivførere til at skifte fra mo-

derselskabet DSB med løfte om en bonus på op til 20.000 kr.186     

  

Teoriens punkt 2, synes ikke at have den samme betydning for de to andre faggrupper. Begge 

faggrupper er ufaglærte og hører derfor til en gruppe, hvor der pr. definition er høj personaleom-

sætning. Arbejdsgiverens efterspørgselskurve er derfor elastisk, dvs. den forholdsvist nemt kan 

finde et alternativ, hvis en arbejdstager valgte at stoppe sin beskæftigelse i virksomheden. Endvi-

dere er der ikke lige så store omkostninger forbundet med uddannelsesforløbet som tilfældet var 

med lokomotivførere. Dog skal det bemærkes at en steward modtager virksomhedsspecifik oplæ-

ring i modsætning til en buschaufførs mere generelle uddannelse, hvilket vil betyde elasticiteten for 

en steward tilsvarende vil være mindre end for en buschauffør.  

 

Udlicitering af busdriften har videre ikke påført buschaufførerne de samme løngevinster som til-

fældet var for lokomotivførere. Argumenterne for udliciteringer handler om at nedbringe omkost-

ninger og drive busselskabet mere effektivt. Erfaringer og studier187 viser i den sammenhæng, at 

udlicitering har tendens til at påvirke løn- og arbejdsvilkår i en negativ retning samt medføre æn-

dringer i medarbejdersammensætningen. Studierne viser desuden, at private aktører i højere 

grad gør brug af yngre, mindre erfarne og lavere uddannede medarbejdere – alt sammen faktorer 

der påvirker lønnen i en nedadgående retning.  

 

Tidligere var buschauffører ofte ansat som tjenestemænd i kommunerne med lønniveauet et 

stykke over de private aktøres overenskomster. En af FOA udarbejdet rapport om kollektiv bus-

trafik i HUR viser, at en buschauffør i Århus, der f.eks. flyttes fra sin nuværende overenskomst til 

en overenskomst hos 3F, risikerer at gå 30-50.000 kr. ned i løn om året. En privat aktør kan na-

                                                        
186

 Beder (2009)  
187

 AKF (2011) 



 68 

turligvis ikke sænke lønnen for de chauffører, der allerede er ansat, før end deres overenskomst 

udløber. Men alle nyansatte kan man efterfølgende ansætte og aflønne efter de private overens-

komster. 

 

Udliciteringen af busdriften har således medføret at lønniveauet de seneste år er blevet presset 

nedad. En væsentlig grund til de private virksomheder har, kunne sænke lønningerne gennem 

private overenskomster er, at arbejdskraft har været nem at rekruttere på grund af lavere ad-

gangskrav og dermed opnået en mere fleksibel arbejdsstyrke. Fagforeningerne har videre måttet 

vægte mere beskæftigelse med lavere lønninger, se mere herom i nedenstående afsnit.  

 

Ud fra ovenstående vil en lokomotivfører sammenlignet med de to andre faggrupper modtage en 

højere løn der kan ligge over, hvad marked ellers ville have fastsat.   

 
3.2.3.2 Fagforeninger  

På de fleste arbejdsmarkeder er der ikke en fri løndannelse. Lønninger fastsættes ved forhandling 

mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. I fagforeningsteorien tages der udgangspunkt i de institu-

tionelle rammer. I disse modeller forhandles lønnen mellem arbejdsgiver/organisationer og en fag-

forening, der repræsenterer den pågældende arbejdstager gruppe. På det danske arbejdsmarked 

dækkes det private arbejdsmarked primært af de to dominerende hovedorganisationer DA/LO. Der 

fokuseres således på kollektiv adfærd og ikke som tidligere på et enkelt individs mulighed for at 

maksimere sin nyttefunktion. Ved at forhandle kollektivt opnår begge sider økonomiske fordele. 

Arbejdstagersiden opnår en styrket forhandlingspositionen ved at organisere sig samtidig med 

arbejdstagerne beskyttes imod andre arbejdstagere kan komme og tilbyde der arbejdskraft til en 

løn, der er ringere end den, der er aftalt imellem parterne. Arbejdsgiverne opnår på den anden side 

en reducering af deres transaktionsomkostninger ved at forhandle med en faglig organisation frem 

for hver enkel arbejdstager.  

 

Fagforeningernes mål vil i praksis være mangeartede og kan være både idelogiske og økonomisk 

begrundede. I fagforeningsmodellerne afgrænses målene oftest til maksimering af lønnen og be-

skæftigelsen. Fagforeningsteorien bygger på en antagelse om, at der foreligger imperfekt konkur-

rence på arbejdsmarked, og at fagforeningerne vil udnytte deres markedsmagt til at fastsætte en 

løn, som er højere end fulkommen konkurrence. Denne forhandling er beskrevet i forskellige for-

handlingsmodeller baseret på individuel nyttemaksimering, hvor der eksistere to grundlæggende 

modeltyper ”right to manage” og ”efficient bargains”. I den førstnævnte model, forhandles der om 

lønnen, hvorefter virksomheden fastlægger beskæftigelsen i overensstemmelse med deres efter-

spørgselskurve. I den anden modeltype fastsættes både lønnen og beskæftigelsen gennem for-
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handling på arbejdsmarkedet. Da der i praksis kun forhandles om lønnen, mens beskæftigelsen 

fastlægges ensidigt af virksomhederne, anvendes ”the right to manage” modellen i det følgende.188  

 

”The right to manage” kan sidestilles med retten til at lede og fordele arbejdet, som vi kender det 

på det danske arbejdsmarked. En ekstrem modelversion er ”monopol modellen” der ikke anses 

som en egentlig forhandlingsmodel. Her antages det, at fagforeningens forhandlingsstyrke er så 

stor, at den ensidigt kan fastsætte lønnen med kendskab til at virksomheden efterfølgende vil fast-

lægge beskæftigelsen. Ud fra den fastsatte løn bestemmer virksomheden dernæst den beskæfti-

gelse, der maximerer profitten. Sætter fagforeningen en høj løn, må den acceptere en lav beskæf-

tigelse.189 

 

Lønniveauet har en direkte betydning for en virksomhed konkurrenceevne indenlandsk som uden-

landsk. Fagforeningen vil således afveje fordelen ved et højere lønniveau med den forbundne om-

kostning, der består i virksomhedernes mindre efterspørgsel på arbejdskraft.  

 

Den forhandlede løn afhænger i sidste ende af den forhandlingsstyrke, som fagforeningerne har i 

forhold til virksomhederne. Fagforeningernes mulighed for at hæve lønningerne antages at være 

omvendt relateret med efterspørgselselasticiteten for arbejdskraft, dvs. fagforeningens potentielle 

styrke er større desto mere uelastisk efterspørgselskurve. En anden indikator, der oftest anvendes 

til at fastsætte fagforeningens forhandlingsstyrke, er arbejdsløshedsgraden – jo lavere arbejdsløs-

hed, jo stærkere er fagforeningens forhandlingsposition. Lønnen afhænger i fagforeningsmodellen 

således negativ af arbejdsløshedsgraden.190               

 

Den demografiske udvikling blandt lokomotivførere, se nedstående figur, viser, at en stor andel af 

de nuværende lokomotivførere forventes enten snart at gå på pension eller være tæt på pensions-

alderen. Nedenstående figur illustrerer aldersfordelingen blandt lokomotivfører i DSB, som beskæf-

tiger ca. 90 pct. af de uddannede lokomotivførere. 
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I dag er langt størstedelen af lokomotivførerne i 

DSB over 40 år (ca. 75 procent), omtrent 40 procent 

er over 50. Denne skævfordeling vil betyde, at DSB 

- der er den største aftager af lokomotivførernes 

arbejdskraft - i en periode indenfor 10- 15 år, vil 

være stærkt afhængig af nyuddannede lokomotivfø-

rere.  

 

 

Både tal fra TS191 samt Quartz rapport om effektivisering af DSB indikerer, at der i fremtiden vil 

være mangel på lokomotivførere. Den primære årsag til dette er de høje adgangskrav, der medfø-

rer en meget beskeden rekruttering. Den nuværende aldersfordeling blandt lokomotivførere vil 

derfor give udfordringer i fremtiden. På grund af den rolle jernbanen har fået i den kollektive trafik, 

formodes der ikke i fremtiden at være mindre efterspørgsel på lokomotivførere. Det må derfor for-

modes, at lokomotivførernes arbejdsgivere vil have en mere uelastisk efterspørgselskurve end 

tilfældet er for de to andre faggrupper, hhv. buschauffører og stewarder. Den manglende udbydel-

se af arbejdskraft fra lokomotivførere vil ifølge teorien om udbud og efterspørgsel rykke lønnen op 

ad, jf. figur 2 på side 58.  

 

DJ, som repræsenterer lokomotivførerne, har derfor opnået en stærk forhandlingsposition, der gør 

at de som fagorganisation kan kræve en højere markedsløn. Videre har DJ udnyttet deres stærke 

forhandlingsposition til at forhandle andre ansættelsesforhold end løn, fx opsigelseslængden. Det-

te kan videre være med til at gøre DJ som overenskomstpart dyrere at forhandle med end 3F, der 

har mere fleksible opsigelsesvarsler indbygget i overenskomsten.    

 

På den anden side er DJ en fagforening, der oprindeligt bestod af tjenestemandsansatte kategorier 

ved banen mm. Den historiske udvikling har imidlertid medført, at DSB er blevet opsplittet i opera-

tørdel og infrastruktur, og aktiviteter som fx gods og rederi er frasolgt. Samtidig er ansættelsesfor-

merne ændret fra tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser, hvilket medfører at an-

dre fagforeninger enten allerede har overenskomster, der dækker samme type arbejde eller kan 

have en naturlig faglig interesse i at overenskomstdække arbejdet.  

 

DJ er derfor en fagforening, der svinder i medlemstal og styrke, og som derfor kan have en særlig 

stor interesse i at opnå nye medlemmer ved at overenskomstdække det nye område Letbaner. I 
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transportministeriets notat: Mulighederne for automatisk S-banedrift, 20. december 2013 drøftes 

mulighederne for i fremtiden at gøre S-banen førerløs. Denne forandring er DJ klar over og vil væ-

re nød til at tage stilling til.  Hermed kan hensyn til medlemstilgang i en ellers kritisk fremtid indvir-

ke på kravet til lønniveau for letbaneførere i nedadgående retning. 

 

I modsætning til lokomotivførere synes det ikke svært for en arbejdsgiver at erstatte en buschauf-

før eller steward, idet der er tale om en langt mere fleksibel arbejdsstyrke. Med den forventede 

længere uddannelsestid for letbaneførere vil der være en reduceret fleksibilitet i forhold til bus-

chauffører og steward men langt større end for lokomotivfører. 

 

3.3 Delkonklusion  

Et overenskomstforløb kan være langstrakt og kan involvere flere interessenter. For begge sider 

kan der være mange forskellige krav og prioriteringer. Fra arbejdsgiversiden bliver lønniveauet 

anset som værende et af de væsentligste punkter i forhandlingen, eftersom lønudgifterne udgør en 

stor del af de samlede arbejdsomkostninger virksomheden må bære. Letbaneføreres kommende 

lønniveau vil derfor være en vigtig faktor i en kommende overenskomstforhandling.  

 

Som tidligere nævnt har to fagforeninger - hhv. 3F og DJ – informeret DI om deres interesse i at 

indlede overenskomstforhandlinger. Ovenstående gennemgang præsenterede imidlertid en væ-

sentlig lønforskel imellem de faggrupper, de to fagforeninger repræsenterer. Forskellen er et resul-

tat af både arbejdsmarkedets udbudsside - arbejdstagernes uddannelsesvalg - og efterspørgsels-

side - fastsættelsen af kompetencekrav og virksomhedernes rekrutterings- og fastholdelsespolitik - 

samt arbejdsmarkedets strukturelle forhold - fagforeningerne. Analysen af de udvalgte arbejds-

markedsteorier viste samtidig at lønniveauet en letbaneføre vil kunne forvente, formentlig vil ligge 

på et højere niveau end en buschauffør men samtidig lavere end en lokomotivfører. 

 

DI eller en kommende operatør uden for DI´s medlemstilslutning må forvente, at starte forhandlin-

gerne om løn- og ansættelsesvilkår på et omkostningsniveau, der vil ligge over 3F´s krav, såfremt 

arbejdsgiversiden vælger DJ som forhandlingspart. Dette skyldes DJ naturligt vil forhandle ud fra 

deres faggruppers nuværende løn- og ansættelsesvilkår, der er langt mere omkostningstunge end 

en buschauffør – dog med den fremtidige medlemstilgang for øje. Sætter DJ for høje forventninger 

vil arbejdsgiversiden kunne vælge i stedet at forhandle med 3F.  

 

Sammenfattende må det konkluderes, at det vil kunne have en økonomisk betydning, hvem af to 

faggrupper operatøren (arbejdsgiver foreningen) vælger at forhandle med. 
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KAPITEL 4. INTEGRERET DEL  

4.1 Indledning 

Det samlede Industrielle Relationssystem (IR-system) omfatter ikke alene det kollektive forhand-

lingssystem og dets parter. Kernen i det danske IR-system - den danske model - ligger i relationen 

mellem parterne på arbejdsmarkedet og det politiske system. Selvreguleringsprincippet er essenti-

elt, men da IR-systemet som princip ikke er et isoleret arbejdsmarkedssystem, vil selv det mest 

selvregulerede system også indeholde en form for politisk indflydelse. Der er således altid tale om 

et reguleringsmix.192        

 

4.1.1 Den tredje aktør 

For så vidt angår den tredje aktør (staten) i det danske IR-system, spiller denne aktør en slags 

dobbelt rolle i IR-reguleringen. For det første fungerer staten og den øvrige offentlige sektor, som 

en væsentlig arbejdsgiver på arbejdsmarkedet. For det andet spiller staten samtidig en central rolle 

i og med staten har rollen som lovgivende instans. Denne rolle gør det muligt for staten at vedtage 

love, der vil have direkte betydning for arbejdsmarkedets parter. Derudover kan staten gennem en 

lang række af direkte og indirekte virkemidler, påvirke rammerne for arbejdsmarkedet.193   

 

Den danske stats rolle og placering har dog ifølge litteraturen været karakteriseret ved en noget 

tilbagetrukken rolle i forhold til arbejdsmarkedets reguleringen. Det danske IR-system er strukture-

ret omkring kollektive aftaler, og det er aftaler indgået mellem parterne på arbejdsmarkedet, der 

udgør det institutionelle fundament på arbejdsmarkedet, se herom i tidligere afsnit 2.1. Dette er 

ligeledes baggrunden for det danske IR-system traditionelt betegnes som en aftalemodel.194      

 

Selvom det danske IR-system er karakteriseret ved at staten fører en tilbagetrukken rolle i lovgiv-

ning om forhold af central betydning på arbejdsmarkedet, er statens rolle ikke uden betydning. 

Staten forsøger nogle gange i stedet at påvirke arbejdsmarkedets parter til at medvirke til løsninger 

på problemstillinger, som regeringen og folketinget finder centrale. I realiteten må anbringenderne 

om statens tilbagetrukne rolle på arbejdsmarkedet tages med et gran salt. Flere steder i den dan-

ske arbejdsmarkedslitteratur (Due & Madsen 2006) påpeges det, at det politiske system (statslige 

aktivitet) presser den danske model – specielt selvreguleringsprincippet. De seneste årtier har man 

fra politisk side øget opmærksomheden mod at få arbejdsmarkedet parterne til at løse bredere 
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velfærdspolitiske problemstillinger. De beskæftigelsespolitiske områder har derfor de seneste år 

været præget af mange statslige initiativer.195   

 

Konsekvensen af det politiske systems indblanding kan for det første være at arbejdsmarkedets 

parter mere eller mindre pålægges at medvirke til at håndtere forskellige problemstillinger. For det 

andet kan konsekvensen være, at arbejdsmarkedets parter hver for sig søger at appellere til det 

politiske system, med den hensigt at få politikkerne til at skabe løsninger på arbejdsmarkedet de 

ikke selv kan komme igennem med overfor modparten.196    

 

I bemærkningerne til § 16 i lovforslaget til lov om Aarhus Letbane anføres:   
 
”Trafikstyrelsen godkender i forbindelse med de banetekniske anlæg og de til anlægget hø-

rende driftsregler ligeledes, hvilke uddannelseskrav der skal stilles til førerne af letbanetog. 

Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddannelseskrav til førerne af letbanetog ta-

ges udgangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffører.” (Mine kursiveringer 

og ”fed”). 

 

Den politisk bemærkning kan anses som værende en del af det politiske systems indblanding i 

forhandlingssystemet imellem arbejdsmarkedets forhandlingsparter og kan få økonomisk betyd-

ning.  

 

I det følgende afsnit vil bemærkningens økonomiske betydning samt hvorvidt bemærkningen kan 

anses som værende en del af det politiske system, der de seneste år har udfordret den danske 

model, blive belyst.   

 

4.2 Lovbemærkningens økonomiske betydning 

I tidligere afsnit om uddannelse, se afsnit 3.2.2.1, blev det vurderet, at de fastsatte adgangskrav til 

et givet job, vil kunne have en betydning for stillingens lønniveau. Man kan derfor undre sig over, 

at loven vælger at tage udgangspunkt i en bestemt faggruppe (buschauffører) fremfor at sætte 

nogle objektive kriterier som fx erhvervskørekort. TS har dog i bekendtgørelsen om krav til letbane-

føre valgt at se bort fra den politiske bemærkning vedrørende buschauffører og valgte i stedet for 

at fastsætte kørekort som et adgangsgivende krav. Men hvilke bevæggrunde kan ligge bag be-

mærkningerne i lovforslaget? 
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Bemærkningen kan på den ene side indikere, at man fra politisk side har haft overvejelser om-

kring, hvordan man kunne sænke letbanernes fremtidige udgifter. Bemærkningen kan ses som et 

forsøg på at undgå den mere omkostningstunge faggruppe lokomotivførere, der historisk set har 

bemandet kollektiv skinnebåren persontrafik. Lokomotivførere har en lang uddannelse bag sig, en 

højere løn og kan være svære at få fat i, da tilgangen ikke svarer til behovet. Da uddannelsen vide-

re ”kræver” forudgående ansættelse er der ikke nævneværdig overskydende kapacitet blandt lo-

komotivførere - jf. ovenstående kaptitel. Politikerne synes således at ligge op til, at arbejdsmarke-

dets parter vælger en billigere overenskomstmodel både hvad angår løn, men også fleksibiliteten 

af arbejdsstyrken. Overenskomstresultatet vil betyde, at en kommende operatør vil have mulighed 

for at tilbyde en samlet lavere pris, hvis operatørens driftsomkostninger er minimeret - og dermed 

vil udbyder opnå lavere omkostninger. 

 

På den anden side kan bemærkningen anses som værende en fordyrende anmærkning. Bemærk-

ningen til § 16 i lov om Aarhus Letbane kan tolkes som, at der som minimum bør gælde et krav om 

kørekort D (erhverv) samt erfaring som buschauffør. En tolkning 3F også har tilkendegivet, jf. TS 

høringsnotat om bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbane-

området fra den 17. juli 2014. Man fastsætter således allerede et hvis uddannelsesniveau – bus-

chauffør – før man har kigget på hvilke funktioner en letbanefører faktisk skal udføre, med den 

risiko at uddannelsesniveauet sættes for højt. Ud fra human kapital teorien, se herom på side 60, 

fandtes højere uddannelseskrav at medfører højere lønninger.  

 

Sammenligner man med andre lande, der har erfaringer med letbaner, ses det, at krav om køre-

kort D samt erfaringen som buschauffør vil ligge højere end, hvad der anses som nødvendigt. Ne-

denstående figur 4. illustrerer bemærkningens uddannelseskrav i forhold til udenlandske erfaringer 

med rekruttering og uddannelse af letbaneførere. 

 

Sammenliget med både Tyskland og Norge, vil Danmark skille sig ud ved både at have højere 

adgangskrav samt krav om forudgående erfaring, se nedenstående figur 4. Begge egenskaber 

udenlandske erfaringer ifølge TS høringsnotat om bekendtgørelse om krav til letbaneførere og 

trafikstyringspersonale på letbaneområdet viser ikke er nødvendige - eller nogen endsige fordel. 

En letbane er skinnebåren trafik, som har andre køreegenskaber end fx bus eller lastbiler, herun-

der acceleration, bremseevne mv.  
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Et almindeligt kørekort kunne anses som til-

strækkeligt for at sikre kendskab til færdselsloven 

ved begyndelse af uddannelsen. 

 

Videre afskærer man en stor gruppe af arbejds-

tagere såfremt der stille krav om kørekort D og 

buserfaring. Med krav om et almindeligt kørekort 

(B), som de udenlandske erfaringer viser er til-

strækkeligt, øger man rekrutteringsmulighederne 

og derigennem opnås en mere fleksibel arbejds-

styrke – øget arbejdsudbud - der vil kunne påvir-

ke lønniveauet i nedadgående retning. 

 

Bemærkningen ”Det er hensigten, at der ved fastsættelsen af uddannelseskrav til førerne af letba-

netog tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, der stilles til buschauffører”, kan derfor anses 

som værende fordyrende, i det den fastsætter højere uddannelseskrav end hvad udenlandske 

erfaringer viser. Man kan antage, at det er de udenlandske erfaringer, der har ført til, at TS har 

valgt at se bort fra bemærkningen til loven i bekendtgørelse om krav til letbanefører og trafiksty-

ringspersonale på letbaneområdet.  

 
4.3 Beskæftigelsespolitisk betydning 

Aarhus letbaneprojekt kan få stor betydning for hele Aarhusområdet. Men uddannelses krav og 

valg af faglig organisation som part i letbaneoverenskomst kan også få stor betydning for resten af 

landet samt udviklingen indenfor kollektiv trafik. Mens Aarhus Letbane tages i brug i 2017 forven-

tes København (Ring 3) og Odense at være klar med deres letbaner i 2020. Videre tales der i skri-

vende stund om en letbane mellem Billund og Vejle. Der forventes således i fremtiden at være 

brug for et stort antal letbaneførere.        

 

En af de centrale fordele ved anlæggelsen af letbaner er, at de skal skabe mindre trafik på vejene 

og dermed mindre forurening i byerne.197 Erfaringer fra udlandet viser, at når en buslinje omstilles 

til en mere miljøvenlig letbaner, øges passagertilvæksten væsentligt i løbet af få år. Den miljø-

mæssige gevinst opnås ved, at der vil blive færre biler- og dieselbusser på vejene.198  
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I den sammenhæng kan bemærkningen til lovforslaget § 16 fremdeles indikere, at man fra politisk 

side har forsøgt at påvirke arbejdsmarkedet, ved at tilgodese en bestemt faggruppe (buschauffø-

rer). Denne favorisering kan være begrundet i flere aspekter. For det første kan den være begrun-

det i en økonomisk overvejelse baseret på buschauffører frem for lokomotivfører- jf. ovenfor anfør-

te. For det andet kan det være begrundet i et ønske om at beskytte en faggruppe, hvis beskæfti-

gelse direkte vil blive reduceret som led i anlæggelsen af Aarhus letbane. Midttrafik vurderer at ca. 

90.000 buskøreplantimer nedlægges, jf. Midttrafiks præsentation på TØF seminar den 7. oktober 

2013. For det tredje kan bemærkningen ses, som et forsøg på skabe en mulighed for at opkvalifi-

cere en faggruppe, der historisk set ikke har haft mange muligheder for dette. Denne overvejelse 

har især betydning i og med at samfundet går i retningen af mindre efterspørgsel efter ufaglært 

arbejdskraft og det vil opbygge en karrierevej, der vil sikre en udsat faggruppe en fremtid i en sek-

tor, der vokser og udvikler sig med hensyn til behov og krav.  

 

Endelig kunne man også se bemærkningen som et politisk forsøg på at presse DJ - der repræsen-

terer lokomotivførerne – i en eventuel forhandling, for der igennem at opnå en billigere drift. Tidli-

gere afsnit om fagforeningsteori - se side 70 – antyder således, at DJ vil være nødt til at omstille 

sig, hvis ikke de vil ”uddø”. De seneste års faldende medlemstal, udsigten til førerløse S-tog og de 

nye kollektive trafikformer, gør interessen for at overenskomstdække letbaner endnu større for DJ 

og vil kunne presse lønnen i en nedadgående retning.   

 

I den danske IR-litteratur (Due & Madsen 2006) er denne øgede politiske interesse for arbejds-

markedet blevet anset som værende den største aktuelle udfordring til den danske model – hvor 

kernen i modelen ligger i relationen mellem parterne på arbejdsmarkedet og det politiske system.  

 

Ved at politikerne i lovforslaget tager udgangspunkt i en bestemt faggruppe, kan det anses som et 

forsøg på sætte dagsordenen for en kommende overenskomstforhandling. En sådan åbenlys favo-

risering af en bestemt faggruppe, må antages at være i strid med selvreguleringsprincippet, der 

fungerer som et hovedprincip i den danske model.  
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KAPITEL 5. KONKLUSION   

Nærværende afhandling har analyseret mulige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med 

overenskomstdækningen af letbaneførere. Analysen er foretaget ud fra et retsdogmatisk-, ar-

bejdsmarkedet teoretisk- og samfundsmæssigt perspektiv, hvor både arbejdstagere, arbejdsgivere 

og det politiske system er blevet inddraget.     

 

På baggrund af analysen anses fremførelsen af letbane ikke være omfattet af rutebiloverenskom-

stens faglige anvendelsesområde og næppe heller af jernbaneoverenskomsten. Ud fra analysen 

vurderes fremførelsen af letbaner at være et helt nyt område, der skal overenskomstdækkes ved 

en ny overenskomst. I den forbindelse besidder de faglige organisationer en forholdsvis vidtgåen-

de konfliktret overfor en arbejdsgiver.  

 

I vurderingen af 3F´s og DJ´s muligheder for at varsle konflikt med henblik på overenskomstdæk-

ningen af letbanekørsel, findes organisationernes konfliktret overfor en arbejdsgiver som udgangs-

punkt udelukket - i tilfælde af en bestående overenskomst. En fravigelse af dette udgangspunkt vil 

være underlagt begrænsninger (”meget stærke grunde”) - i tilfælde hvor de konkurrerende organi-

sationer tilhører samme hovedorganisation. Ud fra analysen konkulderes, at hverken 3F eller DJ vil 

kunne henvise til hensyn, der ville kunne fravige den arbejdsretlige grundsætning om, at der alt-

overvejende ikke er konfliktret, når arbejdsgiver allerede har en overenskomst for samme arbejde 

med et andet forbund indenfor samme hovedorganisation.  

 

Hverken 3F eller DJ ville derfor lovligt kunne varsle konflikt, hvis DI forinden indgår en aftale med 

den anden part. DI vil som udgangspunkt ikke vil være forpligtet af en grænsedragning foretaget i 

LO regi, idet DI berettiget må kunne forvente, at organisationerne (3F og DJ) selv har afklaret de-

res indbyrdes forhold i hovedorganisationen.    

 

Det er vurderingen af Midttrafik´s mulighed for at indføre arbejdsklausuler i udbudsmaterialet at de 

er underlagt visse begrænsninger, idet ALD ikke vil kunne påberåbe sig ILO94. Derfor må de krav 

Midttrafik stiller til løn- og ansættelsesvilkår ikke gå udover dem, der er fastsat ved ”lov”. En indgå-

et kollektiv overenskomst indgået mellem DI og 3F eller DJ, kan ikke anses for at opfylde udstatio-

neringsdirektivet krav om at være national gældende. Det kan derfor konkluderes, at Midttrafik ikke 

vil kunne stille krav i udbudsmaterialet om en indgået kollektiv overenskomst mellem DI og 3F eller 

DJ om løn- og ansættelsesvilkår skal følges af den kommende operatør.  
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Med udgangspunkt i en række udvalgte neoklassiske teorier er faktorer, der kan være med til at 

påvirke lønnen blevet belyst. Analysen viser, at der er lønforskel på de faggrupper, de to interesse-

rede organisationer hver især repræsenterer. Lønforskellen er et resultat at flere faktorer -

arbejdstagernes uddannelsesvalg, virksomhedernes rekrutterings- og fastholdelsespolitik samt 

institutionelle forhold. Hvem arbejdsgiversiden vælger at indlede forhandlinger med må derfor kon-

kluderes at ville have en økonomisk betydning, idet arbejdsgiversiden naturligt helst ser en for-

handling indledt på lavest mulige omkostnings niveau. Den økonomiske analyse fører videre til en 

forventning om, at en letbaneføres lønniveau vil ligge på et højere niveau end en buschauffør men 

samtidig væsentligt lavere end en lokomotivfører.  

 

I det integrerede afsnit giver analysen af bemærkningen ”Det er hensigten, at der ved fastsættel-

sen af uddannelseskrav til førerne af letbanetog tages udgangspunkt i de uddannelseskrav, der 

stilles til buschauffører”, grundlag for at antage, at bemærkningen er fordyrende, da den fastsætter 

højere uddannelseskrav end hvad udenlandske erfaringer finder nødvendigt. Et af den danske 

models helt afgørende balancepunkter er forholdet mellem aftaleparterne og det politiske system. 

Spillereglerne for dette sammenspil sættes umiddelbart ud af kraft, når Folketingets partier direkte 

blander sig ved at favorisere en bestemt gruppe – buschauffører.  I stedet for arbejdsmarkedets 

selvregulering opstår en situation, hvor det politiske system mere eller mindre direkte forsøger at 

påvirke en kommende forhandling. Den politiske bemærkning konkluderes derfor at være i strid 

med selvreguleringsprincippet i den danske model.  
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