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Abstract 

 

The main objective of this master thesis is to examine how the regulation opens for social dumping in 

relation to posting of workers and how economic theory and incentives affect the existence of social 

dumping. The subject is of great relevance because social dumping represents a significant problem 

when resulted in downward wage pressure and displacement of national workers. 

 

The analysis shows that there are several elements in the regulation that makes social dumping 

possible, respectively the posting of workers directive 96/71/EC, the provisions on the free movement 

of workers and freedom of establishment and the Danish labor market model. The foreign service 

providers has from a perspective of profit maximization incentive to hire the cheapest workers and the 

workers have, from a perspective of utility maximization, an incentive to accept relatively low wages 

in the host state because it exceeds the pay they are offered in their home state including both actual 

and social costs associated with moving. 

 

Foreign service providers can legally pay posted workers less than the average of national workers, 

partly because of the ruling of the European Court of Justice in C-341/05 Laval, establishing the 

posted workers directive as a maximum directive. This wage gap can become bigger due to 

uncertainty in regards to what elements of pay can fall under the definition of minimum wage in the 

directive. 

 

In Denmark the RUT-register helps authorities and unions to control working conditions for posted 

workers, in order to secure fair competition. There are, however, great uncertainty attached to the 

registered companies and workers, which make the data less applicable. 

 

A proposal for revision of the posted workers directive has been published by the European 

Commission in an effort to achieve higher protection of workers as well as to clarify the elements of 

the required wage to posted workers by changing the term “minimum wage” to “remuneration”. This 

master thesis will, in conclusion examine, whether the proposed changes to the posted workers 

directive sufficiently will reduce the risk of social dumping in Denmark. 
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Kapitel 1 - Metode og præsentation af problemstilling 

1.1 Indledning 

Baggrunden for afhandlingens problemstilling skal bl.a. ses i lyset af EU’s regler om fri 

bevægelighed, der lader personer, arbejdstagere og virksomheder udøve grænseoverskridende 

aktivitet ind over Danmarks grænser. Østudvidelsen i EU i 20041 og i 2007,2 åbnede Danmarks 

grænser yderligere op for disses indtræden og ageren på det danske arbejdsmarked, og mange af de 

nye medlemslande havde, og har stadig, lavere lønninger og lavere levestandarder. Hermed opstod der 

bekymring for social dumping i EU’s oprindelige medlemslande. 

 

Primærretten i EU sikrer, at man som arbejdstager, qua unionsborgerskabet, har ret til at tage ophold 

og arbejde i en anden medlemsstat, jf. TEUF art. 45. Desuden regulerer TEUF art. 56-57 den fri 

bevægelighed af tjenesteydelser for virksomheder, og TEUF art. 49  fastlægger etableringsfriheden. 

Disse friheder udgør EU-rettens grundlæggende principper og medfører samtidig forbud mod 

diskrimination og restriktioner overfor personer og virksomheder, der udøver fri bevægelighed. 

 

Sekundærretten tilskynder gennem bl.a. udstationeringsdirektivet 3  tjenesteydere til at levere 

grænseoverskridende tjenesteydelser på midlertidig basis i andre medlemsstater end i hjemstaten. 

Desuden berettiger direktivet disse tjenesteydere til at medbringe egen, billigere, arbejdskraft 

(udstationerede arbejdstagere).4 Direktivet har modstridende formål, idet der både ønskes at fremme 

fri udveksling af tjenesteydelser og samtidig sikre fair konkurrence for virksomheder og 

grundlæggende rettigheder for de udstationerede arbejdstagere.5 

 

Udstationeringsdirektivet sikrer udstationerede arbejdstagere visse minimumsvilkår i 

udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 1. Ét af vilkårene direktivet opstiller, er krav om, at 

arbejdstagerne skal have samme mindsteløn som nationale borgere.  

 

I Danmark er arbejdsmarkedet præget af, at arbejdsmarkedsparterne, arbejdsgiverforeninger og 

fagforeninger, forhandler kollektive overenskomster, der fastlægger løn- og arbejdsvilkår for 

medlemmerne. En stor del af danske arbejdstageres løn- og arbejdsvilkår fastsættes dog i lokalaftaler, 

                                                
1 Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta og Cypern indtrådte i det 
2 Bulgarien og Rumænien indtrådte i det europæiske fællesskab i 2007 
3 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjenesteydelser (herefter direktiv 96/71/EF) 
4 Direktiv 96/71/EF, præambel 3 
5 Nielsen, Ruth. 2016. Dansk arbejdsret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 3. udgave, s. 341 
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der indgås direkte mellem en tillidsrepræsentant og virksomheden. Denne model kaldes i daglig tale 

“den danske model”. 

 

Hermed opstår et sammenstød mellem udstationeringsdirektivets bestemmelse om mindsteløn og den 

danske model, der ikke sikrer arbejdstagere en mindsteløn. Fagforeningerne kan forhandle med de 

udenlandske tjenesteydere for at få dem til at indgå overenskomst, men de udstationerede 

arbejdstagere vil nødvendigvis ikke få lige så gunstige vilkår som nationale arbejdstagere, fordi 

udstationerede arbejdstagere ikke skal omfattes af lokalaftaler. Mindre gunstige vilkår kan dog 

medføre, at udstationerede arbejdstagere på den baggrund bliver mere attraktive for udenlandske 

tjenesteydere, hvilket kan medføre social dumping og fortrængning af dansk arbejdskraft. 

 

For at kunne føre en vis kontrol med udstationerede arbejdstagere på nationalt plan i Danmark skal 

udenlandske virksomheder, der leverer grænseoverskridende tjenesteydelser på midlertidig basis i 

Danmark anmelde en række oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT),6 jf. § 2, 

stk. 1. Det skal give de danske myndigheder mulighed for at føre tilsyn og sikre udenlandske 

arbejdstagere rimelige løn- og arbejdsvilkår og målet er dermed, at risikoen for social dumping 

mindskes. På trods af registeret er der fortsat eksempler på sager om social dumping i Danmark. De 

seneste år har nogle af de største sager været knyttet til Metrobyggeriet, hvor fagforeningen 3F flere 

gange har gået efter italienske Salini Impreglio S.p.A.’s entreprenører og underentreprenører, der har 

underbetalt deres medarbejdere og snydt med lønsedlerne.7 

 

Gennem de seneste år har en ændring af udstationeringsdirektivet været til debat. Kommissionen har 

fremsat et forslag til ændring af dele af direktivet med det formål, at udstationerede arbejdstagere skal 

have “lige løn for lige arbejde på samme sted”.8  

 

Spørgsmålet er dermed, hvorvidt EU-retten og den danske model i samspil kan imødegå truslen om 

social dumping, om det nye udstationeringsdirektiv vil ændre retstilstanden, samt hvilke økonomiske 

forhold disse regelsæt skaber for hhv. virksomheder og arbejdstagere. 

                                                
6 Bekendtgørelse om Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), BEK nr. 113 af 29. januar 2014 
7 Frandsen, Morten & Theodora Renard, Ny sag om lønsnyd på metrobyggeriet: Firma betaler millioner i forlig 
med fagforening, DR, 28. sep. 2017 besøgt 22. januar 2018 
8 Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser, KOM(2016) 128 endelig, Strasbourg, 8. marts 2016 (herefter: KOM(2016) 128 endelig, 
Revisionsforslaget) 
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Juridisk problemstilling 

I hvilken udstrækning og hvorfor kan der stadig eksistere social dumping trods, at problematikken er 

forsøgt løst gennem regulering i udstationeringsloven? 

1.2.2 Økonomisk problemstilling 

Hvilke økonomiske effekter og incitamenter har indflydelse på tilstedeværelsen af social dumping,  

hvad betyder dette for virksomheder og arbejdstagere, og herunder hvilken indflydelse den danske 

model har på problematikken? 

1.2.3 Integreret problemstilling 

Hvilken indvirkning vil det nye forslag til udstationeringsdirektiv have på tilstedeværelsen af social 

dumping på det danske arbejdsmarked?  

1.2.4 Synsvinkel 

Problemstillingen vil blive anskuet ud fra en samfundsmæssig vinkel, dog set fra et 

virksomhedsperspektiv, idet analysen omhandler virksomheders adgang til fri udveksling af 

grænseoverskridende tjenesteydelser. 

1.3 Struktur 

Afhandlingen består af fem kapitler, hvori de respektive analyser indgår. Nærværende kapitel 

beskriver den i afhandlingen anvendte teori og metode samt præsenterer det overordnede problemfelt. 

De efterfølgende tre kapitler indeholder afhandlingens analyser med den juridiske analyse i kapitel 2, 

den økonomiske analyse i kapitel 3 og endelig den integrerede analyse i kapitel 4. Herefter vil 

konklusionen samt en kort perspektivering følge i kapitel 5.  

1.4 Juridisk metode og teori 

For at belyse social dumping-problematikken i Danmark er det relevant at afgøre, hvad der efter 

udstationeringsloven er ”de lege lata”, gældende ret, på området.9 Afhandlingen anvender den 

                                                
9 Ross, Alf. 1953. Om ret og retfærdighed: En indførelse i den analytiske retsfilosofi. København: Hans Reitzels 
Forlag. 2. udgave, 1. oplag, genudgivet i  2013, s. 76 ff. 
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retsdogmatiske metode med henblik på at analysere, systematisere og fortolke retskilderne og 

derigennem udlede gældende ret.10 

1.4.1 Den retsdogmatiske metode 

Det er relevant at vælge en retsfilosofisk teori som grundlag for metoden, da denne har betydning for, 

hvordan de udvalgte relevante retskilder prioriteres og opfattes, som det f.eks. ses med forholdets 

natur, hvor EU-udviklingen medfører tvivl om mulighederne for at anvende forholdets natur som 

retskilde og fortolkningsmetode er ændret.11 

 

Denne afhandling vil have den europæiske realistiske retspositivisme som omdrejningspunkt, idet vi 

anskuer retten ud fra en monistisk synsvinkel, altså samspillet mellem dansk ret og EU-ret som “one 

big system” og det danske retssystem er dermed i en vis forstand et delsystem af EU-retten.12 Den 

europæiske realistiske retspositivisme er en forening af retspositivismen og den skandinaviske 

realistiske retsteori.13 Retspositivismen14 betragter retten for, hvad den er og ikke for, hvad den bør 

være. Retsteorien skal derfor ikke beskæftige sig med moral, retspolitik eller retssociologi. Alf Ross’15 

retskildelære er en deskriptiv retskildeteori og fastsætter dermed retskilderne ud fra, hvordan retten 

anvendes og fungerer ved domstolene”. Deraf følger, at der ifølge Alf Ross ikke er en rangorden 

mellem retskilderne, i stedet lægger han vægt på de forskellige retskilders grad af objektivering, hvor 

lovgivningen er den mest objektiverede type, og hermed inddeler han også retskilderne i fire 

hovedkategorier: lovgivning, domspraksis, sædvane og forholdets natur. 

 

Den europæiske realistiske retspositivisme opstiller ikke en rangorden for retskilderne, men følger den 

metodiske rækkefølge, hvor regulering anvendes før praksis og inden for regulering de trinhøjeste 

regler først.16 Retskildelæren tager dog højde for, at EU-retten har forrang for national ret, jf. Costa v. 

ENEL,17 og at der er trods alt eksisterer et reguleringshierarki i lovgivningen pga. lex superior-

princippet.18 Derfor er rækkefølgen i den juridiske analyse vigtig19 for at sikre ensartet juridisk 

metode. 

 

                                                
10 Tvarnø, Christina & Nielsen, Ruth. 2017. Retskilder og retsteorier. København: Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 5. udgave, s. 29 
11 Ibid, s. 192 
12 Ibid, s. 471 
13 Ibid, s. 477 
14 Ibid, s. 333-343 
15 Ibid, s. 377-379 
16 Ibid, s. 33 
17 Flaminio Costa v ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica), C-6/64, EU:C:1964:66 
18 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33 
19 Ibid, s. 34 
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Den retsdogmatiske analyse i denne afhandling har til formål at udlede, hvad der er de lege lata i 

forhold til, hvilke vilkår eksistensen af social dumping har i Danmark. De relevante retskilder for 

denne afhandling er derfor lovgivning og retspraksis. 

 

Afhandlingen tager både udgangspunkt i de relevante bestemmelser i dansk ret, herunder 

udstationeringsloven og RUT-loven samt EU’s direktiver som f.eks. udstationeringsdirektivet20 og 

håndhævelsesdirektivet21 til belysning af de lege lata.  

 

I afhandlingen vil gennemgående blive anvendt teleologisk fortolkning, hvor man ser på alle relevante 

bestemmelsers formål. Teleologisk fortolkning kan antage enten en subjektiv eller en objektiv form. 

Ved subjektiv fortolkning, som almindeligvis anvendes ved de danske domstole, inddrages 

lovforarbejder i vidt omfang som fortolkningsbidrag. Ved Domstolen er formålsfortolkningen 

imidlertid typisk objektiv, hvilket medfører, at man ser på retskildens ordlyd, formål og de relevante 

generelle principper, mens lovforarbejder ikke inddrages som fortolkningsbidrag,22  jf. Centros-

sagen.23 Domstolen henviser dog i stigende grad til forarbejder ved retsakter fra de seneste år,24 

hvilket måske også taler for den europæiske realistiske retspositivisme. Den juridiske analyse i 

afhandlingen vil beskæftige sig med forarbejderne til udstationeringsloven. Dermed er der tale om en 

subjektiv fortolkning og vi forlader os altså på de efterhånden mere hyppige tilfælde, hvor Domstolen 

alligevel inddrager forarbejder som fortolkningsbidrag. 

 

EU-retten er et dynamisk retssystem,25 hvor fortolkningsstilen ligeledes er dynamisk og derfor søger 

at tilpasse sig nutidens krav. Derfor vil denne afhandling tage samme udgangspunkt ved fortolkning af 

lovgivning og retspraksis, således at den retsdogmatiske metode vil blive tilpasset den EU-retlige 

fortolkningsstil. Fortolkningsstilen blev introduceret i Tyrer mod Storbritannien26 (1978), hvor Den 

Europæiske Menneskeretsdomstol (EMD)  udtalte, at Den Europæiske Menneskeretskonvention 

(EMRK) skal ses som “a living instrument”, og fortolkningen dermed skal ske i lyset af nutiden. 

 

I denne afhandling vil der som nævnt blive inddraget retspraksis i analysen. For at sikre retssikkerhed 

kræver det en vis konsistens i domsafsigelsen. Tidligere afgørelser er derfor yderst relevante retskilder 

                                                
20 Direktiv 96/71/EF  
21 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF 
om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 
1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«) 
(herefter direktiv 2014/67/EU) 
22 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 107 
23 Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, C-212/97, EU:C:1999:126, præmis 15 
24 Tvarnø & Nielsen, 2017 s. 107 
25 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2016. EU ret. København: Karnov Group Denmark A/S. 7. udgave s. 136-
137 
26 Den Europæiske Menneskeretsdomstol, Tyrer v Storbritannien, præmis 31 
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ved afgørelsen af, hvad der er de lege lata. Ved vurderingen af retskildeværdien er det vigtigt at holde 

sig for øje, hvilken domstol, der har afsagt dommen. 

 

Endelig vil der i afhandlingen blive anvendt juridisk litteratur i samspil med regulering og retspraksis 

for at belyse gældende ret. Litteraturen kan tjene som fortolkningsbidrag, men udgør ikke en 

selvstændig retskilde. 

1.5 Økonomisk metode og teori - arbejdsmarkedsøkonomi 

Den økonomiske analyse vil anskue social dumping ud fra et økonomisk perspektiv vha. den 

deduktive metode. 27  Gennem analyse af arbejdsgivernes incitament til at profitmaksimere og 

udstationerede arbejdstageres incitamenter i beskæftigelsesrelationen vil kapitlet søge at besvare, 

hvilke vilkår dette skaber for tilstedeværelsen af social dumping. Dette analyseres ud fra 

virksomhedernes og arbejdstagernes ønske om hhv. profitmaksimering og nyttemaksimering samt 

rammerne for den danske arbejdsmarkedsmodel.  

 

Den økonomiske analyse vil endvidere anvende den induktive metode i form af en statistisk analyse 

til at belyse og diskutere omfanget af social dumping. Der tages her forbehold for, at de tilgængelige 

data er karakteriseret ved stor usikkerhed, hvorfor man ikke kan konkludere noget endeligt ud fra 

disse, men blot kan danne sig et indtryk af forholdene. Afslutningsvis vurderes det, om retstilstanden 

er efficient. 

1.5.1 Økonomisk teori 

Afhandlingens analyse vil belyse problemet gennem den neoklassiske teori, principal-agent teorien 

(herefter: P/A-teorien) og efficiensteorien. Der bliver anvendt arbejdsmarkedsteorier, herunder human 

kapital teorien og mobilitetsteorien. Endelig vil problemstillingen blive belyst ud fra teoretiske 

overvejelser om incitamenter og risikoallokering f.eks. ud fra bad man-betragtningen, der siger, at der 

vil ske lovovertrædelse, hvis gevinsten herved overgår tabet.28 Denne betragtning medfører således, at 

lovovertrædelse skal betragtes som en omkostning og dermed som en kalkuleret risiko. 

1.5.1.1 Neoklassisk teori 

Den neoklassiske teori anvendes til at analysere de samfundsøkonomiske konsekvenser af social 

dumping. Udgangspunktet i den neoklassiske teori er fuldkommen rationalitet, hvor arbejdsmarkedets 

                                                
27 Knudsen, Christian. 1994. Økonomisk metodologi, Bd. 1: Videnskabsteori og forklaringstyper. København: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave, s. 57f. 
28 Miceli, Thomas J. 2004. The Economic Approach to Law. Palo Alto: Stanford University Press, s. 2 
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agenter er rationelle og har fuldkommen information,29 og at der er fuldkommen konkurrence på 

markedet.30 Adam Smith’s31 tese om den “usynlige hånd” beskriver, at samfundet opnår en optimal 

fordeling og anvendelse af dets økonomiske ressourcer, når alle arbejdstagere og virksomheder følger 

sin egen interesse. Ifølge teorien vil markedskræfterne og konkurrencen mellem arbejdstagerne 

således på sigt altid skabe ligevægt på arbejdsmarkedet,32 arbejdstagerne vil nyttemaksimere og 

virksomhederne vil profitmaksimere.33 Teorien beskriver dermed, hvordan det “perfekte” marked vil 

fremstå, og kan derfor yde støtte til at belyse den ultimative værdiskabelse samfundet kan opnå i 

relation til social dumping. 

 

Kritikerne fremfører dog, at arbejdsmarkedet ikke er i stand til selv at skabe ligevægt som under den 

rene neoklassiske ligevægtsteori, fordi arbejdsmarkedet også er præget af fagforeninger og 

arbejdsløshedsforsikringssystemer, 34  hvor afhandlingens fokus dog vil være på fagbevægelsens 

påvirkning af arbejdsmarkedet. Skandinavien, og herunder selvfølgelig Danmark, har historisk 

tradition for, at arbejdsmarkedsorganisationerne i højere grad har influeret arbejdstagernes løn- og 

arbejdsvilkår, hvilket kan tale for en institutionel tilgang. Grundlæggende reguleres disse vilkår dog i 

et samspil mellem markedskræfter og organisationer og institutionelle forhold, og modsætningerne er 

derfor mindre, end de fremtræder.35 

 

Det forekommer ikke realistisk, at arbejdsgiver og arbejdstagere har fuldkommen rationalitet og fuld 

information på markedet. Afhandlingens antagelse er, at der eksisterer asymmetrisk information. Den 

økonomiske analyse vil derfor omfatte Principal-agent teorien, der antager begrænset rationalitet og 

usikkerhed.  

1.5.1.2 Principal-agent teorien 

I P/A-teorien analyseres beskæftigelsesrelationen mellem principalen og agenten, når der ikke er fuld 

information for principalen om agentens adfærd. En arbejdstager motiveres til at yde en optimal 

indsats gennem behovet for at opnå en løn herfor. Principalen og agenten har modsatrettede interesser, 

hvor principalen søger profitmaksimering og agenten søger nyttemaksimering.36 

 

                                                
29 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 433 
30 Ibsen, Flemming & Stamhus, Jørgen. 2016. Arbejdsmarkedsøkonomi. København: Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag, s. 17 
31 Ibid, s. 114 
32 Ibid, s. 16 
33 Ibid, s. 17 
34 Ibid, s. 17-18 
35 Ibid, s. 24 
36 Ibid, s. 186 
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Beskæftigelsesrelationen mellem principalen og agenten udgør en kontrakt, hvor agenten skal udføre 

arbejdet under principalens anvisninger. Der eksisterer asymmetrisk information mellem parterne, da 

principalen ikke har fuld information om agentens kvalifikationer, produktivitet og adfærd i 

relationen. Dette informationsproblem kaldes også for moral hazard, og kan løses ved at opstille 

incitamenter for agenten, f.eks. i form af lønsystemer, der giver agenten incitament til at yde en 

optimal indsats. Det kan også løses ved at principalen overvåger agenten, som dog er forbundet med 

transaktionsomkostninger for principalen. Ved den rette fordeling mellem incitamenter og 

risikoallokering optimerer arbejdstageren sin nytteværdi og arbejdsgiveren sin profit.  

1.5.1.3 Human kapital teorien 

Human kapital består af de kvalifikationer og kompetencer en arbejdstager gennem sit liv har tilegnet 

sig, både personligt og fagligt, og tager afsæt i den neoklassiske arbejdsmarkedsteori. 37 

Arbejdstageren udbyder sine kvalifikationer og kompetencer på arbejdsmarkedet, og bliver herved 

rekrutteret af virksomheder, der efterspørger de kompetencer, der matcher virksomhedens behov.38 

Den generelle konklusion i human kapital teorien er, at uddannelse betaler sig.39 Dette betyder, at en 

arbejdstager, der har investeret i videreuddannelse og hermed sin egen human kapital fremstår mere 

attraktiv for virksomhederne, som så er villige til at betale for dennes arbejdskraft, såfremt 

kompetencerne matcher virksomhedens behov. Arbejdstageren kan dermed selv påvirke sine 

indkomstmuligheder gennem adfærd.40 

1.5.1.4 Mobilitet 

I kraft af at arbejdskraft ses som en produktionsfaktor, er det essentielt, at den er mobil. Herved 

forstås, at den kan allokeres til virksomheder, som har brug for den. Økonomisk set søger 

arbejdstagerne de bedst betalte job tilpasset deres kvalifikationer, hvorimod arbejdsgiverne søger den 

billigste arbejdskraft. Når arbejdstagere og arbejdsgivere agerer på denne måde opnås en 

ligevægtsallokering.41 Dog kan dette være svært at opnå grundet asymmetrisk information, hvilket 

også tidligere er lagt til grund for P/A-forholdet. 

Arbejdskraftens fri bevægelighed i EU har medført muligheden for at tage arbejde i et andet 

medlemsland end sit eget. Ved at benytte sig af denne mulighed kan dette påvirke arbejdsstyrken på 

nationalt plan i Danmark.  

 

                                                
37 Ploug, Niels. 1990. Teoretiske perspektiver (oversigt over arbejdsmarkedsteorier). Arbejdsløshedsrisiko og 
beskæftigelseschance. Socialforskningsinstituttets rapport 90:11. Side 1-18, s. 2 
38 Ibsen og Stamhus, 2016, s. 171 
39 Ibid, s. 172 
40 Ploug, 1990, s. 2 
41 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 211 
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Mobilitetsteorien vil i denne afhandling benyttes til at se på de udfordringer, der kan opstå, når 

udenlandske arbejdstagere søger mod jobs i den danske byggebranche, og der eventuelt opstår 

uklarheder for arbejdstageren og dennes viden om sine rettigheder.  

1.5.1.5 Efficiensteori 

Som beskrevet ovenfor i afsnittet om den neoklassiske teori, vil arbejdstagerne søge at maksimere 

egen nytte og virksomhederne vil søge at maksimere deres profit. Ud fra et nyttemæssigt perspektiv 

vil en rationel arbejdstager altid vælge den beskæftigelse, der maksimerer hans nytte.42  

 

Hvis arbejdsmarkedet er karakteriseret af fuldkommen konkurrence, vil det naturligt føre til en 

Pareto-optimal tilstand, hvilket medfører at ingen ved alternativ brug af ressourcerne kan stilles bedre, 

uden at mindst en anden stilles ringere. Det kan dog være svært at opfylde dette gennem lovgivning, 

da denne næsten pr. definition altid vil komme nogen til ulempe.43  

 

Derfor vil afhandlingen også inddrage en Kaldor-Hicks analyse, hvor to forskellige situationer på 

arbejdsmarkedet sammenlignes for at afgøre, om den ene er at foretrække frem for den anden. Ud fra 

Kaldor-Hicks kriteriet skal et tiltag gennemføres, hvis det skaber stor nok værdi til, at taberen skal 

kunne kompenseres af vinderen, og der stadig for vinderen er tilført værdi af tiltaget.44 

1.6 Integreret metode og teori 
Afhandlingens integrerede analyse vil kombinere retsdogmatisk metode og retsøkonomisk 

efficiensteori. Den retsøkonomiske analyse vil søge at udregne nytte og efficiens for at forklare 

konsekvenser og implikationer af reguleringen af udstationerede arbejdstagere og betydningen for 

samfundet ved implementeringen af det reviderede udstationeringsdirektiv.45 EU er jf. TEU, art. 3 en 

social markedsøkonomi, dvs. økonomisk “mixed model”, der har konkurrence som primært princip 

men også med centralt styrede sociale forpligtelser.46 

 

Kapitlet vil endvidere omfatte en retspolitisk analyse,47 der vil undersøge, hvorvidt de planlagte 

ændringer i forslaget til det reviderede udstationeringsdirektiv vil have en positiv effekt på 

tilstedeværelsen af social dumping på det danske arbejdsmarked. 

 

                                                
42 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 433 
43 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 8. udgave, s. 109f. 
44 Ibid, s. 110f. 
45 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 430 
46 Ibid, s. 436-437 
47 Ibid, s. 30 
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For at kunne belyse ovenstående anvendes resultaterne fra den retsdogmatiske analyse, hvor gældende 

ret på området udledes sammenholdt med den økonomiske analyse, der baserer sig på 

arbejdsmarkedsparternes styrkeforhold og efficiensteori. Det diskuteres om den planlagte revision af 

udstationeringsdirektivet vil medføre bedre forhold for udstationerede arbejdstagere og mindre social 

dumping. 

1.7 Afgrænsning 

Da afhandlingen centreres omkring udstationerede arbejdstagere i Danmark, afgrænses fra alle andre 

udstationerede arbejdstagere. Afhandlingens mere specifikke fokus er på reguleringens definition af 

mindsteløn, og derfor er de øvrige vilkår og rettigheder, som udstationerede arbejdstagere opnår 

gennem udstationeringsdirektivet ikke relevante for afhandlingen, hvorfor der afgrænses herfra.  

 

Den økonomiske analyse vil have fokus på forholdene i den danske bygge- og anlægsbranche, og vil 

derfor ikke komme ind på social dumping i øvrige brancher, herunder landbruget og 

transportbranchen. 

 

Afhandlingens fokus er på udstationeringsdirektivets art. 1, stk. 3, litra a) om entrepriseforhold, 

hvorfor der afgrænses fra de to øvrige udstationeringsformer vedrørende koncernintern udstationering 

og vikaransatte. Afhandlingen vil heller ikke komme ind på problemstillinger ifm. Arbejdsudleje, og 

der afgrænses ligeledes fra selvstændige enkeltmandsvirksomheder med undtagelse af diskussion af 

de tilfælde, hvor konstellationen anvendes til at omgå reglerne i udstationeringsdirektivet. Ordningen 

om kædeansvar ved lange entreprenørkæder beskrives ligeledes ikke. 

 

Endelig vil afhandlingen ikke beskæftige sig med social sikring eller reguleringen i hhv. 

servicedirektivet, vikardirektivet og arbejdstidsdirektivet, der også direkte eller indirekte beskytter 

løn- og arbejdsvilkår. Ligeledes vil afhandlingen ikke behandle folkeretlige bestemmelser eller 

regulering. 

Kapitel 2 - Juridisk analyse 

2.1 Juridisk indledning 

Gennem de seneste årtier har der været et øget fokus på social dumping, og fænomenet har i stigende 

grad været diskuteret. Selvom alle principielt kan blive ofre for social dumping, vil det som oftest 

være udenlandske arbejdstagere, der rammes, da de ikke har samme mulighed for sociale ydelser fra 
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det offentlige, og derfor kan være nødsaget til at arbejde under ellers uacceptable forhold.48 Hertil 

kommer, at det generelle lønniveau i mange af EU’s østlande medfører, at selv meget lave lønninger i 

f.eks. Danmark fremstår attraktive for netop østarbejdere. Af disse udenlandske arbejdstagere er de 

udstationerede en særlig interessant og udsat gruppe. Ansættelsesforholdets kerneelement er den korte 

varighed, og det begrænser på den ene side muligheden for kontrol med, at gældende regler 

overholdes, og skaber på den anden siden ikke et klart incitament for arbejdstagerne til at melde sig 

ind i fagforeningerne idet præmissen for medlemskab som udgangspunkt er langsigtet.  

Der findes ikke en entydig definition af social dumping 49  eller tydelige afgrænsninger af 

rækkevidden,50 hvilket kan bidrage til misforståelser og uenigheder i diskussionen af problemets 

omfang og betydning.51 

 

Beskæftigelsesministeriet (BM) definerer begrebet som “forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har 

løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau”.52 En anden definition kan 

findes i Cevea-rapporten “Nordiske tiltag mod social dumping”, hvor begrebet dækker over “den 

praksis som markedsaktører anvender for at underminere eksisterende arbejdsmarkeds- og sociale 

reguleringer med henblik på at opnå komparative fordele, og hvori de kan blive støttet af regeringer 

og andre aktører”.53 En sidste definition kan findes i rapporten fra Udvalget om modvirkning af 

social dumping, der blev nedsat ifm. finansloven i 2012. Heraf følger, at “Begrebet social dumping 

betegner normalt forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår under sædvanligt 

dansk niveau. Herved forstås vilkår, som svarer til relevant overenskomst for det pågældende faglige 

område. Social dumping henviser også til situationer på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske 

virksomheder opererer i Danmark uden at overholde danske love og regler om f.eks. skat, 

arbejdsmiljø, social sikring samt opholds- og arbejdstilladelser”.54 

 

Omdrejningspunktet er således, at den udenlandske arbejdstager bliver stillet dårligere end den 

danske, hvor udgangspunktet for sammenligningen er de relevante overenskomster for det konkrete 

fagområde,55 og hvor nærværende afhandlings fokus vil være på lønelementet. De dårligere forhold 

                                                
48 Kofoed-Diedrichsen & Weise, Kristian. 2017. Nordiske tiltag mod social dumping - En gennemgang af 
fænomenet, dets udbredelse og indsats mod det. Cevea. Rapport udarbejdet for SAMAK - arbeiderbevægelsens 
nordiske samarbejdskomite, s. 13 
49 BM: Social dumping besøgt 27. april 2018 
50 Kiss, Monika: Understanding social dumping in the European Union. European Parliament Think Tank. 21. 
marts 2017 besøgt 3. marts 2018 
51 Skadhede, Jørgen: Hjort afviser at kalde 40 kr. i timen for social dumping, Altinget, 17. dec. 2013, besøgt 3. 
marts 2018 
52 BM: Social dumping besøgt 27. april 2018 
53 Cevea, 2017, s. 4 
54 Udvalget om modvirkning af social dumping (BM, Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, 
Skatteministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Transportministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet & 
Finansministeriet), 2012. Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping, s. 12 
55 Cevea, 2017, s. 11-12 
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kan medføre, at den udenlandske arbejdskraft fortrænger den danske arbejdskraft. Dette påfører det 

danske samfund tab, idet der er færre skatteindtægter56 fra danske statsborgere i arbejde på den ene 

side og øgede udgifter til overførselsindkomster til danskere uden arbejde på den anden side.57 Social 

dumping skaber således en unfair konkurrence på arbejdsmarkedet, der potentielt kan medføre 

dårligere arbejdsvilkår og lavere lønninger på et generelt plan, idet virksomhederne kan blive nødt til 

at underbyde hinanden for at overleve. Dette kan igen underminere den faglige organisering på 

arbejdsmarkedet,58 hvilket sikrer rimeligt lønniveau, høj vækst og lav ulighed.59 

 

Det er dog vigtigt at understrege, at ikke al social dumping er ulovlig. Det kan være fuldt tilladt at 

betale en endog meget lav løn, hvis ikke arbejdsgiveren har indgået overenskomst, hvilket skyldes 

reguleringen af det danske arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter selv aftaler løn- og 

arbejdsvilkår,60 og man ikke fra statslig side har fastsat en mindsteløn. 

 

Social dumping er særlig udbredt i f.eks. bygge- og anlægssektoren og andre brancher, hvor der er en 

stor andel af ufaglærte arbejdere. Virksomhederne opnår omfattende omkostningsbesparelser, hvilket 

gør dem mere konkurrencedygtige og sænker markedspriserne. Problemerne i disse brancher skyldes, 

at virksomhederne kan udnytte forskellige EU-regler til at omgå national lovgivning og dermed betale 

mindre i løn, end hvad der er normalt på det danske arbejdsmarked. Virksomhederne kan også 

organisere sin arbejdskraft således, at sociale bidrag og afgifter betales i det EU-land, hvor de er 

mindst.61 Udstationeringsdirektivet giver udenlandske tjenesteydere adgang til at udstationere egne 

ansatte uden at disse, med undtagelse af visse minimumsbestemmelser, bliver omfattet af 

arbejdsmarkedsreguleringen i værtslandet. Danmark og Sverige har dog implementeret direktivet 

uden lovfastsat minimumsløn eller alment gældende overenskomster, og dermed bliver det 

(principielt) muligt at udstationere arbejdstagere til meget lave lønninger.62 

 

Kampen mod social dumping handler således om at forsøge at sikre, at udenlandske virksomheder og 

tjenesteydere ikke kan operere under forhold, der gør det muligt for dem at presse lønniveauet nedad 

og fortrænge den øvrige arbejdskraft fra det danske arbejdsmarked, samt at sikre at disse aktører 

betaler de korrekte sociale og offentlige ydelser og overholder arbejdsmiljøloven.63 I Danmark søges 

                                                
56 Dette skyldes, at den danske arbejdskraft betaler mindre i skat, mens den udstationerede arbejdskraft betaler 
skat i hjemstaten. Dette behandles dog ikke yderligere, jf. afhandlingens afgrænsning 
57 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 348 
58 Cevea, 2017, s. 4 
59 Steen, Jens Jonatan & Schoop, Sarah Richardt. 2013. Den danske models styrker. De empiriske argumenter 
for den danske arbejdsmarkedsmodel. Cevea, s. 29 
60 Cevea, 2017, s. 14 
61 Ibid, s. 4 
62 Ibid, s. 6 
63 Sociale og offentlige ydelser samt arbejdsmiljølovgivningen behandles dog ikke yderligere 
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dette opfyldt gennem bl.a. en strategi om at få overenskomstdækket så mange udstationerede 

arbejdstagere som muligt.64 

 

Nærværende kapitel vil undersøge, hvilke muligheder og begrænsninger for social dumping, der 

følger af gældende ret.  

2.2 EU-ret 

Det er relevant for afhandlingens fokus først at gennemgå dele af den relevante EU-lovgivning og 

dennes sammenhæng med den danske regulering. EU’s primærret består af Traktaten for den 

Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter TEUF), Traktaten om den Europæiske Union (TEU) og 

Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (herefter Chartret). Relevant for 

afhandlingen er bestemmelserne om den frie bevægelighed, som er grundrettigheder, som man både 

som unionsborger og virksomhed i EU er sikret. Bestemmelserne skal medvirke til at sikre det indre 

markeds funktion. EU’s sekundærret består af direktiver, forordninger, afgørelser mv. Af relevans for 

afhandlingen er først og fremmest udstationeringsdirektivet og håndhævelsesdirektivet, der skal styrke 

den praktiske anvendelse af udstationeringsdirektivet.65 EU-retten har, som anført i kapitel 1, forrang 

for dansk national ret,66 og forrangsprincippet medfører, at hvis der er konflikt mellem national ret og 

fællesskabsretten, vil det være EU-retten, der er gældende. 

 

Det kræver derfor, at EU-lovgivningen og de nationale love samordnes til en vis grænse, at der sker 

en harmonisering. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem implementering af direktiver og er vigtigt for 

opbygningen af EU’s indre marked. Der skelnes mellem forskellige former for harmonisering, navnlig 

mellem totalharmonisering og minimumsharmonisering.67 

 

Ved totalharmonisering kan EU-landene ikke indføre nationale regler, som afviger fra de fælles, 

harmoniserede EU-regler, herunder direktiver, forordninger, afgørelser mv. Det følger af C-205/07 

Gysbrechts,68 at enhver national foranstaltning på et område, hvor der er foretaget udtømmende 

harmonisering, skal bedømmes på grundlag af de harmoniserede bestemmelser og ikke den primære 

EU-ret. Ved minimumsharmonisering kan EU-landene fastsætte strengere krav end dem, der fremgår 

                                                
64 Cevea, 2017, s. 6 
65 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, KOM(2012) 131 endelig, Bruxelles, 21. marts 2012, pkt. 
3.1 (herefter: KOM(2012) 131 endelig) 
66 C-6/64 Costa/ENEL 
67 Folketingets EU-Oplysning: Harmonisering besøgt 7. februar 2018 
68 Straffesag mod Lodewijk Gysbrects & Santurel Inter BVBA, C-205/07, EU:C:2008:730, præmis 33 
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af direktivet. Dette betyder, at EU-reglerne fastsætter en minimumsgrænse, der skal overholdes, men 

som godt må overgås.69  

 

Arbejdsretten er et eksempel på et område, hvor der er sket harmonisering, og således har næsten alle 

arbejdsrettens emner i dag en EU-retlig dimension. De arbejdsretlige direktiver i EU er 

minimumsdirektiver, jf. TEUF art. 153, der er den vigtigste hjemmelsbestemmelse for arbejdsretlige 

direktiver. Heraf fremgår, at medlemslandene frit kan indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger 

på nationalt niveau, så længe de er forenelige med traktaterne.70 At det arbejdsretlige område er 

genstand for minimumsharmonisering følger ligeledes af præambel nr. 17 i udstationeringsdirektivet, 

der bestemmer, at værtslandets ufravigelige minimumsbeskyttelse ikke må hindre mere favorable 

arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere.71 

 

Udover harmoniseringsbetragtninger ved behandlingen af EU-bestemmelser sondres endvidere 

mellem vertikal og horisontal, direkte virkning. Den vertikale dimension er relationen mellem staten 

og borgerne/virksomhederne. Den horisontale dimension er relationen mellem borgere og 

virksomheder, f.eks. en lønmodtager og dennes private arbejdsgiver.72 Af teori og praksis følger, at 

traktatbestemmelser har direkte vertikal virkning og til en vis grad også direkte horisontal virkning, 

såfremt bestemmelserne er klare og præcise. Det kom bl.a. til udtryk i Laval73 og Viking74-sagerne, 

hvor Domstolen udtalte, at artiklerne 49 og 56 i TEUF har direkte horisontal virkning, og derfor var 

lønmodtagerorganisationerne forpligtede efter bestemmelserne.  

 

For at kunne anvende EU’s bestemmelser om fri bevægelighed skal visse betingelser være opfyldt. 

For det første skal der være tale om et grænseoverskridende element, da bestemmelserne om fri 

bevægelighed ikke regulerer rent nationale forhold, jf. C-60/00 Carpenter.75 Derudover skal de, der 

påberåber sig bestemmelsen selv være berettigede efter denne og de, bestemmelsen påberåbes over for 

skal være forpligtede af denne.76 

 

                                                
69 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2010. EU ret. København: Thomson Reuters Professional A/S. 6. udgave, s. 
131-132 
70 Nielsen, Ruth. 2015. EU-retten og den danske arbejdsmarkedsmodel. Samfundsøkonomen. 2015:1, s. 18 
71 Minimumskarakteren har dog været til diskussion siden afgørelsen i C-341/05 Laval, som gennemgås 
nedenfor 
72 Neergaard & Nielsen, 2010, s. 218 
73 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet, C-341/05, EU:C:2007:809 
74 International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union v Viking Line ABP, OÜ Viking Line 
Eesti, C-438/05, EU:C:2007:772 
75 Mary Carpenter v Secretary of State for the Home Department, C-60/00, EU:C:2002:434 
 præmis 29 
76 Steinicke, Michael; Elholm, Thomas; Starup, Peter & Daniel, Bugge Thorbjørn. 2011. Grundlæggende EU-
ret. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 2. udgave, s. 459  
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Medlemsstaterne må ikke opstille hindringer for den fri bevægelighed, jf. TEUF art. 56, stk. 1.77 De 

regler medlemsstaterne opstiller på områder, der berøres af den fri bevægelighed, skal endvidere 

anvendes uden forskelsbehandling og uden at diskriminere på baggrund af nationalitet jf. TEUF art. 

18. Direkte diskrimination er kun tilladt gennem traktatfæstede undtagelser, mens indirekte 

diskrimination og restriktioner også er tilladt, hvis der er tvingende almene hensyn til stede. For 

etableringsretten gælder, at en virksomhed, som varigt eller lejlighedsvist er forbundet med udøvelse 

af offentlig myndighed i en medlemsstat, ikke er omfattet af etableringsretten i den pågældende 

medlemsstat, jf. TEUF art. 51. Efter TEUF art. 52 gælder desuden, at medlemsstaterne kan fravige 

princippet om den frie etableringsret, hvis dette sker af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed og 

sundhed. Denne bestemmelse skal dog fortolkes indskrænkende, jf. C-341/05 Laval. 78  Disse 

traktatfæstede undtagelser finder også anvendelse på tjenesteydelser, jf. TEUF art. 62. Endelig gælder, 

at nationale foranstaltninger, der kan hæmme udøvelsen af de grundlæggende friheder eller gøre 

udøvelsen heraf mindre attraktiv, kun kan retfærdiggøres, hvis følgende kumulative betingelser er 

opfyldt: 79  1) foranstaltningerne skal finde anvendelse uden forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, 2) de skal være begrundet i tvingende almene hensyn og proportionalitetsprincippet skal 

være opfyldt, hvilket medfører at, 3) de skal være egnede til at opnå den ønskede virkning og 4) ikke 

må gå ud over, hvad der er nødvendigt for opnåelsen af denne virkning. Af relevans for denne 

afhandling kan f.eks. være hensynet til beskyttelse af arbejdstagere, jf. C-113/89 Rush Portuguesa.80 

 

Det gælder for opstilling af “lovlige” hindringer for den frie bevægelighed, at de kan retfærdiggøres, 

hvis de forfølger et lovligt formål og er egnede og nødvendige for at nå dette formål, hvilket vil sige 

er proportionale.81 Beskyttelse af arbejdstagere er klart et lovligt formål, jf. bl.a. de forenede sager C-

369/96 og C-376/96 Arblade. 82  Proportionalitetespincippet blev første gang fastslået i C-11/70 

Internationale Handelsgesellschaft,83 hvor Domstolen afgjorde, at proportionalitetsprincippet er et 

almindeligt retsprincip i EU-retten. Formålet med princippet er at sikre, at de nationale 

foranstaltninger er forholdsmæssige ift. de hensyn, som den EU-retlige bestemmelse varetager. Der 

skal altså være et passende forhold mellem medlemsstaternes opstillede hindringer og de hensyn, som 

kan begrunde og legitimere disse hindringer.84   

 

                                                
77 De øvrige traktatbestemmelser om fri bevægelighed indeholder et lignende forbud. 
78 C-341/05 Laval, præmis 117 
79 Jf. Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, C-55/94, 
EU:C:1995:411, præmis 37 
80 Rush Portuguesa Lda v Office national d'immigration, C-113/89, EU:C:1990:142, præmis 18 
81 Neergaard & Nielsen, 2016, s. 222-223 
82 Straffesag mod Jean-Claude Arblade & Arblade and Fils SARL & Bernard Leloup m.fl., C-369/96 og C-
376/96, EU:C:1999:575, præmis 39 
83 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, C-11/70, 
EU:C:1970:114 
84 Steinicke, Elholm, Starup & Daniel, 2011, s. 469 
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Ligebehandlingsprincippet, som også er et generelt princip fastslået af Domstolen,85 har tydelige 

lighedstegn med ikke-diskriminationsprincippet, fordi begge baserer sig på, at der ikke må ske 

forskelsbehandling, men ligebehandlingsprincippet er ikke afhængigt af, hvilken form for 

forskelsbehandling, der sker, mens ikke-diskriminationsprincippets fokus primært angår 

forskelsbehandling på baggrund af nationalitet.86 

 

Endelig gælder subsidiaritetsprincippet, hvorefter beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som 

muligt. Princippet er formuleret i TEU art. 5, stk. 3: “I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen 

på de områder, som ikke hører ind under dets enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for 

den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt 

eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre kan nås på 

EU-plan”. Formålet er således at opnå balance i forholdet mellem Unionens og medlemsstaternes 

udøvelse af kompetencer ved at inddrage nærmere specificerede overvejelser i udarbejdelsen og 

vedtagelsen af EU-retlige regler.87  Som kort berørt i afsnittet om harmonisering har EU ikke 

enekompetence på området for arbejdsmarkedet, jf. TEUF art. 4, stk. 2, litra b), og overvejelser 

angående overholdelse af subsidiaritetsprincippet88 kan derfor være relevante. 

2.2.1 TEUF art. 45 om arbejdskraftens fri bevægelighed 

Som arbejdstager har man ret til at søge og tage arbejde i alle EU’s medlemsstater, jf. TEUF art. 45, 

stk. 1, der bestemmer, at ”arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Unionen”. 

 

Som udgangspunkt har TEUF bestemmelserne om fri bevægelighed ikke horisontal virkning,  hvilket 

medfører, at private virksomheder og personer ikke er forpligtet af reglerne, der i stedet retter sig mod 

medlemsstaterne. Domstolen har dog i C-281/98 Angonese,89 statueret, at art. 45 har horisontal 

virkning, og at private virksomheder og personer dermed er forpligtede af bestemmelsen.  

 

Det følger således af TEUF art. 45, at man som unionsborger har ret til at tage ophold og arbejde i 

enhver anden EU-medlemsstat. Dermed udnytter man sin ret til fri bevægelighed og får status af 

arbejdstager. 

2.2.1.1 Arbejdstagerbegrebet efter TEUF art. 45 

Når en unionsborger opnår status som arbejdstager, får denne samtidig ret til ophold og 

ligebehandling i unionens medlemsstater. For Danmark, der er en medlemsstat med et højt 
                                                
85 Se f.eks. Den Portugisiske Republik v Rådet for Den Europæiske Union, C-149/96, EU:C:1999:574 
86 Steinicke, Elholm, Starup & Daniel, 2011, s. 251-252 
87 Ibid, s. 203 
88 Subsidiaritetsprincippet diskuteres desuden i analysen i kapitel 4 
89 Roman Angonese v Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, C-281/98, EU:C:2000:296  
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velfærdsniveau, kan dette potentielt medføre store udgifter til velfærdsydelser og pres på de offentlige 

finanser. Danmark og andre medlemsstater har derfor et tydeligt incitament til at forsøge at påvirke 

rækkevidden af begrebet arbejdstager og omfanget af den beskæftigelse, der medfører status som 

arbejdstager.90  

 

At være “arbejdstager” efter reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed fremgår ikke af TEUF art. 

45, der blot regulerer retten for unionsborgere til at “tage ophold i en af medlemsstaterne for der at 

have beskæftigelse i henhold til de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for 

indenlandske arbejdstageres beskæftigelse”, jf. art. 45, stk. 3, litra c). Dermed præciseres begrebet 

ikke yderligere end, at de sidestilles med nationale borgere i den pågældende medlemsstat. Domstolen 

har dog flere gange beskæftiget sig med spørgsmålet, hvor de mest relevante tilfælde kort nævnes 

nedenfor. 

 

Domstolen afslog i C-73/63 Unger,91 at den enkelte medlemsstat selv kunne definere, hvad der skulle 

ligge i begrebet arbejdstager. Domstolen lagde til grund, at arbejdskraftens frie bevægelighed ellers 

kunne tilpasses efter forgodtbefindende og de facto ville miste sin betydning.92 

 

I C-53/81 Levin93 præciserede Domstolen, at der skal være tale om faktisk og effektiv beskæftigelse, 

med udelukkelse af beskæftigelse af et så lidet omfang, at det blot udgør et rent marginalt 

supplement.94 Af dommen følger også, at arbejdstagerbegrebet ikke må fortolkes indskrænkende.95  

 

Domstolen fastslog yderligere i C-66/85 Lawrie-Blum,96 at det EU-retlige arbejdstagerbegreb omfatter 

enhver person, der - uafhængigt af arbejdsforholdets retlige karakter - udfører arbejde mod vederlag 

for en anden, som han er afhængig af, og således at arbejdet fastlægges af denne. 97 

Arbejdstagerbegrebet består ifølge denne dom altså af tre dele, der kumulativt skal være opfyldt: først 

og fremmest skal arbejdstageren yde arbejde for en anden, dernæst skal arbejdstageren være 

undergivet dennes instruktionsbeføjelse og endelig skal arbejdet ske mod et vederlag. Der skal altså 

foreligge et over-underordnelsesforhold. Denne definition har Domstolen senere bekræftet i C-14/09 

Genc.98 

 

                                                
90 Steinicke, Elholm, Starup & Daniel, 2011, s. 600 
91 Mrs M.K.H. Hoekstra (née Unger) v Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten 
(Administration of the Industrial Board for Retail Trades and Businesses), C-75/63, EU:C:1964:19 
92 Steinicke, Elholm, Starup & Daniel, 2011, s. 600 
93 D.M. Levin v Statssekretæren, Justitsministeriet, C-53/81, EU:C:1982:105 
94 C-53/81 Levin, præmis 17 
95 Ibid, præmis 13 
96 Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, C-66/85, EU:C:1986:284 
97 Ibid, præmis 12 
98 Hava Genc v Land Berlin, C-14/09, EU:C:2010:57 
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Det følger dog af C-113/89 Rush Portuguesa,99 at udstationerede arbejdstagere ikke er omfattet af 

arbejdstagerbegrebet, men i stedet skal forstås som et led i den tjenesteydelse, som virksomheden 

leverer. Det skyldes, at de vender tilbage til deres hjemstat.100 Dermed er det relevant at beskæftige sig 

med reguleringen i TEUF art. 56 og 57 og tjenesteydelsesbegrebet. 

2.2.2 TEUF art. 49 om etableringsretten 

TEUF art. 49 giver selvstændige og virksomheder adgang til frit at etablere sig i en anden 

medlemsstat og udelukker, at medlemsstaterne kan opstille restriktioner herfor, jf. TEUF art. 49, stk. 

1.  

 

Der findes ikke i traktaten en definition af begrebet etablering, men Domstolen har i C-221/89 

Factortame m.fl.101 afgjort, at der ved etablering skal forstås en “faktisk udøvelse af en økonomisk 

aktivitet ved hjælp af en fast indretning i en anden medlemsstat i et ikke nærmere angivet tidsrum”. I 

C-55/94 Gebhard 102  udtalte Domstolen, at etableringsbegrebet er et vidt begreb, og at 

etableringsretten indebærer, at man på en stabil og vedvarende måde kan deltage i det økonomiske liv 

i en anden medlemsstat end sin egen. Der skal således være tale om forhold, der gør det muligt, at den 

økonomiske virksomhed faktisk og reelt kan udøves. Dette kan bl.a. ske ved oprettelse af ny 

virksomhed, ved overtagelse af en eksisterende virksomhed eller ved flytning af en eksisterende 

virksomhed.103 

 

Bestemmelsen om etableringsfriheden kan åbne for muligheden for omgå regler for udstationering 

(proforma-udstationering). Dette kan f.eks. gøres ved oprettelse af en såkaldt postkassevirksomhed, 

som ikke reelt driver virksomhed i etableringsstaten ud over “blot [...] intern forvaltning og/eller 

administrative aktiviteter”.104 Disse virksomheder oprettes udelukkende med det formål at udføre 

arbejde i Danmark, men samtidig også for at undgå den strengere danske regulering og i stedet drage 

fordel af etableringsstatens regler.105 Det er således karakteriserende for postkassevirksomheder, at de 

oprettes for at skjule noget eller give et forkert indtryk af, hvilken aktivitet der er i selskabet.106 Der 

kan opstå administrative udfordringer for de håndhævende myndigheder i værtsstaten, hvis det ikke 

kan afgøres, om en virksomhed er hjemmehørende i etableringsstaten eller i værtsstaten (Danmark), 

og i disse tilfælde kan virksomheden i begge lande undgå kontrol af, hvorvidt de overholder de regler, 
                                                
99 C-113/89 Rush Portuguesa, præmis 15 
100 Cevea, 2017, s. 18  
101 The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and others, C-221/89, 
EU:C:1991:320, præmis 20 
102 C-55/94 Gebhard, præmis 25 
103 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping, 2012, s. 29 
104 Direktiv 2014/67/EU, præambelbetragtning 9 
105 Rapport fra Udvalget mod social dumping, 2012, s. 45 
106 Sørensen, Karsten Ensig. 2014. Postkasseselskaber: en udfordring for et velfungerende indre marked, EU-ret 
2 og Selskabsret 1.1 og 1.2. U.2014B.237. Side 237-246, s. 237 
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de skal. 107  Hvis det vurderes, at der er tale om en postkassevirksomhed og dermed en 

proformaetablering, kan myndigheder og fagforeninger i Danmark behandle virksomheden på samme 

måde som nationale virksomheder, og fidusen er dermed modvirket.108 I C-212/97 Centros-dommen 

afgjorde Domstolen, at det var fuldt ud lovligt at vælge at stifte selskab i den medlemsstat, hvor 

landets selskabsretlige regler forekommer at være mindst byrdefulde og at oprette filialer i andre 

medlemsstater i sig selv ikke udgør et misbrug af etableringsretten.109 Såfremt et selskab oprettes i 

hjemstaten med henblik på at omgå reglerne i udstationeringsdirektivet, vil det dog i alle tilfælde nok 

kvalificere som misbrug af etableringsretten.  

 

Ved at oprette en postkasseadresse i sin hjemstat og herefter udføre tjenesteydelser i eksempelvis 

Danmark uden at følge overenskomsternes regler opstår der administrative udfordringer for 

myndighederne ifm. inddrivelse af krav herfor,110 og sammenholdt med arbejdets længde, der ofte er 

af kortere varighed, skærpes udfordringerne yderligere for håndhævelse. Ved at udnytte den fri 

etableringsret, der følger af TEUF art. 49, og afgørelsen i C-212/97 Centros åbner traktaten op for 

brug af postkasseselskaber, så længe bestemmelsen ikke misbruges, hvilket skal vurderes konkret og 

individuelt i hvert tilfælde.111 

 

En anden måde at forsøge at omgå reglerne i udstationeringsdirektivet og/eller TEUF art. 56 på er 

gennem såkaldte ’arme-ben’-virksomheder, hvor der er tale om, at produktet udelukkende består af 

ejerens arbejdskraft i en enkeltmandslignende virksomhed. 112  Det sker ved, at en selvstændig 

udenlandsk tjenesteyder fremstår som underentreprenør, men reelt har karakter af lønmodtager. 

Fidusen er, at selvstændige erhvervsdrivende selv bestemmer deres egne løn- og arbejdsvilkår, og 

enkeltmandsvirksomhederne skal derfor hverken leve op til bestemmelserne i værtsstaten om 

mindsteløn eller overenskomster. Der er de facto tale om et ansættelsesforhold, men rent juridisk kan 

det ikke at anse for at være et ansættelsesforhold, men et samarbejde med en anden virksomhed.113 

Arrangementet skaber en gevinst for begge parter, da den selvstændige tjenesteyder, på trods af 

ovenstående, stadig kan modtage en løn, der er højere end gennemsnitslønnen i hjemstaten, og 

virksomheden kan spare omkostninger.  

 

En principiel afgørelse i denne henseende blev afgjort i efteråret 2017 ved faglig voldgift.114 En dansk 

virksomhed (CC Fliser) havde indgået underentreprise med et større antal selvstændige polske 

                                                
107 Rapport fra Udvalget mod social dumping, 2012, s. 27 
108 Sørensen, 2014, s. 240 
109 C-212/97 Centros, præmis 27 
110 Rapport fra Udvalget mod social dumping, 2012, s. 28 
111 Ibid, s. 162 
112 Cevea, 2017, s. 20 
113 Ibid, s. 20 
114 FV2017.0097, 3F mod Dansk Byggeri for CC Fliser ApS 
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“virksomheder”. Afgørelsens omdrejningspunkt angik, hvorvidt de polske virksomhedsejere kunne 

anses for at have arbejdet i et “medarbejderlignende ansættelsesforhold”, hvorved der var tale om 

omgåelse.115 Formanden for CC Fliser udøvede væsentlig indflydelse på udførelsen af de polske 

virksomhedsejeres arbejde på byggepladsen, og ydermere var arbejdet sammenligneligt med det, som 

CC Flisers egne ansatte udførte. Det afgørende var således, hvorvidt de polske virksomhedsejere 

kunne anses for værende selvstændige med egen indflydelse eller om de reelt bestred et 

medarbejderlignende ansættelsesforhold på samme vilkår som virksomhedens øvrige medarbejdere. 

Afgørelsen slog dermed fast, at arme-ben virksomheder ikke kan anvendes til lovligt at omgå 

arbejdsmarkedsreguleringen og begå social dumping. 

 

Det afgørende er dog dels, om virksomhedens arrangement bliver opdaget, og dels om de danske 

myndigheder kan løfte bevisbyrden. Derfor kan danske virksomheder se denne form for 

kontraktindgåelse som en attraktiv måde at drive virksomhed på, da de kan slippe afsted med at betale 

en lavere løn ved ikke at være tvunget til at overholde overenskomstens bestemmelser. Virksomheden 

kan undlade at afholde udgifter for arbejdernes pension samt ferie- og overtidsbetaling, og dermed 

opnå en uberettiget konkurrencemæssig fordel og social dumping. 
 

En tredje måde, hvorpå etableringsretten kan udnyttes, er ved at flytte sin virksomhed fra en 

medlemsstat til en anden, for herigennem at opnå mere fordelagtige udgifter til eksempelvis aflønning 

af arbejdskraft, som også fører til social dumping. Dette var tilfældet i C-438/05 Viking Line, der 

omhandlede et finsk rederi, der ønskede at udflage færgen Rosella til Estland eller Norge som følge af 

konkurrence fra estiske færger på samme rute, hvilket medførte tab for rederiet. Rederiet blev dog 

mødt med kollektive kampskridt fra det finske sømandsforbund som følge heraf. Domstolen lagde til 

grund, at såfremt oprindelsesmedlemsstaten kan forbyde virksomheder at forlade deres område for at 

etablere sig i en anden medlemsstat, bliver etableringsrettens sikrede rettigheder meningsløse,116 men 

at hensynet til beskyttelse af arbejdstagere kunne udgøre et tvingende alment hensyn. Domstolen tog 

ikke nærmere stilling til, om den i sagen omhandlede konflikt var lovlig, men konkluderede, at 

konflikten var en hindring for den frie bevægelighed. 

 

Unionsborgere og virksomheder kan altså forsøge at anvende etableringsretten til at omgå reglerne i 

udstationeringsdirektivet, men såfremt nationale myndigheder bliver opmærksomme på omgåelsen, 

kan de nationale myndigheder behandle virksomheden efter de bestemmelser, der reelt omfatter 

forholdet. Ønsket om at afdække tilfælde, hvor der forsøges omgåelse af dansk 

arbejdsmarkedsregulering, er baggrunden for, at der kan argumenteres for øget registreringskontrol 

med udenlandske virksomheder, uanset om disse er omfattet af udstationeringsdirektivet. 
                                                
115 Jf. den i sagen gældende overenskomst for murer- og murermandsarbejde 
116 C-438/05 Viking Line, præmis 69 
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Domstolen afgjorde i Gebhard,117 at TEUF artiklerne 45, 49 og 56 udelukker hinanden indbyrdes. 

Man kan således ikke gøre brug af flere friheder samtidig, og det at være etableret står dermed i 

modsætning til at levere tjenesteydelser. Tjenesteydelser dækker over ydelser, der ikke er omfattet af 

de øvrige friheder. Det er således en slags opsamlingsbestemmelse, der skal sikre, at en økonomisk 

aktivitet ikke falder uden for anvendelsesområdet for de grundlæggende friheder.118 

 
Det, der adskiller etablering og tjenesteydelser, er varigheden af aktiviteten. Tjenesteydelser er pr. 

definition midlertidige og Domstolen har i Gebhard119 fremført forhold, der kan tages hensyn til, ved 

vurderingen af den midlertidige karakter, herunder ydelsens varighed, hyppighed, periodiske karakter 

og kontinuitet. 

 
For at være omfattet af reglerne om etablering skal der således være tale om stabil, permanent og 

tidsubegrænset økonomisk aktivitet, mens der ikke må være tale om stabil, permanent og 

tidsubegrænset økonomisk aktivitet for at være omfattet af reglerne om fri udveksling af 

tjenesteydelser. Dette er f.eks. tilfældet, hvor en tjenesteyder midlertidigt flytter til en anden 

medlemsstat for at levere tjenesteydelser. Hvis denne flytning sker mhp. at omgå lovgivningen i 

hjemstaten, samtidig med at den økonomiske drift dog stadig rettes mod hjemstatens marked, har 

Domstolen fastslået, at virksomheden i dette tilfælde skal anses som værende etableret i hjemstaten og 

dermed ikke omfattes af TEUF art. 56, jf. Van Binsbergen-doktrinen.120 

2.2.3 TEUF art. 56-57 om fri udveksling af tjenesteydelser 

Tjenesteydelsesbegrebet defineres i TEUF art. 57, hvoraf følger, at tjenesteydelser er “ydelser, der 

normalt udføres mod betaling, i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie 

bevægelighed for varer, kapital og personer”. Herefter oplistes i litra a-d, hvad tjenesteydelserne især 

omfatter, hvor litra c) “virksomhed af håndværksmæssig karakter” er af særlig interesse for denne 

afhandling.  

 
Endelig fremgår i TEUF art. 57, stk. 2, at tjenesteydelsen skal være af midlertidig karakter. Det er 

ikke defineret, hvad der menes med begrebet “midlertidig karakter”, men det må alt andet lige stå i 

modsætning til at være etableret efter reglerne om etableringsfrihed i TEUF art. 49 samt Domstolens 

afgørelse i C-55/94 Gebhard, som også fastlagde, at TEUF art. 56 er subsidiær ift. art. 49. Domstolen 

                                                
117 C-55/94 Gebhard, præmis 20 
118 Fidium Finanz AG v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, C-452/04, EU:C:2006:631, præmis 32 
119 C-55/94 Gebhard, præmis 27 
120 Johannes Henricus Maria van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, C-
33/74, EU:C:1974:131, præmis 13 
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afgjorde endvidere, at begrebet midlertidig karakter “ikke kun skal bedømmes på grundlag af ydelsens 

varighed, men også på grundlag af dens hyppighed, periodiske karakter eller kontinuitet”.121  

2.2.4 Udstationeringsdirektivet 

Udstationeringsdirektivets122 indhold præciserer gældende ret for arbejdstagere og virksomheder, der 

som led i virksomhedens drift udstationeres til en anden medlemsstat. Direktivet supplerer TEUF art. 

56 om fri udveksling af tjenesteydelser. 

 

Behovet for et klart lovgivningsmæssigt grundlag opstod efter Domstolens afgørelser i bl.a. sagerne 

C-113/89 Rush Portuguesa og Manfred Säger123  omhandlende virksomheder, der havde leveret 

tjenesteydelser over grænserne. Domstolen havde fået skabt en præcedens, der pålagde 

udstationerende virksomheder at følge hjemstatens regler frem for værtsstatens. Dette var ikke 

ønskeligt for det indre markeds funktion,124 og et fælles regelgrundlag var altså nødvendigt for at 

ændre på dette. 

2.2.4.1. Formål og rækkevidde 

Formålet med direktivet er at forene virksomheders ret til at levere grænseoverskridende 

tjenesteydelser og beskyttelse af arbejdstagere, som midlertidigt udstationeres ifm. levering af 

grænseoverskridende tjenesteydelser125 vha. beskyttelsespræceptive regler om løn- og arbejdsvilkår.126 

Udstationeringsdirektivet har således modstridende formål,127 idet hensigten med direktivet både er at 

fremme fri udveksling af tjenesteydelser og at sikre fair konkurrence og forholdsregler, der garanterer, 

at arbejdstagernes rettigheder respekteres.128   

 

Direktivet finder anvendelse for virksomheder der, ifm. udveksling af grænseoverskridende 

tjenesteydelser, udstationerer arbejdstagere, jf. art. 1, stk. 1, hvilket kan ske på tre forskellige måder, 

jf. art. 1, stk. 3. Nærværende afhandlings fokus fremgår af art. 1, stk. 3, litra a), der regulerer den 

situation, at en virksomhed ifm. en entrepriseaftale udstationerer arbejdstagere. Det er f.eks. 

kendetegnende for Metrobyggeriet, hvor hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), med 

italienske Salini Impregilo i spidsen,129 er blevet hyret til at bygge den nye Cityring i København. 

 
                                                
121 C-55/94 Gebhard, præmis 20, 22 og 26-27 
122 Direktiv 96/71/EF 
123 Manfred Säger v Dennemeyer & Co. Ltd., C-76/90, EU:C:1991:331 
124 Cevea, 2017, s. 17-18 
125 Meddelelse fra Kommissionen, Retningslinjer for udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser, KOM(2006) 159 endelig, Bruxelles 4. april 2006, side 2 
126 Direktiv 96/71/EF, præambelbetragtning 13 
127 Nielsen, 2016, s. 341 
128 Direktiv 96/71/EF, præambelbetragtning 5 
129 Copenhagen Metro Team: This is who we are besøgt 15. februar 2018 
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Den udstationerede arbejdstagers løn- og arbejdsvilkår er oplistet i direktivets art. 3, stk. 1, litra a)-g), 

og bestemmelsen er internationalt præceptiv, hvilket vil sige, at direktivet gør værtslandets love 

ufravigelige for de i bestemmelsen oplistede ansættelsesvilkår uanset varigheden af udstationeringen, 

eller hvad parterne måtte ønske at aftale. Direktivet forpligter arbejdsgiveren til at sikre en vis 

minimumsbeskyttelse af arbejdstageren og dennes løn- og arbejdsvilkår. Herved søges opnået en mere 

klar retstilstand angående, hvilket lands love der gælder, samtidig med at social dumping forsøges 

hindret.130  

 

Visse bestemmelser i udstationeringsdirektivet gav indtryk af, at direktivet skulle opfattes som et 

minimumsdirektiv. Dette gjaldt art. 3, stk. 1, beskrevet ovenfor, art. 3, stk. 7, der fastlægger, at 

medlemslandene kan anvende gunstigere vilkår end de i art. 3, stk. 1 nævnte, og art. 3, stk. 10, der 

åbner for, at medlemslandene kan omfatte udstationerede arbejdstagere udenfor bygge- og 

anlægsbranchen af værtsstatens bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår. Medlemslandene kunne 

dermed gå ud over minimumsvilkårene i art. 3, stk. 1, litra a)-g).131 

2.2.4.2. Arbejdstagerbegrebet efter TEUF art. 56-57 

Udstationeringsdirektivet giver anledning til at fastlægge, hvad der i art. 2 forstås ved en udstationeret 

arbejdstager: 

 

Art. 2, stk. 1: “med henblik på anvendelsen af dette direktiv forstås ved en udstationeret arbejdstager 

enhver arbejdstager, der i en bestemt periode udfører arbejde på en anden medlemsstats område end 

den, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde.” 

Art. 2, stk. 2: “[...] fortolkes begrebet arbejdstager som i lovgivningen i den medlemsstat på hvis 

område arbejdstageren er udstationeret”. 

 
Arbejdstagerbegrebet efter udstationeringsdirektivet er således, modsat efter TEUF art. 45, ikke et 

fællesskabsretligt begreb, men fastlægges af værtsstatens nationale lovgivning, og en unionsborger, 

der udstationeres til Danmark, skal således vurderes efter det danske lønmodtagerbegreb. Direktivets 

fortolkning af begrebet afviger dermed fra det fællesskabsretlige begreb, 132  herunder Rom-

konventionen,133134  hvorefter arbejdsaftalen skal bedømmes efter hjemstatens lovgivning. Der er 

derfor tale om, at udstationeringsdirektivet medfører en væsentlig ændring, idet værtsstatens 

                                                
130 Nielsen, 2016, s. 341 
131 Dølvik, Jon Erik & Visser, Jelle. 2009. Free movement, equal treatment and workers rights: can the European 
Union solve its trilemma of fundamental principles. Industrial Relations Journal. 40:6. Side 491-509, s. 497 
132 jf. C-73/63 Unger 
133 Rom-konventionen, 80/934/EØF. Konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser 
åbnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980, art. 6, stk. 2 
134 Rom-konventionen gælder fortsat i Danmark, idet vi har et retsforbehold imod Rom-I forordningen og denne 
derfor ikke gælder. Rom-konventionen er udarbejdet mhp. at indføre ensartede lovvalgsregler i 
medlemslandene. 
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lovgivning bliver obligatorisk i bedømmelsen af ansættelsesforholdet på områderne oplistet i 

direktivets art. 3, stk. 1, litra a)-g).135 Forhold ved udstationeringen, der ikke falder inden for 

udstationeringsdirektivets anvendelsesområde, vil fortsat være omfattet af hjemstatens lovgivning.136 

2.2.4.3. “Bestemt periode” ctr. midlertidig 

Det bør desuden diskuteres, hvad der ligger i betegnelsen “bestemt periode” i art. 2, stk. 1, som 

fastlægger, at der skal være tale om arbejde udført i en “bestemt periode” for, at situationen er 

omfattet af direktivets anvendelsesområde. Det fremgår endvidere, at “...virksomheder [tilskyndes] til 

midlertidigt at udstationere arbejdstagere med henblik på udførelse af arbejde i en anden 

medlemsstat end den, hvor de normalt er beskæftiget”.137 

 

Der er dermed tale om et andet ordvalg i præambelbetragtningen, men direktivbestemmelserne 

tilbyder ikke en nærmere definition af, hvad begrebet “bestemt periode” eller “midlertidigt” omfatter. 

Den manglede definition medfører, at der ikke er en klar øvre eller nedre grænse for udstationeringens 

varighed. 138  Det afgørende for medlemsstaterne er, at udstationeringen er midlertidig, 139  og 

formuleringen kan derfor bidrage til fortolkningsvanskeligheder.  

 

Formuleringerne af direktivet på engelsk, tysk og fransk er også henholdsvis “a limited period”, 

“eines begrenzten Zeitraums” og “une période limitée”, hvilket kan give indtryk af, at perioden på 

forhånd skal være afgrænset. Det kan ikke altid lade sig gøre, særligt ikke i bygge- og 

anlægsbranchen, hvor byggeprojekter ofte trækker ud, og det må heller ikke antages at have været 

hensigten fra EU’s side. Efter lovforarbejderne til udstationeringsloven, er der ingen tvivl om, at 

direktivbestemmelsen skal opfattes som menende en midlertidig periode. 140  Hvis ikke 

udstationeringen er midlertidig, bliver værtsstaten det sted, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører 

sit arbejde, og situationen er dermed ikke omfattet af direktivet. 

 
Udstationeringsdirektivet indeholder i art. 3, nr. 6 en bestemmelse, der fastsætter, at udstationeringens 

varighed skal beregnes ud fra en referenceperiode på et år fra dens begyndelse. I beregningen indgår 

alle forudgående perioder, hvilket medfører, at eventuelle tidligere arbejdstagere, der har besat 

udstationeringsstillingen, medregnes. Man kan altså ikke blot udskifte arbejdstagerne for fortsat at 

                                                
135 Nielsen, 2016, s. 341 
136 Hansen, Lone L. 2005. Udstationerede lønmodtagere - er det hjemlandets ellers værtslandets regler, der 
gælder? Ansættelses- og arbejdsret 9.9 - International ret 2. U.2005B.189, s. 189 
137 Direktiv 96/71/EF, præambel 3 
138 Nielsen, 2016, s. 346 
139 Cremers & Donders, 2005, The Free Movements of Workers in the European Union, European Institute for 
Construction Labour Research, CLR Studies 4, Reed Business Information, s. 20 
140 LFF 1999-10-13 nr. 47 Udstationering af lønmodtagere, bemærkning til § 3 
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være omfattet af midlertidighedsbegrebet. 141  Ligesom anført ifm. med gennemgangen af 

bestemmelserne i TEUF art. 56 og 57 må det afgørende således være, at midlertidighedsbegrebet står i 

modsætning til dét at være fast etableret, hvor aktiviteten foregår stadigt og kontinuerligt. En 

virksomhed kan godt opholde sig længe som tjenesteyder i værtsstaten, hvis der f.eks. er tale om et 

stort anlægsprojekt.142 

2.2.5 Håndhævelsesdirektivet 

Fra EU’s side var der utilfredshed med den måde medlemslandene, ved implementeringen af 

udstationeringsdirektivet, havde lovfæstet arbejdstagerbeskyttelsen, som man ikke mente, var 

tilstrækkelig gennemført. Kommissionens direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet143 

blev derfor indført for at sikre bedre implementering og håndhævelse af reglerne i 

udstationeringsdirektivet og derigennem øge beskyttelsen af arbejdstagerne og sikre fair 

konkurrence.144 Direktivets indhold præciserer desuden, hvad der forstås ved ægte udstationering for 

at hindre omgåelse, f.eks. ved konstellationer i form af arme-ben virksomheder eller 

postkasseselskaber. Indførelsen af direktivet og behovet herfor kan ses som et udtryk for, at 

Kommissionen anså social dumping som værende et problem i EU.145 Samtidig ønskede man at 

komme den usikre retstilstand, der var opstået ifm. anvendelsen af udstationeringsdirektivet til livs,146 

herunder den kritik fagbevægelser i flere medlemslande havde anført efter afgørelsen i C-341/05 

Laval.147 Den europæiske fagbevægelse ETUC hævdede, at afgørelsen i Laval medførte en licens til 

social dumping, da de faglige organisationers konfliktret blev undermineret af det indre markeds 

funktion.148  

 

ETUC stillede sig dog også kritiske ifm. fremsættelse af forslag til håndhævelsesdirektivet, da de 

vurderede, at dette næppe vil komme til at fremme arbejdstagerbeskyttelsen, og at den eneste løsning 

til at opnå dette, var en revision af udstationeringsdirektivet.149 

 

Direktivets formål var således grundlæggende at understøtte funktionen af det indre marked til fordel 

for arbejdstagere og virksomheder.150 Det materielle indhold af udstationeringsdirektivet ændredes 

                                                
141 Lind, Martin Gräs & Andersen-Mølgaard, Christian. 2012. Udenlandsk arbejdskraft i Danmark: En oversigt 
over dansk ret med udvalgte emner i dybden. Aarhus: Boggruppen, s. 94 
142 Rapport fra udvalget om modvirkning af social dumping, 2012, s. 55 
143 Direktiv 2014/67/EU 
144 Cevea, 2017, s. 19 
145 Ibid, s. 19 
146 Lind & Andersen-Mølgaard, 2012, s. 109 
147 Se afsnit 2.3.2.2 for gennemgang af C-341/05 Laval 
148 ETUC. Presentation to the Employment and Social Affairs Committee of the EP. 26. februar 2008  
149 ETUC. Provisional deal on posting of workers will not put an end to social dumping. 5. marts 2014  
150 Lind & Andersen-Mølgaard, 2012, s. 109 
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dermed ikke ved håndhævelsesdirektivet, der blot skal medvirke til at “forbedre, skærpe og styrke”151 

anvendelsen af udstationeringsdirektivet. Dette skal opnås gennem indførelse af bestemmelser og 

procedurer, der skal hindre omgåelse, sikre mere effektiv sanktionering 152  og mere ensartet 

gennemførelse mellem medlemsstaterne.153  

 

Medlemsstaterne skal sikre, at de oplysninger, der jf. udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 1, litra a)-g) 

skal gælde for udstationeringsrelationen, skal “gøres almindeligt tilgængelige [...] på en klar, 

gennemsigtig, fuldstændig og lettilgængelig måde”. 154  Det samme gælder, hvis de i litra a)-g) 

opstillede vilkår fastsættes iht. kollektive aftaler,155 som det f.eks. ikke var tilfældet i Laval,156 hvor 

Domstolen afgjorde, at de nationale bestemmelser ikke var tilstrækkeligt præcise og tilgængelige til, 

at virksomheden kunne få klarhed over, hvilke forpligtelser den skulle overholde. 

 

Ydermere indeholder håndhævelsesdirektivet i art. 4 bestemmelser angående momenter, der kan indgå 

i vurderingen af, hvorvidt der er tale om en ægte udstationering eller bestemmelser om hindring af 

misbrug og omgåelse, dvs. proforma-udstationering. De oplistede elementer i bestemmelsen er ikke 

udtømmende og må ikke vurderes isoleret, men skal ses som en overordnet rettesnor ved vurderingen 

af, om situationen kan karakteriseres som udstationering og dermed er omfattet af 

udstationeringsdirektivet. Hensigten er dermed, at man kan identificere virksomheder, der forsøger at 

omgå reglerne gennem “”kreativ brug af udstationeringsdirektivet”. 157  Dette gælder f.eks. 

virksomheder, der udfører opgaver i værtsstaten efter bestemmelserne i udstationeringsdirektivet, 

uden at have nogen reelle aktiviteter i hjemstaten bortset fra fakturering, og man dermed ikke kan tale 

om en de facto udstationering af medarbejdere. Da listen ikke er udtømmende, skaber direktivet på 

den ene side mulighed for at inddrage elementer, som man ikke havde forudset eller taget højde for 

ved direktivets udformning, men omvendt skabes også en uklarhed, fordi det bliver svært at vurdere, 

hvor grænsen går, og det kan derfor tænkes, at begrebet vil skulle afklares ved Domstolen. 

 

Direktivet indeholder dog en ret for medlemslandene til at føre effektivt og tilstrækkeligt tilsyn med 

de udstationerede arbejdstagere, og om udstationeringsdirektivets bestemmelser overholdes. 158 

Tilsynet baseres på en risikovurdering, som identificerer de sektorer, hvor der er et omfangsrigt antal 

af udstationerede arbejdstagere, som det ofte er tilfældet i bygge- og anlægsbranchen, hvor 

myndighederne kan sætte en ekstra indsats ind her. 

                                                
151 KOM(2012) 131 endelig 
152 Nielsen, 2016, s. 343 
153 KOM(2012) 131 endelig, pkt. 3.1 
154 Direktiv 2014/67/EU, art. 5, stk. 1 
155 Ibid, art. 5, stk. 4 
156 C-341/05 Laval, præmis 110 
157 KOM(2012) 131 endelig, pkt. 3.4.2 
158 Direktiv 2014/67/EU, art. 10 
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Det kan dog diskuteres, hvorvidt håndhævelsesdirektivet reelt forbedrer medlemslandenes adgang til 

at håndhæve udstationeringsdirektivet, eller hvilke foranstaltninger man ellers kunne have indført i 

håndhævelsesdirektivet. Ikke helt overraskende fremførte Finn Sørensen i Arbejderen.dk, at direktivet 

burde have indeholdt en klar bestemmelse, der pålagde tjenesteydere at blive forhåndsgodkendt en 

måned inden arbejdets påbegyndelse.159 Selvom dette ville styrke medlemslandenes kontrol med 

proformaudstationeringer, ville denne bestemmelse jo netop få karakter af en “godkendelses-

procedure”, hvilket Domstolen i C-515/08 Santos Palhota160 afgjorde, ikke var lovligt, fordi det 

udgjorde en hindring af den fri udveksling af tjenesteydelser. 

2.3 Dansk ret 

Det danske arbejdsmarkeds regler bygger primært på EU-retlige direktiver som efterfølgende er 

implementeret ved lov i Danmark. Samtidig har vi i Danmark en tradition for at overlade reguleringen 

til arbejdsmarkedets parter, som i fællesskab udfærdiger de gældende aftaler for arbejdsmarkedet.  

 
Den danske grundlov indeholder ingen særregler vedrørende lovgivningskompetence på 

arbejdsmarkedet. Dermed er det formelt den danske regering og Folketinget, der har 

lovgivningsmagten - også på det arbejdsretlige område. Den aftalefrihed på arbejdsmarkedet, der 

giver parterne (virksomheder og arbejdstagere) mulighed for frit at aftale, hvad der skal gælde for 

beskæftigelsesrelationen, skyldes således at lovgivningsmagten har afstået fra at benytte sin formelle 

kompetence hertil.161 Det er altså parterne selv, der regulerer vilkårene i de specifikke brancher, 

hvilket giver en større frihed og fleksibilitet, frem for hvis vilkårene var reguleret på politisk plan, dog 

er staten selv aftalepart på det offentlige arbejdsmarked,162 jf. nedenfor. Aftalerne indgås periodisk, og 

dermed er der en vis dynamik i systemet. Dette er centrale elementer i den danske model. 

2.3.1 Den danske model 

Den danske model bygger på Septemberforliget fra 1899, som sikrede arbejdsgiverne ret til at lede 

arbejdet og friheden for arbejdstagerne til at organisere sig.163 Forliget udgjorde en slags grundlov for, 

hvordan det danske arbejdsmarked sidenhen har udformet sig,164 og samtidig var det en anerkendelse 

af hinanden som parter på arbejdsmarkedet. Forliget blev afløst af Hovedaftalen mellem LO og DA i 

1960, som er blevet revideret en række gange sidenhen, senest i 1993, og udformer reglerne for 

                                                
159 Sørensen, Finn. Nye problemer for den danske model. Arbejderen. 16. april 2014  
160 Straffesag mod Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves 
Palhota & Termiso Limitada, C-515/08, EU:C:2010:589 
161 Nielsen, 2016, s. 136-137 
162 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 271 
163 Nielsen, 2016, side 199 
164 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 271 
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parterne på arbejdsmarkedet.165 Den danske model er kendetegnet ved et arbejdsmarked, der i vidt 

omfang er overladt til selvregulering af arbejdsmarkedets parter. 166  Der er udviklet 

konfliktløsningssystemer, der fungerer som en integreret del af forhandlingssystemet, herunder kan 

f.eks. nævnes Arbejdsretten og Den Faglige Voldgift.167  

 

I Danmark er størstedelen af arbejdstagerne gennem kollektive overenskomster sikret en mindsteløn 

på baggrund af forhandlinger mellem arbejdsmarkedsparterne. Dertil skal lægges lokalaftaler, der 

forhandles på arbejdspladsen mellem tillidsrepræsentanter eller talspersoner og virksomheden, og der 

gælder således ingen lovbestemt mindsteløn eller almengyldige overenskomster. Den forhandlede 

mindsteløn er alene gældende for de tiltrædende parter.168  Fordelen ved den danske model er 

fleksibiliteten og et vis sikret niveau af løn- og arbejdsvilkår,169 samtidig med en øget indflydelse på 

egne vilkår. I EU-sammenhæng ses dog en ulempe ved den danske model, idet dens 

anvendelsesområde er begrænset, og fordi den udelukkende gælder til fordel for arbejdstagere ansat 

hos overenskomstforpligtede arbejdsgivere. Arbejdsgivere, der ikke er overenskomstforpligtede, har 

ingen pligter efter den danske model.170 Graden af organisering varierer afhængig af, om der er tale 

om den offentlige sektor eller den private sektor. I den offentlige sektor er 100% 

overenskomstdækkede mod 74% i den private sektor.171 Udenlandske virksomheder, der stiller sine 

ansatte til rådighed på det danske arbejdsmarked, er ikke forpligtede til at indgå en overenskomst i 

Danmark, så længe de følger de lønniveauer, der følger af branchens gældende repræsentative 

overenskomst, jf. C-113/89 Rush Portuguesa. 

 

På trods af at der ikke gælder en organisationspligt, er fagforeningerne i højere grad begyndt at blande 

sig i uorganiserede udenlandske virksomheders arbejdsvilkår, særligt i bygge- og anlægsbranchen. 

Dette gælder især i relation til virksomhedernes overholdelse af overenskomstmæssige vilkår, selvom 

arbejdsgiveren ikke nødvendigvis er forpligtet til at overholde disse vilkår.172 Som eksempel kan bl.a. 

nævnes Arbejdsrettens afgørelse i Solesi, 173  der angik den italienske virksomhed Solesi S.p.A 

(herefter Solesi), som udførte arbejde for DONG i Fredericia. 3F stillede krav om indgåelse af 

tiltrædelsesoverenskomst og varslede konflikt. Solesi ønskede ikke at indgå overenskomst, da dette 

ville medføre meromkostninger, men endte alligevel med at tiltræde overenskomsten efter at være 

blevet lovet kompensation fra CB&I, der var hovedentreprenøren, og fordi aftalen med DONG ellers 

                                                
165 Hovedaftalen ml DA og LO besøgt 2. februar 2018 
166 Offendal, Nicole & Bugsgang, Artur. 2009. Internationale ansættelsesforhold: Udstationering og udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark. København: Thomson Reuters. s. 171 
167 Ibsen & Stamhus 2016, s. 267 
168 Offendal & Bugsgang, 2009, s. 119 
169 Cevea, 2013, s. 29 
170 Nielsen, 2016, s. 45 
171 Ibsen & Stamhus 2016, s. 275 
172 Offendal & Bugsgang, 2009, s. 173 
173 AR2015.0254 LO for 3F mod Solesi  
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ville blive ophævet. Efterfølgende bestred Solesi dog lovligheden af denne overenskomst, idet de ikke 

mente, at bevisførelsen for at denne var repræsentativ var løftet, og i øvrigt fremførte, at denne var 

indgået ufrivilligt og dermed ulovligt, fordi truslen om konflikt i sig selv medførte ufrivillig 

tiltrædelse af overenskomsten. Dette argument klinger dog noget hult, idet fagforeningernes 

forhandlingsstyrke bl.a. afhænger af muligheden for at true med og efterfølgende indlede kollektive 

kampskridt. Arbejdsretten lagde til grund, at 3F havde løftet bevisbyrden for, at overenskomsten var 

repræsentativ samt at presset for indgåelse primært bestod fra bygherre (DONG) og hovedentreprenør 

(CB&I), hvorfor overenskomsten ikke var indgået på baggrund af ulovlig tvang fra 3F’s side. 

2.3.1.1 Arbejdsmarkedets parter 

På arbejdstagersiden er de fleste organiseret i forbund, f.eks. LO, FTF og Akademikerne.174 På 

arbejdsgiversiden opererer DA, KL, Danske Regioner og Finansministeriet.175  

 

Der er foreningsfrihed i Danmark,176 og man sondrer mellem positiv foreningsfrihed, der sikrer retten 

til at danne faglige organisationer og til frit at melde sig ind i sådanne uden at blive diskrimineret på 

den baggrund, og negativ foreningsfrihed, der sikrer rettigheden til at vælge ikke at være medlem af 

en faglig organisation.177 

Fagforeningerne varetager deres medlemmers interesse bl.a. gennem indgåelse af kollektive 

overenskomster 178  og kollektive kampskridt. Fagforeningerne betragtes som en regulerende 

institution, der påvirker markedskræfterne og dermed får indflydelse på deres medlemmers løn- og 

ansættelsesvilkår.179 Disse muligheder er sikret i alle EU-lande, og er i dag en grundlæggende 

rettighed, jf. Chartret, art. 28. Fagforeningerne kan f.eks. søge at få uorganiserede virksomheder til at 

tiltræde en brancheoverenskomst,180 som det var tilfældet i Ryanair-sagen nedenfor.181 

 
I Danmark blev Arbejdsretten forelagt spørgsmålet om, hvorvidt Serviceforbundets varslede konflikt 

til støtte for krav om overenskomstdækning af piloter og kabinepersonale på Ryanairs baser i 

Danmark, var lovlig. Arbejdsretten anvendte her tidligere praksis fra Domstolen med henvisninger til 

bl.a. C-438/05 Viking Line og C-55/94 Gebhard, der fastlagde, at kollektive kampskridt kan udgøre 

restriktioner for etableringsfriheden. En restriktion kan dog være tilladt, hvis den forfølger et legitimt 

mål, som er foreneligt med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn. Det kræves 

                                                
174 Nielsen, 2016, s. 120 
175 Ibid, s. 121 
176 På EU-plan sikret i Chartret, art. 12 
177 Nielsen, 2016, s. 140 
178 Det følger af hovedaftalen mellem DA & LO fra 1960, at en overenskomst er en overenskomst om løn- og 
arbejdsforhold mellem en arbejderorganisation på den ene side og en arbejdsgiverorganisation eller en enkelt 
arbejdsgiver (virksomhed) på den anden side 
179 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 301 
180 Offendal & Bugsgang, 2009, s. 177 
181 AR.2015.0083, LO for Serviceforbundet mod Ryanair Ltd. 
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endvidere hertil, at restriktionen skal være egnet til at sikre gennemførelsen af det pågældende mål, og 

at restriktionen ikke må gå videre end, hvad der er nødvendigt for at nå det, jf. Viking Line.182 De i 

sagen omtalte restriktioner var begrundede, idet de var nødvendige for at beskytte en grundlæggende 

rettighed, og havde til formål at beskytte arbejdstagerens rettigheder, hvilket er et tvingende alment 

hensyn. 

 

Da kollektive aftaler kun forpligter de tiltrædende parter, er en dansk arbejdsgiver som hovedregel 

kun overenskomstforpligtet, såfremt den pågældende arbejdsgiver har gjort sig til part i en kollektiv 

aftale.183 Denne frivillighed er særegen, idet de fleste EU-lande har almengyldige overenskomster.184 

De kollektive overenskomster kan dog også indvirke på retsforhold, der ikke er direkte omfattet af 

overenskomsten, hvilket kan støtte, at en arbejdstager uden for overenskomst får samme vilkår, som 

overenskomstdækkede arbejdstagere almindeligvis nyder.185 

 

Fagforeningernes adgang til konflikt sikres i Hovedaftalen, men som det fremgår af ovenstående, er 

den dog begrænset, da Arbejdsretten har kompetence til at tage stilling til, om de iværksatte 

kampskridt overskrider grænserne for det tilladelige i den konkrete sag, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 

1, nr. 3 og 5.186 

2.3.2 Udstationeringsloven  

Udstationeringsloven blev vedtaget og implementeret efter drøftelse blandt arbejdsmarkedets centrale 

parter. Man diskuterede bl.a., hvorvidt man skulle gøre brug af muligheden for at anvende de 

kollektive overenskomster på udstationerede arbejdstagere, herunder muligheden for at fastsætte en 

mindsteløn. Man var imidlertid enige om at afstå fra denne mulighed, da man mente, at de principielle 

problemer, der var forbundet hermed, oversteg behovet for regulering. Arbejdsmarkedets centrale 

parter vurderede, at de selv var i stand til at løfte opgaven gennem indgåelse af overenskomster med 

de enkelte virksomheder, herunder ved muligheden for anvendelse af kollektive kampskridt.187  

 

Et af de principielle problemer ved anvendelse af almengyldige kollektive overenskomster på 

udstationerede arbejdstagere var hensynet til ikke-forskelsbehandling af egne tjenesteydere. Såfremt 

overenskomsterne skulle finde anvendelse på alle tilsvarende virksomheder ville der ske omvendt 

diskrimination, hvilket ikke er beskyttet i TEUF, men dog selvsagt ikke fremstod attraktivt for 

                                                
182 C-438/05 Viking Line, præmis 75 
183 Nielsen, 2016, s. 155 
184 Ibid, s. 155-156 
185 Nielsen, 2016, s. 183-184 
186 Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (arbejdsretsloven), LBK nr 1003 af 
24/08/2017  
187 LFF 1999-10-13 nr. 47 Udstationering af lønmodtagere 
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arbejdsmarkedets centrale aktører, og i øvrigt ikke var i overensstemmelse med den danske models 

principper.188 Et andet relevant problem var fastsættelsen af en mindsteløn, og hvorvidt en udenlandsk 

virksomhed kunne nøjes med at betale overenskomstens mindstesats, mens en dansk virksomhed 

skulle betale en højere løn som følge af alder, anciennitet, kvalifikationer mv. Da der ikke er en 

central registrering af danske overenskomster, kan det være vanskeligt og svært at afklare, hvilken 

repræsentativ overenskomst, der gør sig gældende og det danske arbejdsmarked er endvidere præget 

af mange lokalaftaler, som udenlandske tjenesteydere ikke er forpligtet til at inddrage.189  

 

Hovedbestemmelserne i udstationeringsloven retter sig mod lønmodtagernes og deres rettigheder efter 

dansk ret over for deres arbejdsgiver i hjemstaten, og formålet er således at beskytte lønmodtagere 

ifm. midlertidig udstationering til Danmark.190 Af lovens § 1, stk. 1 følger anvendelsesområdet, som 

præciserer, at “§§2-6a, §7a, stk. 1 og 4-7, og §§ 7b-7e finder anvendelse i situationer, hvor 

virksomheder i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer lønmodtagere til Danmark”. 

Herudover indeholder loven også regler om registreringspligt for udenlandske virksomheder, der 

udstationerer lønmodtagere til Danmark, jf. §§ 7a-7e. Tidligere har formuleringen “i forbindelse med 

levering af tjenesteydelser” været genstand for misforståelser, da der skal være tale om en anden 

tjenesteydelse end blot at stille arbejdstageren til rådighed.191 

 

Der er krav om midlertidighed for at være beskyttet af udstationeringslovens bestemmelser, jf. lovens 

§ 3, der nærmere fastlægger, at den udstationerede lønmodtager “... midlertidigt udfører arbejde i 

Danmark”. Såfremt lønmodtageren arbejder på mere etableret basis, og Danmark således fremstår 

som det land, hvor lønmodtageren sædvanligvis udfører sit arbejde, vil udstationeringslovens 

beskyttelse som udgangspunkt ikke finde anvendelse, idet midlertidigheds-betingelsen da ikke er 

opfyldt. 

 

Ifølge lovens § 4 opstilles tre situationer for udstationeringer til Danmark, hvoraf kun situationen i § 

4, stk. 1, nr. 1 behandles i nærværende afhandling. Denne omhandler “...virksomheder, der for egen 

regning og under egen ledelse udstationerer en lønmodtager i forbindelse med udførelse af en 

tjenesteydelse for en modtager af denne i Danmark”, som er tilsvarende udstationeringsdirektivets art. 

1, stk. 3, litra a). Der er således tale om en meget specifik definition, der måske kan begrænse 

anvendelsen og udelukke visse former for udstationering. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da det må 

                                                
188 LFF 1999-10-13 nr. 47 Udstationering af lønmodtagere 
189 Lind & Andersen-Mølgaard, 2012, s. 123 
190 Ibid, s. 125 
191 Andersen-Mølgaard, Christian, Lind, Martin Gräs, Jensen, Helle Ekmann & Nørgaard, Stig Hansen. 2015. 
Udstationeringsloven med kommentarer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 86 



 36 

antages, at formålet med bestemmelsen var at gøre den så dækkende som muligt, og man kan derfor 

argumentere for, at der kan anvendes formålsfortolkning i tvivlstilfælde.192 

 

Bestemmelsens stk. 2 fastsætter en betingelse for, at et udstationeringsforhold er omfattet af § 4, stk. 

1, nemlig at der skal være et ansættelsesforhold. Såfremt relationen ikke kan karakteriseres som et 

ansættelsesforhold, f.eks. ved en formidlingsaftale, er der ikke tale om en udstationering, men om en 

direkte ansættelse hos den danske virksomhed.193 Der fremgår en yderligere betingelse i § 4, stk. 3, 

der fastsætter, at den virksomhed, der udstationerer sine arbejdstagere, skal være etableret i 

hjemstaten og have væsentlige aktiviteter på dette sted, hvilket udelukker rent intern forvaltning og 

administrative aktiviteter, hvilket må siges at være en gengivelse af håndhævelsesdirektivets art. 4, 

stk. 2. 

2.3.2.1 Lønmodtagerbegrebet 
Udstationeringslovens § 3 giver anledning til kort at klarlægge, hvad der ligger i det danske begreb 

“lønmodtager” sammenlignet med det i udstationeringsdirektivet anvendte “arbejdstager”. Dette er 

særlig relevant fordi det, som tidligere nævnt, er den nationale lovgivnings definition af en 

arbejdstager, der afgør, om arbejdsforholdet er omfattet af udstationeringsdirektivet og dermed 

udstationeringsloven. Af udstationeringslovens § 3 fremgår blot, at en udstationeret lønmodtager er 

én, der sædvanligvis udfører sit arbejde i et andet land end Danmark, og som nævnt, at arbejdet er 

midlertidigt.  

 

BM har udsendt et notat om begrebet “lønmodtager” og “selvstændigt erhvervsdrivende” samt 

håndhævelse af udstationeringsloven.194 Heraf fremgår, at en person anses for at være lønmodtager, 

når denne “modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold”. Afgørelsen må her ske ud fra 

en samlet vurdering af relationen mellem den, der udfører arbejdet og den, for hvem arbejdet udføres. 

Af notatet fremgår en række elementer, der ved vurderingen kan tale for, at der er tale om et 

lønmodtagerforhold. Der lægges først og fremmest vægt på, om arbejdsgiveren løbende kan føre 

kontrol og tilsyn over arbejdsindsatsen og har instruktionsbeføjelse. En lønmodtager udfører kun ét 

bestemt arbejde for én bestemt kunde, har kun indtægt fra denne kunde og har krav på et vist 

opsigelsesvarsel. Vederlaget udbetales periodisk og lønmodtageren får refunderet omkostninger, der 

er afholdt til udførelse af arbejdet.195 

 

                                                
192 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 133-134 
193 Ibid, s. 149-150 
194 BM, Europaudvalget 2009-10, notat om begrebet “lønmodtager” og “selvstændig virksomhed” samt 
håndhævelse af udstationeringsloven, EEU Alm. del svar på spørgsmål 2 
195 Ibid 
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Sammenholdt med arbejdstagerbegrebet som defineret i overensstemmelse med Lawrie-Blum 

afgørelsen, hvor begrebet består af tre dele, herunder at arbejdstageren skal yde arbejde for en anden, 

at arbejdstageren skal være undergivet dennes instruktionsbeføjelse, og at arbejdet skal ske mod 

vederlag. Der ses altså en sammenhæng med dette begreb og det danske lønmodtagerbegreb, og det 

vil også være sjældent, at en person, der efter dansk ret opfattes som, lønmodtager, ikke er det efter 

hjemstatens ret.196 

2.3.2.2 Laval-sagen og § 6 a i udstationeringsloven 
Selvom C-341/05 Laval udspillede sig i Sverige, har udfaldet også haft stor betydning for dansk 

arbejdsret siden afgørelsen i 2007. Det skyldes bl.a. de mange lighedspunkter mellem Danmark og 

Sveriges arbejdsmarkedsmodeller.  

 
Den lettiske byggevirksomhed Laval un Partneri Ltd. (herefter Laval) blev i Sverige mødt med 

kampskridt i form af blokade fra to svenske fagforeninger med krav om overenskomstindgåelse på 

svenske vilkår. Konflikten blev så omfattende, at kontrakten blev opsagt, og Laval gik herefter 

konkurs. Laval anlagde sag ved den svenske arbejdsret, som herefter henvendte sig til Domstolen med 

spørgsmål om, hvorvidt blokaden var i strid med TEUF art. 56.  

 

Domstolen fastslog, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt ikke falder uden for art. 56’s 

anvendelsesområde,197 og at kollektive kampskridt, hvorved virksomheder fra andre medlemsstater 

kan blive tvunget til at tiltræde en overenskomst, kan gøre det mindre tiltrækkende og endog 

vanskeligere for disse virksomheder at udføre arbejder på svensk område, og af denne grund udgjorde 

en restriktion for den fri udveksling af tjenesteydelser efter bestemmelsen i TEUF art. 56.198 

Domstolen præciserede endvidere, at retten til at iværksætte kollektive kampskridt, der har til formål 

at beskytte arbejdstagere mod social dumping, kan udgøre et tvingende alment hensyn.199 Blokaden 

kunne dog ikke begrundes i tvingende almene hensyn, da det i praksis var umuligt eller urimeligt 

vanskeligt for virksomheden at få klarhed over, hvilke forpligtelser den skulle overholde mht. 

mindstelønnen. 200  EU-rettens grundlæggende princip om gennemsigtighed var altså 

hovedbegrundelsen for, at blokaden blev anset for stridende mod den fri udveksling af 

tjenesteydelser.201 

 
Flere medlemsstater intervenerede i sagen til fordel for de svenske fagforeningers konfliktret, 

herunder Danmark. De intervenerende parter anførte, at EU, hverken direkte eller indirekte, har 

                                                
196 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 123 
197 C-341/05 Laval, præmis 95 
198 Ibid, præmis 99 
199 Ibid, præmis 103 
200 Ibid, præmis 110 
201 Nielsen, 2016, s. 417 
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kompetence til at regulere fagforeningernes konfliktret, og sekundært, at hvis en sådan kompetence 

forelå i EU, ville fagforeningernes konfliktret ikke stride mod hverken reglerne om fri bevægelighed, 

forbuddet mod diskrimination på baggrund af nationalitet eller udstationeringsdirektivet.202 

 

Domstolen præciserede herefter, som anført, at konfliktretten er en grundlæggende rettighed, og at 

kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere kan være forenelige med retten til at kunne 

levere tjenesteydelser. 203  En sådan konflikt, der er en restriktion for den fri udveksling af 

tjenesteydelser, “kan kun være berettiget, hvis den forfølger et legitimt mål, som er foreneligt med 

traktaten eller er begrundet i tvingende almene hensyn”.204 Ydermere kræves, at “den skal være egnet 

til at sikre gennemførelse af det pågældende mål, og at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt 

for at opnå det tilsigtede formål”.205 Hermed opfyldes princippet om proportionalitet. 

 

Udstationeringsdirektivet fastlægger, at direktivet ikke “berører retstilstanden i medlemsstaterne for 

så vidt angår retten til kollektive kampskridt”.206 Domstolen havde da heller ikke tidligere taget 

stilling til kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere, da medlemslandene er tillagt 

denne kompetence iht. Chartrets art. 28. I (Viking- og) Laval-sagen blev Domstolen spurgt ind til 

dennes kompetence til at regulere kollektive kampskridt, og afgørelsen medførte således en 

indblanding fra EU’s side i anvendelsen heraf, når formålet er at opnå overenskomstdækning for 

udenlandske tjenesteydere, og dette er dermed ikke længere et rent nationalt anliggende.207 

 

Afgørelsen af Laval-sagen blev mødt med stor kritik, især fra de nordiske fagforeninger, fordi 

Domstolen vægtede hensynet til det indre marked og virksomhedernes konkurrenceevne højere end 

hensynet til at beskytte arbejdstagere.208 De danske arbejdsmarkedsparter frygtede den danske models 

fremtid efter afgørelsen, fordi udstationeringsdirektivet nærmere fik karakter af et 

maksimumsdirektiv, da Domstolen fastslog, at udenlandske tjenesteydere ikke kunne forpligtes til at 

aflønne mere end det mindste niveau i den repræsentative overenskomst. Fordi Domstolen fastlagde, 

at værtsstaten ikke kan forpligte udenlandske tjenesteydere udover de i udstationeringsdirektivets art. 

3, stk. 1, litra a)-g), angivne minimumsvilkår fik direktivet dermed, modsat tidligere antaget, karakter 

af et maksimumsdirektiv.209  

 

                                                
202 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 173 
203 C-341/05 Laval, præmis 91 og 95 
204 Ibid, præmis 102 
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206 Direktiv 96/71/EF, præambel 22 
207 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 174 
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209 Dølvik & Visser, 2009, s. 501 
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Kommissionen udsendte herefter en erklæring210 for at imødekomme kritikken, hvoraf det fremgik, at 

man agtede aktivt at fortsætte med at bekæmpe social dumping og at opretholde arbejdstagernes 

rettigheder. Gennem disse tiltag søges de nordiske arbejdsmarkedsmodeller sikret, til trods for 

udfaldet af Laval-afgørelsen. 

 

I Danmark blev det i BM vurderet, at afgørelsen ville få betydning for retstilstanden på det danske 

arbejdsmarked. Derfor iværksatte BM et udvalgsarbejde med arbejdsmarkedets parter, 

myndighedsrepræsentanter og uvildige eksperter, for at analysere hvilke konsekvenser dommen ville 

få, og hvorvidt der var behov for at revidere den danske udstationeringslov.211 

 
Man ønskede fortsat, at hovedansvaret for reguleringen af løn- og ansættelsesvilkår skulle ligge hos 

de centrale arbejdsmarkedsparter. Udvalgets analyse blev fremlagt i en betænkning d. 19. juni 2008, 

med anbefaling om indføjelse af en bestemmelse, der skulle sikre ligebehandling af de udenlandske 

tjenesteydere.212  

 

Forslaget blev vedtaget og den nye bestemmelse blev indsat som § 6a i udstationeringsloven. 

Bestemmelsen sikrer i § 6a, stk. 1, fagforeningernes adgang til at iværksætte kollektive kampskridt på 

vegne af udstationerede arbejdstagere ved “...at sikre udstationerede lønmodtagere løn svarende til, 

hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde”. Herved 

fastslås ligebehandlingsprincippet, social dumping søges undgået213 og den danske model opretholdes. 

Der gjaldt dog fortsat den omstændighed, at udenlandske virksomheders løn- og ansættelsesvilkår, 

såfremt de ikke havde indgået overenskomst, ikke kunne forfølges i det fagretlige system.214 I 

betænkning til lovforslaget anføres det yderligere, at kollektive kampskridt udelukkende kun kan 

anvendes over for udenlandske virksomheder op til mindstelønsniveauet i overenskomsten,215 hvilket 

også følger af ordvalget “...på samme måde som over for danske arbejdsgivere” i § 6a, stk 1. 

 

Bestemmelsens stk. 2 fastsætter tre betingelser til mindstelønskravet. For det første skal 

fagforeningen, der kræver overenskomstindgåelse, over for den udenlandske virksomhed have 

“henvist til bestemmelser i de kollektive overenskomster” og disse overenskomster skal endvidere 

være indgået af “de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark” og skal være gældende på 

hele det danske område. Hvad der nærmere ligger i betragtningen vedrørende “de mest repræsentative 
                                                
210 Erklæring fra Kommissionsformand José Manuel Barroso og kommissær Vladimir Špidla om vedtagelsen af 
henstillingen vedr. udstationering af arbejdstagere, Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling), EEU 
alm. del - Bilag 205, AMU alm. del, bilag 157 
211 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 175 
212 Ibid, s. 176-177 
213 Ibid, s. 178 
214 Ibid, s. 178 
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parter”, har tidligere været søgt afklaret hos beskæftigelsesministeren. Det blev besvaret noget uklart 

med en henvisning til udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 8, 2. afsnit, hvoraf fremgår, at 

medlemsstater kan vælge at lægge kollektive aftaler til grund, som indgås af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter på nationalt plan, og at det vil være Arbejdsretten, der har kompetence til at 

afgøre dette i konkrete sager.216 Endelig er det en betingelse, at overenskomsterne er klare og tydelige, 

og at det fremgår “hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales”. Kravet om klarhed er 

ydermere fastsat i håndhævelsesdirektivets art. 5, hvor især stk. 4, der omhandler arbejds- og 

ansættelsesvilkår fastsat i overenskomster, er vigtig for Danmark.  

2.3.3. RUT-registeret 

Med østudvidelsen steg antallet af udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser til Danmark. 

Der opstod herved et behov for at føre en vis kontrol med tjenesteyderne og arbejdstagerne og deres 

løn- og arbejdsvilkår.217 I Danmark havde man forud for østudvidelsen drøftet konsekvenser og tiltag, 

herunder at lette adgangen for arbejdstagere til det danske arbejdsmarked, der herved kunne bidrage 

til beskæftigelse og vækst, men samtidig også at arbejdet udføres under ordnede vilkår, hvilket førte 

til vedtagelsen af Østaftalen.218 Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret) blev indført 

på baggrund af aftalen,219 og gennemført ved lov i 2008 med hjemmel i udstationeringsloven. 

 

Udenlandske tjenesteydere skal registrere sig i RUT, jf. RUT-lovens § 2, stk. 1 og 2, jf. 

udstationeringslovens § 7a, stk. 1 og 2. Undtagelser hertil findes i hhv. RUT-lovens § 2, stk. 2 og 

udstationeringslovens § 7b, som også kaldes montørreglen. Oplysningerne skal anmeldes senest 

samtidig med leveringen af tjenesteydelsen i Danmark, jf. RUT-lovens § 10, stk. 4, jf. 

udstationeringslovens § 7a, stk. 5. 

 

Formålet med registret er at give de tilsynsførende myndigheder bedre adgang til at kunne håndhæve 

reglerne, der gælder for udenlandske tjenesteydere, som udstationerer arbejdstagere til Danmark.220 

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for administration af registret, Arbejdstilsynet står for tilsynet og 

Politiet står for sanktioneringen. Dele af RUT-registrets oplysninger er offentligt tilgængelige, hvilket 

muliggør, at fagforeningerne kan få kontakt med de udenlandske virksomheder.221 Herigennem bliver 

det muligt for fagforeningerne at opsøge de udenlandske virksomheder for at indgå overenskomst, 

således at arbejdet udføres under danske vilkår222 og uden social dumping. 

                                                
216 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 187 
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220 Nielsen, 2016, s. 363 
221 Cevea, 2017, s. 76 
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Håndhævelsesdirektivets art. 9 fastlægger, at medlemsstaterne kun må indføre administrative krav og 

kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre effektiv overvågning af overholdelsen af de 

forpligtelser, som er fastsat i direktivet og udstationeringsdirektivet, hvis de er rimelige og 

forholdsmæssige ift. EU-retten, jf. håndhævelsesdirektivets art. 9, stk. 1, hvilket er i 

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. For Danmarks vedkommende sker denne 

anmeldelse til RUT-registeret og den ikke-udtømmende liste af oplysninger, der kan kræves oplyst 

efter håndhævelsesdirektivets art. 9, stemmer overens med de oplysninger Danmark kræver oplyst til 

RUT-registeret. 

 

I december 2009 var der på politisk plan enighed om, at reglerne i udstationeringsloven, herunder 

RUT, skulle ændres for at skabe bedre overblik over udstationerende virksomheder og deres 

arbejdstagere i Danmark. Målet var at gøre kontrol af overholdelse af arbejdsmiljø-og 

skattelovgivningen mere effektiv. 223  Det var nødvendigt med endnu en ændring i 

udstationeringsloven, på trods af indførelsen af registreringspligten i RUT-registret i 2008,224 fordi 

reglerne herom ikke havde den ønskede effekt.225 Det blev i den forbindelse vedtaget, at også 

enkeltmandsvirksomheder fra andre EU-lande skulle underlægges samme anmeldepligt til RUT, som 

de udstationerende virksomheder, selvom disse som udgangspunkt ikke er omfattet af 

udstationeringsdirektivet.226 Lovens titel fik derfor tilføjet et “mv.” og hedder nu “Bekendtgørelse af 

lov om udstationering af lønmodtagere mv.”  

 

Disse enkeltmandsvirksomheder var oprindeligt ikke underlagt anmeldepligt til RUT, da denne type 

selvstændige erhvervsdrivende bestemmer egne løn- og arbejdsvilkår, og heller ikke skal leve op til 

lovfastsatte mindstelønninger eller overenskomster. Praktisk er der tale om et ansættelsesforhold, men 

juridisk set er det blot et samarbejde med en anden virksomhed.227 At denne type erhvervsdrivende 

skal lade sig registrere har været genstand for en EU-afgørelse i C-577/10 Kommissionen mod 

Belgien.228 Her anerkendte Domstolen principielt muligheden for at kræve forhåndserklæring fra 

selvstændige uden ansatte. Dog formåede Belgien ikke at argumentere tilstrækkeligt overbevisende 

for nødvendigheden af disse oplysninger for deres tilsvarende register, som kaldes Limosasystemet.229 

Limosasystemet ansås derfor for værende uforholdsmæssigt, idet det går ud over, hvad der er 

                                                
223 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 208 
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225 Europaudvalget 2010-11, Alm. del Bilag 457, Notat til Folketingets Europaudvalg og arbejdsmarkedsudvalg: 
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226 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 209 
227 Cevea, 2017, s. 20 
228 Europa-Kommissionen v Kongeriget Belgien, C-577/10, EU:C:2012:814 
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nødvendigt for at nå de mål begrundet i almene hensyn, og anmeldelsespligten ansås derfor ikke for 

værende forenelig med TEUF art. 56.230  

 

I sagen C-515/08 Santos Palhota tog Domstolen stilling til lovligheden af kontrolforanstaltninger i 

forbindelse med udstationerede arbejdstagere. Dommen angik det portugisiske selskab Termiso 

Limitada og dettes tre direktører, fordi de ikke havde sendt en forudgående udstationeringsanmeldelse 

eller opbevaret arbejdsretlige dokumenter på deres udstationerede medarbejdere. Arbejdsgivere, der 

beskæftigede udstationerede arbejdstagere i Belgien, skulle forud for beskæftigelsesperiodens 

påbegyndelse pr. brev, e-mail eller fax tilsende det belgiske arbejdstilsyn en 

udstationeringsanmeldelse. Arbejdstilsynet tildelte på den baggrund virksomheden et 

registreringsnummer, hvilket kunne tage op til fem dage, og først herefter kunne beskæftigelsen 

påbegyndes.  

 

Domstolen afgjorde, at den belgiske procedure ikke kunne antages at være en simpel procedure, og at 

den blotte fremsendelse af oplysninger til myndighederne i medlemsstaten samt bekræftelsen af 

modtagelsen i praksis medfører mekanismer til kontrol og godkendelse forud for præstationen af 

tjenesteydelsen. Der var således tale om en administrativ tilladelsesprocedure, og dette kunne udgøre 

en restriktion af den frie udveksling af tjenesteydelser i TEUF art 56.231 Domstolen afgjorde, “at en 

forpligtelse for en arbejdsgiver med hjemsted i en anden medlemsstat til forud for udstationeringen at 

give de lokale myndigheder meddelelse om tilstedeværelsen af en eller flere udstationerede 

arbejdstagere, den påtænkte periode for denne tilstedeværelse og del eller de tjenesteydelser, der 

begrunder udstationeringen” var en ligeså effektiv og mindre indgribende kontrolforanstaltning.232 

Ligeledes fandt Domstolen, at TEUF art. 56 ikke var til hinder for, at Belgien kunne kræve, at den 

udstationerede tjenesteyder skulle opbevare en kopi af de arbejdsretlige dokumenter, der efter belgisk 

lovgivning var påkrævet. 

 

På den baggrund må det derfor antages, at RUT-registerets anmeldelsespligt mht. udenlandske 

tjenesteydere, der udstationerer arbejdskraft, er i overensstemmelse med TEUF art. 56, da anmeldelse 

hertil skal ske senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Noget 

mere tvivlsomt er det, om anmeldelsespligten for små selvstændige, der ikke udstationerer 

arbejdskraft er i overensstemmelse med den fri udeveksling af tjenesteydelser i TEUF art. 56, jf. C-

577/10 Kommissionen mod Belgien. Bestemmelserne om RUT-registeret er dog mere vidtgående end 

de registreringsordninger, Domstolen foreløbig har taget stilling til. 233  Ved en eventuel 

domstolsprøvelse af RUT-registeret, vil rækkevidden af medlemsstaternes mulighed for at indføre 
                                                
230 Ibid, præmis 56 
231 C-515/08 Santos Palhota, præmis 34 og 35 
232 Ibid, præmis 51 
233 Nielsen, 2016, s. 366-367 
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kontrolforanstaltninger ligeledes være til vurdering,234 og derfor vil det være afgørende, hvilke hensyn 

Danmark vil påberåbe sig som støtte for lovligheden af registeret. Dog må indførelsen af 

håndhævelsesdirektivet betyde, at Domstolen har blåstemplet medlemsstaternes adgang til kontrol af 

udenlandske tjenesteydere for at modvirke social dumping, jf. håndhævelsesdirektivets art. 4. Det 

fremgår af håndhævelsesdirektivets betragtninger, 235  at det er et legitimt anliggende for 

medlemsstaterne at bekæmpe falske selvstændige236 og social dumping,237 hvilket kan tale til støtte for 

lovligheden af RUT-registerets rækkevidde. 

2.3.4 Mindstelønsproblematikken 

Udstationerende tjenesteydere skal efter udstationeringsdirektivet betale værtsstatens mindsteløn til 

deres arbejdstagere. Direktivets art. 3, stk. 1, sidste afsnit overlader definitionen af 

mindstelønsbegrebet til medlemslandene, hvorfor begrebet kan variere.238 En nærmere definition skal 

derfor findes i medlemsstaternes nationale lovgivning og arbejdsmarkedspraksis. Der er forskellige 

måder i EU’s medlemslande, hvorpå mindstelønsniveauerne reguleres, enten ved at lovfæste en 

mindsteløn, ved at gøre mindsteløn fastsat i overenskomster almengyldige, eller ved aftaleregulering, 

hvoraf sidstnævnte gør sig gældende i Danmark. Det kan derfor være svært og uoverskueligt for 

udenlandske tjenesteydere at få klarhed over, hvilke lønniveauer, de skal overholde ved udstationering 

af arbejdstagere til Danmark.  

 

Udstationeringsdirektivets bestemmelse om, at mindstelønsfastsættelsen er et nationalt anliggende, 

giver anledning til at se på tre aspekter; hvilken kompetence EU har til at udtale sig om spørgsmålet, 

hvad der skal indgå i mindstelønnen i værtsstaten og hvilke af de elementer, som udbetales af 

arbejdsgiveren i hjemstaten, der kan anses for værende en del af mindstelønnen.239  

 

Begrebet mindsteløn er fortolket og defineret flere gange af Domstolen gennem retspraksis. Disse 

sager har principiel betydning, fordi de udfordrer spørgsmålet om, i hvor høj grad EU kan udøve 

indflydelse på områder, der i udgangspunktet ligger uden for deres kompetenceområde. Som det vil 

fremgå af gennemgangen nedenfor blander EU sig dog ikke i niveauet for mindstelønnen, men i, 

hvilke tillæg og ydelser, der indgår i lønnen. Det fremgår af Elektrobudowa,240 at metoden til 

udregning af mindsteløn er et nationalt anliggende, men Domstolen har alligevel flere gange udtalt sig 
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om rækkevidden af begrebet. Selvom begrebet er et nationalt anliggende, er det relevant at undersøge, 

hvordan EU’s retskilder og retspraksis forholder sig til denne fastsættelse, for dermed at få en idé om, 

hvordan disse spørgsmål skal fortolkes. 

 

Til spørgsmålet om, hvad der skal indgå i værtsstatens mindsteløn, gælder det efter Kommissionens 

meddelelse,241 at “minimum wage rates relating to a particular period of time — monthly or hourly — 

or to productivity, a single, agreement-based rate for all employees in a given industry or different 

minimum wage rates applicable to occupational skills and jobs as laid down in collective 

agreements”. Det kan heraf udledes, at mindstelønnen for en arbejdstager, er det, som denne ville 

have krav på ud fra specifikke forhold som f.eks. arbejdets art, anciennitet, kvalifikationer mv., som 

fastsættes i den for beskæftigelsesrelationens relevante kollektive overenskomst.242  

 

Angående det sidste spørgsmål, kan svaret til dels udledes af udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 7, 

der fastlægger, at “ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en del af 

mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse 

med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og logi”.  

 

Af Domstolens praksis vedrørende mindsteløn er bl.a. afgørelsen i de forenede sager C-369/96 og C-

376/96 Arblade m.fl., der omhandlede to virksomheder og deres direktører, der som tjenesteydere 

udførte byggearbejder i Belgien. Virksomhederne udstationerede henholdsvis 17 og 9 arbejdstagere, 

og tvisten angik niveauet for mindstelønnen for bl.a. to ydelser “timbres-intempéries” (en ydelse ved 

ledighed pga. vejrlig) og “timbres-fidélité” (en bonusydelse), som begge skulle betales efter belgisk 

almengjort overenskomst. Domstolen afgjorde, at der ikke var noget til hinder for, at medlemsstaterne 

lod deres lovgivning eller kollektive overenskomster vedrørende mindsteløn være gældende for alle, 

herunder tjenesteydere.243 I tråd med den senere afgørelse i Laval, var det dog en betingelse, at de 

nationale bestemmelser var “tilstrækkeligt præcise og tilgængelige, således at det ikke i praksis [var] 

umuligt eller urimeligt vanskeligt for en sådan arbejdsgiver at få klarhed over, hvilke forpligtelser 

han [skulle] overholde”,244 og at det var op til de nationale domstole at afgøre, hvilken mindsteløn de 

nationale foranstaltninger forudsatte.245  

 

Domstolen afgjorde dog, at de to ydelser ikke kunne indgå i beregningen af mindstelønnen, fordi de 

omhandlede tjenesteydere allerede var underlagt sammenlignelige forpligtelser i hjemstaten. 

Domstolen udtalte, at det ville udgøre en hindring for den fri udveksling af tjenesteydelser, hvis de 
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også skulle svare disse ydelser i Belgien. Selvom hensynet til beskyttelse af arbejdstagere i bygge- og 

anlægsbranchen kunne anerkendes som et tvingende alment hensyn, der berettigede, at en udenlandsk 

tjenesteyder blev pålagt forpligtelser, der kunne udgøre hindringer for den frie udveksling af 

tjenesteydelser, gjaldt dette dog ikke, når arbejdstagerne havde samme eller tilsvarende beskyttelse i 

hjemstaten,246 fordi proportionalitetsprincippet dermed ikke var opfyldt.  

 

I Kommissionen mod Tyskland247 angav bestemmelsen i den almengældende tyske overenskomst, at 

mindstelønnen bestod af den i overenskomsten fastsatte timeløn plus det tillæg, der blev givet til 

arbejdstagere i byggebranchen, hvilket samlet udgjorde den fulde overenskomstmæssige timeløn.248 

Af tysk national lovgivning fremgik, at “tillæg og supplerende ydelser, som arbejdsgiveren udbetaler 

– med undtagelse af det faste tillæg, der gives til arbejdstageren i byggebranchen – ikke anses for en 

del af mindstelønnen”.249 Det blev endvidere præciseret, at de supplerende ydelser bl.a. omfatter 

tillæg for overtidsarbejde, natarbejde og arbejde på søn- og helligdage samt rejsetillæg og 

kompensation for særlige ulemper.250  

 

Kommissionen modsatte sig den tyske fremgangsmåde, hvor man ikke anerkendte de samlede tillæg 

og supplerende ydelser som en del af mindstelønnen, og at dette var uforeneligt med 

udstationeringsdirektivet.251  Tyskland gjorde herefter gældende, at begrebet ”mindsteløn” ifølge 

udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 1, andet afsnit, skulle defineres i overensstemmelse med national 

lovgivning eller praksis.252 Domstolen udtalte hertil, at ydelser og tillæg “som ændrer forholdet 

mellem på den ene side arbejdstagerens arbejdsydelse og på den anden side det vederlag, som den 

pågældende modtager”, ikke kan medregnes i mindstelønnen.253 Dette skyldtes, at det måtte anses for 

værende almindelig praksis, at en arbejdsgiver betalte en kompensation for ekstra arbejde eller 

arbejde, der blev udført under særlige omstændigheder, uden at denne kompensation blev medregnet 

ved beregningen af mindstelønnen.254 

 

Domstolen fremførte, at fællesskabsretten ikke er til hinder for, at en medlemsstat pålægger en 

virksomhed, der leverer tjenesteydelser at betale sine ansatte den mindsteløn, der er fastsat i nationale 

bestemmelser, i overensstemmelse med C-369/96 og C-376/96 Arblade m.fl. ovenfor, og at 

anvendelsen af sådanne bestemmelser skal opfylde proportionalitetsprincippet.255 Domstolen lagde 
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255 Ibid, præmis 24 



 46 

dog til grund, at Tyskland havde tilsidesat sine forpligtelser iht. udstationeringsdirektivets art. 3, for så 

vidt angår de i sagen omhandlende tillæg og supplerende ydelser, som ikke ændrede på forholdet 

mellem løn og arbejde,256 mens forpligtelser mht. tillæg og supplerende ydelser, der ændrede på dette 

forhold mellem løn og arbejde, ikke var tilsidesat.  

  

Endelig er C-396/13 Elektrobudowa relevant, hvor tvisten angik rækkevidden af begrebet mindsteløn 

efter udstationeringsdirektivet. Generaladvokaten foreslog en smal definition af begrebet, hvilket 

medførte bekymring i Danmark, da indførelsen af § 6a i udstationeringsloven fastsatte “løn svarende 

til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde”. 

Vederlaget i Danmark var således ikke kun det mindst mulige og dermed ikke i overensstemmelse 

med Generaladvokatens forslag til afgørelse. Den danske regeringen afgav derfor indlæg i sagen til 

støtte for en udvidet fortolkning af begrebet og fremførte, at det er af væsentlig betydning, at en 

værtsstat har adgang til at definere, hvad den forstår ved “mindsteløn”.257 Generaladvokatens snævre 

definition blev dog ikke fulgt i den endelige afgørelse, hvor det i stedet blev lagt til grund, at det er op 

til den enkelte medlemsstat at definere, hvad der ligger i begrebet “mindsteløn”, 258  og 

medlemsstaternes kompetence til at definere lønbegrebet var dermed sikret. I Elektrobudowa 

udvidede Domstolen mindstelønsbegrebet til at omfatte dagpenge, feriepenge og godtgørelse for 

rejsetid til og fra arbejde,259 mens spisebilletter og betaling af husleje dog ikke kunne medregnes som 

en del af mindstelønnen.260  

 

Opsummerende kan det lægges til grund, at medlemsstater kan pålægge udenlandske tjenesteydere at 

betale sine ansatte den mindsteløn, der er fastsat i nationale bestemmelser. Det er dog en betingelse, at 

nationale bestemmelser er tilstrækkeligt præcise og tilgængelige, og at lønkravet ikke overstiger det i 

det overenskomsten anbefalede samt at udenlandske tjenesteydere ikke mødes af krav om 

dobbeltbetaling. Grundlæggende følger, at man efter udstationeringsdirektivets art. 3, ikke skal 

medregne tillæg for overarbejde eller arbejde under særlige omstændigheder i mindstelønnen, mens 

tillæg, der ikke ændrer på forholdet mellem løn og arbejde skal indregnes. Senest er mindsteløns-

begrebet blevet udvidet og præciseret til at omfatte dagpenge, feriepenge og godtgørelse for 

transporttid, mens spisebilletter og betaling af husleje ikke kan medregnes i mindstelønnen. 
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2.3.4.1 Udstationeredes vederlag i Danmark 

Af den kommenterede udstationeringslov fremgår det, at mindstelønnen i Danmark “er de samlede 

udgifter, der påhviler den danske arbejdsgiver til arbejdskraft i henhold til en kollektiv overenskomst, 

der kan lægges til grund for de lønkrav, som kan understøttes med kollektive kampskridt over for en 

udenlandsk tjenesteyder”.261 Dermed må det i dansk ret anses for værende den i overenskomsten 

fastsatte løn inkl. andre lønelementer indeholdt i overenskomsten, der danner grundlag for udmåling 

af mindstelønnen til udstationerede arbejdstagere, som det også ville være tilfældet for danske 

arbejdstagere. Denne definition antages at være bredere end EU’s “oprindelige” mindstelønsbegreb og 

formentlig snarere svarende til begrebet anvendt i C-396/13 Elektrobudowa.262 Dog gælder der en 

“konverteringspligt” for de udenlandske tjenesteydere, således at ydelser tjenesteyderen allerede har 

pligt til at betale arbejdstageren efter hjemstatens lovgivning, konverteres, så arbejdsgiveren ikke skal 

yde dobbeltbetaling,263 hvilket er i overensstemmelse med Domstolens afgørelse i C-369/96 og C-

376/96 Arblade m.fl. 

 
I Danmark kan mindsteløn indbefatte forskellige dele, f.eks. arbejdstagerforsikringer og personlige 

tillæg for eksempelvis kvalifikationer. I en afgørelse fra Arbejdsretten mellem DA og LO angående 

lovligheden af sympatikonflikter til støtte for hovedkonflikter med østeuropæiske virksomheder, 

udtalte Arbejdsretten om mindsteløn, at “det er karakteristisk for den danske 

arbejdsmarkedsregulering, at lønniveauet mv. sikres gennem de kollektive overenskomster, ikke 

gennem lovgivning. Arbejdstagerorganisationernes konfliktret til opnåelse af kollektiv overenskomst 

er således af afgørende betydning for opnåelse af mindsteløn osv. her i landet”.264 Endelig følger det 

som nævnt af udstationeringsloven § 6a, kollektive kampskridt kan benyttes til at “...sikre 

udstationerede lønmodtagere løn svarende til, hvad danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for 

udførelsen af tilsvarende arbejde” og således må det danske mindstelønsbegreb antages at være 

bredere end EU’s. Det er dog et faktum, at udstationerede arbejdstagere i Danmark modtager et lavere 

vederlag end danske arbejdstagere, hvilket formentlig kan tilskrives, at lokalaftaler ikke kan gøres 

gældende for udenlandske tjenesteydere og deres medbragte arbejdskraft, som Domstolen afgjorde i 

C-341/05 Laval. 

 

Det følger af udstationeringsdirektivet art. 3, stk. 1, at medlemsstaterne skal sikre, at udstationerede 

arbejdstagere får den korrekte løn i værtsstaten. LO og DA har derfor, i “Aftale om udenlandske 

arbejdsgiveres udstationering af arbejdstagere i Danmark” fra 1. januar 1993, givet de 

overenskomstbærende forbund den opgave. Det er således arbejdsmarkedsparterne, der skal give 

                                                
261 Udstationeringsloven, Karnov, kommenteret af Ruth Nielsen, § 6a 
262 Ibid 
263 Ibid 
264 A2005.839, DA mod LO, s. 7 
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udenlandske tjenesteydere den nødvendige information om dansk national mindsteløn og principperne 

for lønfastsættelse i Danmark.265  

 

Fordi der ingen lovfastsat mindsteløn er i Danmark, kan udstationeringsdirektivets bestemmelse om 

mindsteløn heller ikke påberåbes af udstationerede arbejdstagere i lande uden lovbestemt mindsteløn 

eller almengørelse af overenskomster.266 Det betyder dog ikke, at tjenesteyderne kan aflønne deres 

ansatte efter forgodtbefindende, da den danske model også omfatter virksomheder, der udstationerer 

arbejdstagere.267 Det er derfor organisationernes ansvar at medvirke til at sikre, at udstationerede 

arbejdstagere betales den relevante overenskomsts minimumsløn.268  

 

Som beskrevet giver Domstolens retspraksis i nogen grad klarhed over, hvilke elementer der kan 

inddrages i udstationerede arbejdstageres mindsteløn, men der eksisterer fortsat en vis usikkerhed, 

hvorfor Kommissionen har stillet forslag om et revideret udstationeringsdirektiv. I Danmark er det 

primære problem dog ikke usikkerheden om, hvilke elementer der omfattes, men at lokalaftaler ikke 

omfattes af direktivet. 

2.4 Delkonklusion 

På baggrund af den juridiske analyse, kan det konstateres, at der er flere elementer, der giver 

mulighed for social dumping, herunder den fri bevægelighed i det indre marked, den danske model og 

udstationeringsdirektivet. 

  

Først skal nævnes de EU-retlige bestemmelser om fri bevægelighed, hvor både arbejdskraftens fri 

bevægelighed efter TEUF art. 45 og etableringsfriheden efter TEUF art. 49 skaber betingelser for, at 

udenlandske tjenesteydere kan omgå reglerne ifm. udstationering ved at anvende de føromtalte fri 

bevægelighedsbestemmelser. 

  

I Domstolens afgørelse C-113/89 Rush Portuguesa blev adgangen til frit at levere 

grænseoverskridende tjenesteydelser vægtet højt, og Domstolen afgjorde, at tjenesteyderen skulle 

følge hjemstatens regler ved aflønning af sit personale, hvilket betød, at der kunne være stor forskel 

mellem udstationerede og nationale arbejdstageres løn- og arbejdsvilkår. Afgørelsen udløste en stor 

bekymring for, at der kunne opstå konkurrenceforvridning i det indre marked, hvorved nationale 

arbejdstagere blev fortrængt af udstationeret, billigere arbejdskraft. Der var således behov for et klart 

                                                
265 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 308 
266 Ibid, s. 310 
267 Lauridsen, Nadja Schou: Forhandlinger om udstationering går i dansk retning (notat). Tænketanken Europa. 
20. juni 2017 besøgt 10. februar 2018 
268 Andersen-Mølgaard, Lind, Jensen & Nørgaard, 2015, s. 309 
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fælles lovgrundlag, der både sikrede beskyttelsen af arbejdstagerne og fair konkurrence for 

virksomhederne. 

  

Udstationeringsdirektivet blev indført bl.a. på baggrund af ovennævnte afgørelse, og det skulle sikre 

både den fri udveksling af tjenesteydelser efter TEUF art. 56 og udstationerede arbejdstagere et vist 

niveau af arbejdstagerbeskyttelse. Direktivet blev initialt opfattet som et minimumsdirektiv bl.a. på 

baggrund af bestemmelsen i art. 3, stk. 1, art. 3, stk. 7, første afsnit. Disse bestemmelser fastslår, at 

medlemsstaterne kan sikre arbejdstagerne mere favorable vilkår end de i direktivets art. 3, stk. 1-6 

fastsatte minimumskrav og art 3, stk. 10, der åbner for, at medlemslandene kan omfatte udstationerede 

arbejdstagere udenfor bygge- og anlægsbranchen af værtsstatens bestemmelser om løn- og 

arbejdsvilkår. Der var således store forhåbninger til direktivets evne til at bekæmpe den 

konkurrenceforvridning og social dumping, der under den tidligere retspraksis reelt kunne opstå i det 

indre marked. 

  

Med Domstolens afgørelse i Laval fik direktivet dog de facto karakter af et maksimumsdirektiv, fordi 

Domstolen afgjorde, at medlemslandene, her den svenske fagbevægelse, ikke kunne kræve bedre 

arbejdstagerbeskyttelse end de minimumskrav, der fremgår i direktivets art. 3, stk. 1, litra a)-g). 

Domstolen prioriterede altså adgangen til den fri udveksling af grænseoverskridende tjenesteydelser 

på midlertidig basis og omtalte arbejdstagerbeskyttelsen sekundært. Herved opstod risiko for, at 

udstationerede arbejdstagere fik ringere vilkår sammenlignet med nationale arbejdstagere. Laval-

afgørelsen fik betydning i dansk sammenhæng, fordi arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark er 

sammenlignelig med Sveriges, hvor Laval-sagen udspillede sig. Det førte til en ændring af 

udstationeringsloven med indsættelsen af § 6a, der sikrer fagforeningernes adgang til konflikt, for at 

sikre udstationerede arbejdstagere vilkår svarende til danske arbejdstagere. 

  

Grundet utilfredshed i EU angående medlemslandenes implementering af udstationeringsdirektivet, 

særligt at arbejdstagerbeskyttelsen ikke var tilstrækkeligt gennemført, blev håndhævelsesdirektivet 

vedtaget. Direktivet skulle styrke og supplere bestemmelserne i udstationeringsdirektivet, herunder 

medlemslandenes adgang til at føre kontrol med udstationerede arbejdstagere, og begrænse 

muligheden for omgåelse ved at præcisere, hvad der forstås ved ægte udstationering. Der er dog 

usikkerhed om direktivets egentlige rækkevidde, da listen angående omgåelse ikke er udtømmende, 

og direktivet skaber dermed en uklarhed, som kan tænkes at skulle afklares ved Domstolen. For 

Danmarks vedkommende sker kontrollen af udstationerede arbejdstagere gennem RUT-registret, som 

sikrer fagbevægelsen og de håndhævende myndigheder lettere adgang til at kræve rimelige vilkår for 

udstationerede arbejdstagere. Der var tidligere usikkerhed ang. RUT-registerets forenelighed med EU-

retten, men eftersom registrering først kræves senest ved arbejdets begyndelse og Domstolens 
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afgørelse i Santos Palhota samt håndhævelsesdirektivets vedtagelse, må denne usikkerhed antages at 

være ophørt. 

 

Et andet element, der åbner for social dumping er den danske model, hvor regeringen har afstået fra at 

benytte sin lovgivningskompetence på arbejdsmarkedet og overladt dette til arbejdsmarkedsparterne, 

som selv forhandler løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer. Og eftersom der ikke gælder nogen 

lovfastsatte bestemmelser angående mindsteløn, er udenlandske tjenesteydere og deres medbragte 

arbejdskraft således ikke automatisk omfattet af nogen danske bestemmelser om løn. Fagforeningerne 

skal forhandle og kan konflikte for at få udenlandske tjenesteydere til at indgå tiltrædelses-

overenskomster, og dermed sikre udstationerede arbejdstagere et vist mindsteniveau af løn- og 

arbejdsvilkår. Dog er udenlandske tjenesteydere ikke forpligtet af lokalaftaler, hvilket medfører, at 

udstationerede arbejdstagere de facto ydes lavere lønninger end danske arbejdstagere. Dette er i øvrigt 

fuldt ud tilladt og kan ikke anfægtes af den danske fagbevægelse, så længe udenlandske tjenesteydere 

følger overenskomsten. 

  

Endelig giver udstationeringsdirektivets bestemmelse i art. 3, stk. 1, litra c) om mindsteløn anledning 

til usikkerhed angående hvilke elementer, der skal indregnes i begrebet. Den danske model medfører, 

at der ikke gælder nogen generel mindsteløn, hvorfor mindstelønnen skal beregnes på baggrund af de 

mest repræsentative overenskomster i den pågældende branche, hvilket kan skabe en vis 

uigennemsigtighed for udenlandske tjenesteydere, hvis kendskabet til et overenskomstsystem er 

begrænset. Angående lønbegrebets elementer afgjorde Domstolen i Laval, at de løn- og arbejdsvilkår, 

fagforeningerne krævede, gik videre end hvad udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 7, hjemlede. 

Efterfølgende har Domstolen dog i Elektrobudowa afgjort, at dagpenge, feriepenge og godtgørelse for 

rejsetid til og fra arbejde skulle medregnes som en del af mindstelønnen, hvorved rækkevidden af 

mindstelønsbegrebet blev udvidet og dermed også arbejdstagerbeskyttelsen. Af retspraksis følger 

dermed ikke en entydig definition af, hvad mindstelønsbegrebet indeholder, og denne uklarhed 

bidrager til, at der kan ske social dumping. 

  

Det kan derfor konkluderes, at hensynet til det indre marked, som vægtes højere end 

arbejdstagerbeskyttelsen i EU, sammenholdt med den særlige måde at regulere løn- og arbejdsvilkår 

på i Danmark, øger muligheden for social dumping i Danmark. 
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Kapitel 3 

3.1 Økonomisk indledning 

I dette kapitel foretages en økonomisk analyse af, hvordan udstationeringsdirektivets bestemmelser 

sammenholdt med den danske arbejdsmarkedsmodel påvirker arbejdstagere og virksomheder. 

Afhandlingen vil undersøge økonomiske effekter og incitamenter, hvordan der kan ske social 

dumping samt forsøge at belyse omfanget af udstationerede arbejdstagere på det danske 

arbejdsmarked. 

 

Østeuropæerne har generelt lavere levestandard og lønninger i hjemlandene, som medfører, at disse 

arbejdstagere ofte er villige til at acceptere en lavere løn end danske arbejdstagere.269 Samtidig er 

denne gruppe mere fleksible, idet de er mere villige til at påtage sig mere forskelligt arbejde, arbejde 

længere tid ad gangen og fysisk er mere mobile.270 Dette medfører risiko for social dumping samt at 

dansk arbejdskraft fortrænges fra arbejdsmarkedet. Af særlig interesse for afhandlingen er arbejde i 

bygge- og anlægsbranchen, da det er et af de områder, der modtager flest udenlandske udstationerede 

arbejdstagere og også er en af de brancher, der er mest truet af social dumping. 

 

Den danske model tillader i princippet det uorganiserede arbejdsmarked at aflønne frit, hvilket åbner 

muligheden for, at disse arbejdsgivere kan udbetale endog meget lave lønninger til deres 

arbejdstagere. Fagbevægelsens interesse i at sikre lønmodtagerne overenskomstdækning og sikre lige 

konkurrence, står i kontrast til arbejdsgivernes økonomiske interesse, men der eksisterer en 

grundlæggende tillid og respekt mellem parterne, hvilket gør modellen levedygtig. De modsatrettede 

interesser ses også i sammenhæng med udenlandsk arbejdskraft, hvor incitamenterne for begge parter 

kan være endnu stærkere i kraft af de forskellige niveauer af levestandarder medlemsstaterne imellem. 

 

Østudvidelsen i 2004 medførte dog også fordele. På EU-plan medførte udvidelsen bl.a. en styrket 

konkurrenceevne i det indre marked, og for det danske arbejdsmarked var det indledningsvis positivt 

med det øgede udbud af arbejdskraft. Den danske økonomi og beskæftigelse udviklede sig i 

begyndelsen af perioden fra lavkonjunktur til kraftig højkonjunktur, hvor arbejdsmarkedet var præget 

af generel mangel på arbejdskraft271 og flaskehalsproblemer i flere brancher.  

 

                                                
269 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 340 
270 Ibid, s. 338 
271 Johansen, Per Ulstrup & Michael Trier. 2014. Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt. København: 
Handelshøjskolens Forlag. Udgave 12, s. 53  
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Senere i 2008 blev Danmark ramt af den finansielle økonomiske krise, hvilket medførte kraftigt 

faldende konjunkturer og hastigt voksende ledighed, hvorefter der ikke længere var behov for det 

øgede udbud af arbejdskraft.272  

 

Analysens problemstilling anskues først ud fra en fuldkommen konkurrence-synsvinkel på 

arbejdsmarkedet, som betegner det ideelle marked. Der diskuteres i denne forbindelse også 

fleksibilitet og mobilitet. Efterfølgende anvendes informationsproblemet i principal/agent-teorien mht. 

arbejdsgiveren og den udstationerede arbejdstager, hvorefter fagforeningernes styrkeforhold 

diskuteres. Afhandlingen redegør for løndannelsen på arbejdsmarkedet under forskellige 

markedsformer for at illustrere mulige økonomiske effekter af udefrakommende påvirkninger samt 

udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Derefter foretages en statistisk gennemgang af den 

udstationerede arbejdskrafts tilstedeværelse på det danske arbejdsmarked og omfanget af social 

dumping diskuteres. Slutteligt foretages en efficiensanalyse af den nuværende retstilstand. 

3.2 Virksomhedens incitamenter 

Det er relevant først at fastlægge det generelle økonomiske incitament til at drive virksomhed, hvor 

virksomhederne antages at ønske at generere langsigtet profit på kort sigt og udgangspunktet for 

nedenstående er derfor det korte perspektiv. Virksomhedens produktionsfunktion angives ved 

! = !(!,!), hvor L er arbejdskraft og K er mængden af kapital. 

 

Man kan have mange individuelle bevæggrunde for at starte en virksomhed, men hvis virksomheden 

skal være levedygtig på den lange bane, kræver det i sidste ende, at den genererer profit. Dette støttes 

af virksomhedsteorien,273 som simpelt antager, at virksomheder søger at maksimere deres profit. Dette 

opnås gennem den mest effektive udnyttelse af de begrænsede ressourcer, der er til stede.274  

 

Virksomhedens profit ! ses som forskellen mellem dens indtægter R og dens omkostninger C, hvor 

forskellen mellem dens marginale indtægter MR, og dens marginale omkostninger MC udgør 

profitten,275 hvilket udtrykkes ved følgende ligning ! =  !" −  !". Hvis ! er negativ, genererer 

virksomheden tab, og dermed ophører incitamentet til at drive virksomhed.276 På kort sigt findes 

virksomhedens mest optimale produktion under fuldkommen konkurrence, hvor den marginale 

indtægter er lig med virksomhedens marginale omkostninger, !" = !".277 

                                                
272 Johansen & Trier, 2014, s. 7 
273 Pindyck, Robert & Rubinfeld, Daniel. 2013. Microeconomics. Boston: Pearson Education. 8. udgave, s. 5 
274 Perloff, Jeffrey M. 2016. Microeconomics. Boston: Pearson. 7. udgave, s. 25 
275 Sornn-Friese, Henrik. 2007. Hvad er en virksomhed?: Erhvervsøkonomisk teori og analyse. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur, s. 48 
276 Pindyck & Rubinfeld, 2013, s. 303 
277 Perloff, 2016, s. 253 
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Samfundet er i konstant udvikling, hvilket stiller krav til virksomhederne om at forandre og tilpasse 

sig for at kunne overleve konkurrencen.278 Dette gælder i særdeleshed for bygge- og anlægsbranchen, 

der er meget prissensitiv samt konkurrenceudsat ifm. udbud, og derfor må være meget opmærksom på 

sine udgifter.  

3.2.1 Virksomhedens profitmaksimering 

Virksomhedsperspektivet i den neoklassiske virksomhedsteori bygger på to grundlæggende 

forudsætninger. For det første, at virksomheden anskues som værende en rationel profitmaksimerende 

enhed, hvis sigte er at generere så stor en profit, som det overhovedet er muligt. Virksomheden kan 

træffe rationelle beslutninger, fordi der er fuldkommen information og den derfor kan vurdere alle 

mulige udfald. For det andet, at virksomheden anses som værende en holistisk enhed, der træffer 

ensartede beslutninger. Virksomheden anses derfor som en simpel produktionsfunktion, som 

transformerer input (arbejdskraft og fysiske produktionsfaktorer) til output (varer og 

tjenesteydelser).279  

 

Virksomheden kan på langt sigt justere på alle inputs, herunder f.eks. fabrikshaller og maskinparker. 

Hvis produktionssammensætningen muliggør en substitution af én produktionsfaktor, således at 

output forbliver det samme og omkostningerne falder, vil dette for virksomheden medføre, at 

produktionen endnu ikke er økonomisk efficient. 280  Dette følger den neoklassiske teori, hvor 

virksomheden altid antages at vælge det alternativ, der genererer mest mulig profit.281 På kort sigt må 

virksomheden tage nogle af dens inputs som givne, fordi de ikke hurtigt kan ændres, hvilket f.eks. 

gælder kapitalen, der ikke kan justeres på kort sigt. Andre inputs, som f.eks. antallet af arbejdere, L, 

kan hurtigt justeres gennem f.eks. overtidsarbejde og afspadsering. 

 

Lønomkostninger er en stor udgift for virksomhederne, og derfor kan det være nødvendigt at gå på 

kompromis med produktionens effektivitet for at betale medarbejdernes løn, forstået på den måde, at 

virksomheden kunne omsætte for mere, hvis den havde flere ansatte.282 Afhandlingen antager på 

baggrund af ovenstående, at profitmaksimering udgør tjenesteyderens incitament for at begå social 

dumping, hvorfor det er relevant at gennemgå virksomhedens efterspørgsel af arbejdskraft i det 

følgende afsnit.  

                                                
278 Sornn-Friese, 2007, s. 12 
279 Ibid, s. 39-40 
280 Ibid, s. 58 
281 Ibid, s. 40 
282 Arbejdskraftens marginalprodukt gennemgås nedenfor 
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3.2.2 Efterspørgsel og ansættelse af arbejdskraft 

I den neoklassiske arbejdsmarkedsteori for arbejdskraftefterspørgsel tages udgangspunkt i antagelsen 

om, at arbejdskraft er en fuldt variabel produktionsfaktor, der let kan tilpasses  økonomiske forhold.283 

Sammensætningen af arbejdskraften i en virksomhed er af afgørende betydning for virksomhedens 

optimale produktion.284 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft er afledt af forbrugernes 

ønsker og behov. Hvis forbrugerne ændrer præferencer, vil virksomheden være nødt til at ændre sin 

efterspørgsel af arbejdskraft, så den afspejler den efterspurgte produktion.285  

 

Arbejdskraft er en heterogen faktor, hvilket betyder, at den besidder forskellige kompetencer og 

produktivitet. Det forudsættes dog i afhandlingen, grundet fokus og af fremstillingsmæssige hensyn, 

at arbejdskraft er en homogen faktor, hvilket betyder, at virksomhederne fleksibelt kan tilpasse 

arbejdsstyrken og omkostningerne forbundet hermed efter eventuelle ændringer i produktions-

behovene.286  

 

I en produktionsvirksomhed øges totalproduktet i takt med, at virksomheden ansætter yderligere 

arbejdskraft.287  

 
Som det fremgår af figur 1 vil produktionen stige mest i starten, men vil på et givet tidspunkt naturligt 

komme et punkt, hvor en ekstra ansat arbejdstager udelukkende vil medføre omkostninger for 

virksomheden, fordi lønomkostningen ikke modsvares af ekstra indtjening. Dette beregnes ved 

arbejdskraftens marginale produktivitet.288 Udviklingen i arbejdskraftens marginalprodukt (MPL) kan 

skitseres sammen med arbejdskraftens gennemsnitlige produktivitet289 (GPL) i følgende graf: 

 

                                                
283 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 110 
284 Ibid, s. 66-67 
285 Ibid, s. 91 
286 Ibid, s. 93 
287 Ibid, s. 94 
288 Defineret ved ændringen i produktionen som følge af ansættelsen af en yderligere enhed (personer eller 
timer) af arbejdskraft, når alle andre faktorer holdes konstante 
289 Defineret som hvad der i gennemsnit bliver produceret pr. arbejder 
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Af figur 2 ses det, at når arbejdskraftens marginalproduktkurve (MPL) ligger over arbejdskraftens 

gennemsnitlige produktivitetskurve (GPL), stiger den gennemsnitlige produktion pr. arbejdstager, og 

falder, når MPL-kurven ligger under GPL-kurven, idet en faldende marginalproduktivitet vil trække 

gennemsnittet ned og modsat ved stigende marginalproduktivitet.290 

 

Når en virksomhed skal beslutte, hvor mange medarbejdere denne skal rekruttere på kort sigt, angives 

profitten ved ! = !" − !" − !", hvor p angiver prisen for virksomhedens produkt, og q er den 

producerede mængde. w angiver aflønning til en ekstra ansat arbejdstager, og r er prisen på kapital. L 

og K er hhv. den variable arbejdskraft og et givet input af kapital. 291  Udgangspunkt for at 

profitmaksimere afhænger af virksomhedens evne til at sammensætte den rigtige mængde af 

arbejdskraft og kapital, fordi virksomheden ikke er stor nok til at påvirke priserne på produkter og 

produktionsfaktorer på et marked med fuldkommen konkurrence.292 For at kunne fastlægge det 

profitmaksimerende niveau af arbejdskraft må virksomheden derfor tage udgangspunkt i 

marginalproduktivitetskurven for arbejdskraft. Denne værdi findes ved at tage markedsprisen for 

virksomhedens ydelser, og gange med virksomhedens sidst-ansattes producerede produktionsmængde 

( !"#! = ! ∗!"! ). 293  Arbejdskraftens gennemsnitsprodukt findes ved at gange prisen med 

arbejdskraftens gennemsnitlige produktivitet (!"#! = ! ∗ !"!).294  

 

Dette kan illustreres ved figur 3 , hvorved det ses, at kurverne ikke ændres af, at værdien ændres fra 

mængder til løn. Hvis en yderligere ansættelse medfører, at lønnen overstiger !"#! , vil 

virksomheden generere underskud, og denne ekstra ansættelse er dermed ikke profitabel for 

virksomheden. Tilsvarende gælder, at virksomheden kan gå glip af indtjening, hvis virksomheden 

rekrutterer færre medarbejdere, end den har brug for. Virksomheden profitmaksimerer altså ved det 

punkt, hvor omkostninger til aflønning er lig !"#!, eller hvor !"#! er faldende og mindre eller lig 

med !"#!. Virksomhedens ansættelsesbeslutning ses derfor i de punkter, der ligger på !"#!-kurven 

på eller under !"#! -kurven.295 
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Virksomhedens efterspørgsel efter arbejdskraft, på kort sigt, afhænger dermed af prisen på 

virksomhedens ydelser. Dette medfører også, at når markedsprisen stiger, øges værdien af 

arbejdskraftens marginalproduktivitet tilsvarende,296 hvilket medfører, at virksomheden kan ansætte 

flere medarbejdere. Dette illustreres i nedenstående figur 4.  

 

3.3 Arbejdstagerens incitament 

For individer gælder, at de ønsker at nyttemaksimere inden for de begrænsninger, arbejdsmarkedet 

sætter. Individet søger nytte gennem sit forbrug af varer og tjenesteydelser, og er derfor nødt til at 

erhverve sig en indkomst ved f.eks. at påtage sig et arbejde og blive betalt herfor.297 Arbejdet, 

hvorigennem indkomsten tjenes, kan opnås ved f.eks. at bevæge sig mod de ledige stillinger på 

arbejdsmarkedet, som med EU-medlemskabet er europæisk, eller investere i kompetenceudvikling, 

for at kunne fremstå tilgængelig og attraktiv for virksomhederne, der søger arbejdskraft. 

3.3.1 Geografisk mobilitet 

Med bestemmelserne om den fri bevægelighed, og det indre markeds funktion i EU, muliggøres at 

arbejdskraften frit kan flytte fra ét land til et andet, hvis dette fremstår fordelagtigt ift. job- og 
                                                
296 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 98 
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indtjeningsmuligheder i hjemstaten. Dette gælder både enkeltpersoner men også virksomheder, der 

kan medbringe eget personale. 

 
Økonomisk teori anser to forhold som værende af betydning ift. migration, som her anvendes analogt 

på geografisk mobilitet, hhv. økonomisk vækst og forskelle i lønindkomster mellem hjemstaten og 

værtsstaten.298  

 
Grundet lønforskelle og EU’s fri bevægeligheder opstod frygten for lønpres i Danmark med 

østudvidelsen, da de nye medlemslande var, og er, karakteriseret ved en lave levestandarder, relativt 

høje arbejdsløshedsprocenter og lave lønninger.299 Ifølge mobilitetsteorien vil forskelle i levestandard 

medføre, at virksomheder og arbejdstagere fra lavtlønslande vil søge mod højtlønslande og konkurrere 

om arbejdsopgaverne. 300  Østeuropæiske virksomheder og arbejdstagere fik dermed økonomisk 

incitament til at udøve geografisk mobilitet til bl.a. Danmark, som modsat de østeuropæiske lande, er 

karakteriseret ved høje lønninger.301 

 

Overordnet set består økonomien af to goder, hhv. arbejdskraft og ét, der produceres af 

virksomhederne og forbruges af individer.302 Derfor er det vigtigt, at arbejdskraften er mobil, så den 

kan allokeres til virksomheder, der efterspørger den. Det teoretiske udgangspunkt er, at alle 

arbejdstagere ønsker de bedst betalte jobs ift. kvalifikationsniveau, og arbejdsgivere ønsker den 

billigste arbejdskraft, hvilket ideelt set medfører ligevægt.303 Ved udstationering tilføres Danmark 

arbejdskraft, enten fordi der er mangel på arbejdskraft i her i landet,304 eller blot fordi tjenesteyderen 

ønsker at medbringe sine egne medarbejdere, uden at Danmark nødvendigvis mangler arbejdskraft. 

Der er således tale om en (kortvarig) forskydning af udbudskurven for arbejdskraft, der teoretisk set 

sænker lønnen og dermed indirekte mindsker beskæftigelsen for de danske arbejdstagere,305 dog kun 

hvis den udstationerede arbejdskraft er perfekt substituerende.306 Hvis national og udstationeret 

arbejdskraft er perfekte substitutter, kan man forvente at se en negativ påvirkning på den nationale 

arbejdskraft,307 men den forskydning, der sker på udbudskurven, er ikke nødvendigvis kun af negativ 

karakter. Den udenlandske arbejdskrafts indtræden på det danske arbejdsmarked kan medføre, at den 

danske arbejdskraft motiveres til at specialisere sig for at blive beskæftiget i stillinger med højere løn 

                                                
298 Recchi, Ettore. 2008. Cross-State Mobility in the EU - Trends, puzzles and consequences. European 
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eller højere kvalifikationsniveau.308 Dette kan bevirke, at den specialiserede arbejdskraft bliver ikke-

substituerbar,309 hvilket overordnet set fører til højere velfærd.  

 
Hvis ikke den udstationerede arbejdskraft fremstår som perfekte substitutter til den danske nationale 

arbejdskraft, kan den i stedet fremstå komplementerende.310 Dette kan have en positiv effekt for 

arbejdskraften, da den i begge tilfælde er attraktiv for virksomhederne, såfremt der efterspørges 

arbejdskraft af begge kvalifikationsniveauer.  

 
De udstationerede arbejdstageres kvalifikationsniveau spiller også en rolle for effekten på 

arbejdsstyrken, fordi de kun kan bidrage til arbejdsmarkedet, hvis de har de nødvendige 

kvalifikationer.311 Dette vil dog kun i meget begrænset omfang være relevant, idet størstedelen af de 

udstationerede arbejdstagere i Danmark bestrider stillinger med et lavt kompetencekrav. 

 
Geografisk mobilitet kan være en vigtig mekanisme, da arbejdsløshed og beskæftigelse kan være 

skævt fordelt.312 Det er derfor nødvendigt, at arbejdskraften flytter sig fra områder med arbejdsløshed 

til områder med mangel på arbejdskraft. Denne mobilitet medvirkede til at reducere 

arbejdsløsheden313 og undgå flaskehalse i Danmark i begyndelsen af perioden efter østudvidelsen.314 

Ud fra det nævnte udgangspunkt om, at arbejdskraftens største motivation for mobilitet er højere 

indkomst, er det en incitamentsbetingelse, at den danske løn minus flytte- og leveomkostningerne skal 

overstige hjemstatens løn minus leveomkostninger, før det kan betale sig at flytte. 

Flytteomkostningerne omfatter både de direkte flytteomkostninger, omkostninger ved erhvervelse af 

bolig og de sociale omkostninger, der kan være forbundet med at flytte væk fra sit sociale netværk.315 

 
For at opgøre den forventede indtjening ved at flytte lokation skal man indregne omkostningerne ved 

flytningen i den forventede indtjening i nutidsværdi. Nutidsværdien (NV) anvendes, da der er tale om 

en indkomst i fremtiden.316 Dette kan opgøres ved følgende cost/benefit vurdering: 

 

!"!" !"#$%&"' −  !"!"#æ!"#$" !"#$%&"' − ! 

 

Hvis værdien af ovenstående beregning er positiv, vil flytning være at foretrække. Da 

omkostningssiden indeholder tab af socialt netværk, afhænger denne af værdiansættelsen heraf.317 
                                                
308 de Wispelaere & Jozef Pacolet, 2016, s. 19 
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Der er kun en begrænset mængde undersøgelser tilgængelige om substitutionseffekten af 

udstationerede arbejdstagere, men en statistisk analyse foretaget af universitetet KU Leuven318 og en 

forskningsrapport fra University of Amsterdam319  konkluderer, at udstationering af arbejdskraft 

snarere komplementerer end substituerer national arbejdskraft, fordi den udstationerede arbejdskraft 

udfører lavt kvalificeret arbejde i højtlønnede medlemslande i perioder med markedsopsving. KU 

Leuven anfører dog, at for bygge- og anlægsbranchen har substitutionseffekterne haft indflydelse på 

arbejdsmarkedet, hvilket har medført lavere beskæftigelse for nationale arbejdstagere og stigende 

beskæftigelse for udstationerede arbejdstagere.320  

 

 
Tabel 1. Risiko for substitution ved udstationering.321 
 

Tabellen viser, hvilke faktorer, der indvirker på risikoen for substitution, og sammenligner den 

generelle risiko i hhv. bygge- og anlægssektoren og i den finansielle sektor. Det fremgår, at i 

modsætning til den finansielle sektor, er kompetencekravene i bygge- og anlægssektoren lave eller 

moderate, og branchen er meget prissensitiv og arbejdskrævende, hvilket vil sige, at sektorens 

opgaver kræver meget arbejdskraft ift. kapital. Samlet set er konklusionen, at der er stor risiko for 

substitution i bygge- og anlægssektoren, mens der er lav til moderat risiko i den finansielle sektor. Der 

er, som anført, også flere lavtuddannede udstationerede arbejdstagere - og mange i bygge- og 

anlægsbranchen, hvorfor følelsen hos briterne inden Brexit-afstemningen var, at udlændinge, gennem 

udnyttelsen af den frie bevægelighed, tog briternes jobs,322 hvilket derfor taler for, at der eksisterer en 

vis substitutionseffekt. 
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3.3.2 Human kapital 

Human kapital, der består af viden, færdigheder og evner, som hver arbejdstager har tilegnet sig, 

indgår i produktionsprocessen sammen med fysisk kapital og arbejdskraft som input. 323 

Virksomheden kan derfor profitere på, at arbejdskraften besidder specifikke kompetencer, hvis disse 

har en positiv effekt på produktionen. Human kapital er ikke nødvendigvis kun tillærte evner gennem 

uddannelse, men kan også være medfødte evner, erfaring, tillærte jobspecifikke kvalifikationer og 

sociale færdigheder.324 

 

Arbejdstageren kan også profitere på øget human kapital, der kan medføre højere vederlag. Ved at 

påbegynde en uddannelse, foretager man således en investeringsbeslutning, som ved afvejningen ifm. 

geografisk mobilitet. Investeringsbeslutningen medfører et tab i arbejdsindkomsten i 

uddannelsesperioden, hvor det derfor ikke er muligt at arbejde.325 For at det er fordelagtigt at uddanne 

sig, skal indkomsttabet, der opstår under uddannelsen, senere opvejes af en højere løn som følge af 

stigning i human kapital. Dette fremgår af grafen nedenfor. 

 
Af figur 5 ses de direkte omkostninger (1), som f.eks. er betaling for uddannelse, transport, 

omkostninger til bøger mv. Den studerende kan dog påtage sig et (ufaglært) deltidsarbejde ved siden 

af studiet og herved tjene en supplerende indkomst (2). Efter endt uddannelse stiger lønindkomsten (3 

+ 4) pga. den tilegnede human kapital, som ikke ville kunne opnås uden uddannelse. Den ufaglærte 

har ingen ekstra udgifter, men heller ingen ekstra indtjening på sigt, men derimod en stabilt svagt 

stigende indtægt (2 + 4). 

 

For afhandlingens omdrejningspunkt (lavt kvalificerede arbejdstagere) er denne investering i human 

kapital gennem uddannelse ikke af væsentlig betydning, da fokus er på basale (ikke specifikke) 

kompetencer. Det medfører, at denne type arbejdskraft ofte er nødt til at acceptere lavere aflønning, da 

de ikke differentierer sig på kompetenceniveauet. For udenlandsk arbejdskraft gælder ydermere, at 
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disse ofte beskæftiges i job, som ikke kræver betydeligt kendskab til omgivelser, herunder 

sprogforståelse og lokalkendskab,326 hvorved de ikke stilles dårligere i konkurrencen om jobbene. 

Samtidig kan migration af især lavtuddannede til Danmark, som berørt, medføre en øget motivation 

for nationale til at specialisere sig mod mere komplekse jobs, hvilket kan medvirke til beskyttelse af 

lønninger og beskæftigelse,327 hvis udbuddet af arbejdskraft fordeler sig efter kompetenceniveau. 

Selvom man skal holde sig KU Leuven’s undersøgelse in mente, som konkluderer, at der sker 

substitution i bygge- og anlægsbranchen, fortrænger de udstationerede arbejdstagere ikke 

nødvendigvis den danske arbejdskraft fra lavtkvalificerede stillinger ud i arbejdsløshed, men kan 

medvirke til at give danske arbejdstagere større incitament til at tilegne sig større human kapital. 

 

3.4 Social dumping - et P/A-problem 
Det perfekte marked står i modsætning til virkeligheden på arbejdsmarkedet, hvor arbejdstagerne ikke 

til ethvert tidspunkt kender deres muligheder, og virksomhederne har ikke fuld information om den 

enkelte arbejdstagers produktivitet og kvalifikationer.328  

 

I den neoklassiske arbejdsmarkedsteori eksisterer der intet motivationsproblem for arbejdstageren, da 

denne motiveres til at yde en optimal indsats for at opnå en aflønning, der efterfølgende kan anvendes 

til forbrugsgoder. Herved forbigås den omstændighed, at arbejdstageren faktisk er interesseret i at 

kunne tjene lønnen så nemt som muligt, da arbejde i udgangspunktet er forbundet med ulyst, og 

arbejdstageren derfor skal kompenseres herfor. 329  Der er altså modstridende interesser mellem 

arbejdsgiveren (principalen) og den udstationerede arbejdstager (agenten), som i økonomisk teori 

betegnes principal/agent-teorien.330 Principalen og agenten har forskellig risikoprofil, hvor agenten er 

risikoavers, og principalen er risikoneutral.331 

 

Dog er der et informationsasymmetrisk aspekt, hvilket indebærer, at principalen ikke har fuldkommen 

information om agentens kvalifikationer, produktivitet og adfærd i beskæftigelsesrelationen,332 hvis 

kompleksitet kommer til udtryk ved principalens usikkerhed om agentens adfærd. Principalen kan 

ikke overvåge agentens adfærd, uden at dette er forbundet med transaktionsomkostninger. Der kan 

desuden opstå transaktionsomkostninger ifm. ansættelse af arbejdskraft før, under og efter 

kontraktindgåelse. Dog antages disse at være relativt lave i nærværende afhandling, omend de ikke 
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elimineres helt, fordi der vil være transaktionsomkostninger i form af (primært tid anvendt på) 

registrering af de udstationerede arbejdstagere hos myndigheder, i lønsystemer mv. 

Søgeomkostningerne ifm. ansættelsen af udstationerede arbejdstagere antages at være lave, idet disse 

arbejdstagere er nemme at substituere. Til gengæld er der transaktionsomkostninger forbundet med at 

få indsigt i den danske model, da mange udenlandske tjenesteydere ikke har erfaring med denne 

arbejdsmarkedsmodel. De anvendte transaktionsomkostninger ifm. kontraktindgåelse og 

stillingsoprettelse, fraset de nævnte registreringsomkostninger, antages ligeledes at være af begrænset 

omfang. Dette skyldes, at arbejdskraften har begrænset styrke i forhandlingen med arbejdsgiveren, 

hvorfor forhandlingsomkostninger også antages at være lave, og på denne baggrund redegøres der 

heller ikke yderligere for disse. Endelig har arbejdskraften stort incitament til at fuldføre opgaven 

effektivt, da jobbet samt lønnen udgør levegrundlaget for arbejdstagerne, der derfor er meget 

motiverede for at fastholde beskæftigelsen. Derfor findes kontrolomkostningerne ligeledes at være af 

begrænset relevans for afhandlingens problemstilling.  

 

Ovenstående udgør P/A-problemet som udformes i de modsatrettede interesser.333 I det følgende 

redegøres derfor først for P/A teorien og modellens informationsproblem, hvorefter dette sættes i 

perspektiv til problemstillingen. 

3.4.1 P/A teorien 

Kontrakten mellem principalen og agenten i beskæftigelsesrelationen er bygget op mhp. at maksimere 

principalens velfærd. Fordi virksomhedsejeren og arbejdstageren har modsatrettede interesser, er 

virksomhedsejeren nødt til at indføre belønningsmekanismer for agenten i kontrakten, der medvirker 

til at forene parternes interesser.334  

 

Kontrakten skal indfri to betingelser, for at være efficient. For det første skal agenten være villig til at 

acceptere kontrakten, hvilket indebærer, at kontrakten skal give agenten mulighed for, at opnå en 

belønning, som er lige så god som det bedste alternativ - dette betingelsesniveau kaldes 

reservationsløn. Dernæst skal agenten være villig til at leve op til betingelserne, der er specificeret i 

kontrakten. Hvis ikke agenten gør dette, siges denne at skulke.335  

 

Den optimale kontrakt, set fra principalens perspektiv, får agenten til at handle efficient og samtidig 

aflønner den agenten mindst muligt, hvilket svarer til agentens reservationsløn.336 Sådanne kontrakter 

er dog kun mulige, hvis agenten ikke besidder skjult information, hvis principalen har fuld 
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information om agentens adfærd, og hvor agenten ikke løber nogen økonomisk risiko.337 Principalen 

kan, når han har hele forhandlingsmagten, tilbyde agenten en “take-it-or-leave-it”-kontrakt. Agenten 

vil kun acceptere den tilbudte kontrakt, såfremt agentens efterfølgende handlinger, som det 

specificeres i kontrakten, giver en forventet nytte, som enten er lig med eller overstiger 

reservationslønnen.338 

 

Arbejdstageren kan, når denne først er ansat, vælge at arbejde produktivt eller skulke. Hvis 

principalen aflønner agenten med ligevægtslønnen, w*, vil truslen om fyring ikke medføre lavere 

nytte for agenten, da agenten vil opnå samme løn i en anden virksomhed, og truslen om fyring mister 

derved sin betydning. Hvis principalen derimod aflønner agenten lige over w*, har agenten intet 

incitament til at skulke, da fyring nu vil medføre lavere nytte, fordi ansættelse i en ny virksomhed vil 

betyde lavere løn, når lønnen her er w*. Den løn, hvorved ingen agent har incitament til at skulke, er 

den efficiente.339 

3.4.2 Informationsproblemet og moral hazard 

Informationsproblemet kommer til udtryk ved, at der er en asymmetrisk (skæv) fordeling af 

information i P/A-relationen samt at aktørerne besidder ufuldkommen information. 

 

Da det antages, at agenten er risikoavers, vil denne altid ønske at tage færre chancer end hvad 

principalen, som risikoneutral, måtte ønske. Disse problemer kan minimeres ved en kontrakt, der 

angiver agentens arbejdsopgaver og adfærd. Dog er kontrakter altid ufuldkomne i økonomisk teori, da 

man ikke kan forudse alle hændelser, og agenten vil derfor ofte kunne omgå kontraktens 

betingelser.340 Hvis arbejdstageren aflønnes med en fast løn, vil incitamentet til at arbejde produktivt 

være begrænset. Virksomhedsejeren kan derfor, i situationer, hvor arbejdstagerens produktivitet 

påvirker virksomhedens profit, opstille belønningsmekanismer for arbejdstageren, f.eks. således at 

agentens aflønning stiger i takt med virksomhedens indtjening.341 Dette trade-off skaber optimale 

incitamenter og risikoallokering.342 

 

En type adfærd, som en kontrakt dog ikke kan forhindre, knyttes til skjulte handlinger (moral hazard) 

og skjult information. Dette kan også imødegås ved at opstille de rette incitamenter for agenten eller 

gennem overvågningsmekanismer, der dog medfører øgede transaktionsomkostninger for principalen, 
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fordi overvågning er dyrt. 343  Overvågning kan ikke sikre, at agenten opfylder kontrakten 

tilfredsstillende for principalen, da agenten har indflydelse på egen adfærd, og der kan derfor opstå 

moral hazard,344 fordi agenten kan vælge at handle opportunistisk. Principalen kan dog også indføre 

for høje incitamenter for agenten, hvilket kan medføre risiko for overkompensation, hvorved forstås, 

at den ekstra incitamentsudgift ikke skaber øget indtjening for principalen.345 

 

Problemer med asymmetrisk information kan i nogen grad blive løst, hvis parterne kan opbygge et 

tillidsforhold. Når denne relation er skabt, vil behovet for overvågning af agenten reduceres. 

3.4.3 Social dumping i P/A-perspektiv 

Ovenstående P/A-teori anvendes i relation til afhandlingens problemstilling omvendt, forstået på den 

måde, at det her er tjenesteyderen, der har informationsfordelen og kan have incitament til at handle 

opportunistisk. Informationsasymmetrien medfører, at der opstår en skævhed i beskæftigelses-

relationen. I dette afsnit belyses, hvordan tjenesteyderen kan udnytte informationsasymmetrien til at 

opnå højere profit, og hvordan dette kan føre til social dumping. 

 

Den udstationerede arbejdstager har lav human kapital, begrænset kendskab til de danske 

arbejdsmarkedsforhold og nyttemaksimerer gennem den optjente løn, hvilket medfører, at der er 

incitament til at arbejde produktivt. Arbejdstagerne har således ufuldkommen information og i 

kombination med det lave styrkeforhold i beskæftigelsesrelationen, er de villige til at acceptere 

lønninger, der ligger under niveauet for danske arbejdstagere.  

 

Udenlandske virksomheder, som er pressede på priserne, kan have et betydeligt incitament til at 

aflønne deres arbejdstagere til en lavere løn, end overenskomsterne foreskriver. Grundet 

arbejdstagernes begrænsede indsigt i overenskomstsystemet, kan arbejdsgiveren udnytte dette til at 

handle opportunistisk og profitmaksimere yderligere. Såfremt den efterspurgte arbejdskraft er 

substituerbar, kan virksomheden bare ansætte en anden, hvis arbejdstagerne ikke accepterer vilkårene 

i kontrakten. Der er kun i begrænset omfang tale om en egentlig forhandlingssituation grundet 

skævvridningen i relationen.  

 

Virksomhederne kan derfor sætte lønniveauet lige over arbejdstagerens reservationsløn, og derved 

fremstå attraktive ud fra et nyttemaksimerende perspektiv. Den udstationerede arbejdstager vil 

                                                
343 Bergen, Mark; Dutta, Shantanu & Walker Jr., Orville C., 1992, Agency relationship in marketing: A review 
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acceptere denne kontrakt, blot den heri angivne nutidsværdi i form af aflønning overstiger 

nutidsværdien af aflønning i hjemstaten inkl. omkostninger ved flytning såvel sociale som praktiske. 

Dette vil samtidig give arbejdstagerne incitament til at være produktive (ikke skulke), hvorved 

risikoen for moral hazard adfærd minimeres. Dette er både profit- og nyttemaksimerende for 

virksomhederne og arbejdstagerne. Denne model sås f.eks. i Metrosagen,346 hvor udstationerede 

arbejdstagere fik en timeløn på €5,5 mod €4 i hjemstaten. 

 

3.5 Fagforeningernes indvirken på lønvilkår 
På den ene side frygter fagforeningerne, at udstationerede arbejdstageres indtræden i bygge- og 

anlægsbranchen på det danske arbejdsmarked vil presse lønningsniveauet nedad og fortrænge dansk 

arbejdskraft, men på den anden side vil dette øge beskæftigelsen til gavn for samfundsøkonomien.347 

De udstationerede arbejdstageres indtræden kan medføre et løntab for de danske arbejdstagere, som 

dermed ikke fremstår attraktive for virksomhederne, fordi danske arbejdstagere kræver en højere løn, 

end virksomheden nu er både villig og nødsaget til at betale.348 Desuden medfører lønpresset, at 

jobbene ikke i samme grad er attraktive for danske arbejdstagere, der forventer højere løn. 

Udstationeringen skaber således en bedre situation for virksomheder end for arbejdstagere, og derfor 

forholder de danske arbejdsgiverorganisationer sig mere positivt til den udenlandske arbejdskraft end 

de danske fagforeninger. Fagforeningerne presser derfor på for at sikre overenskomstdækning af 

udstationerede arbejdstagere.349 

3.5.1 Den danske model 

Lønfastsættelsen på det danske arbejdsmarked sker overordnet set på to måder, hhv. på det 

organiserede marked og på det uorganiserede marked.  

 

På det organiserede marked fastsættes lønnen gennem overenskomstforhandling mellem 

arbejdsmarkedsparterne350 samt lokalaftaler, der forhandles direkte mellem en tillidsrepræsentant eller 

talsperson og virksomheden. Sidstnævnte styrker den enkelte virksomheds mulighed for at have 

medbestemmelse over de ansattes løn- og arbejdsvilkår.351  

Det uorganiserede arbejdsmarked har ingen pligt til at følge de gældende overenskomster, hvorfor 

arbejdstageren selv skal forhandle løn, hvilket åbner for muligheden for at arbejdstagere gives ringere 
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347 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 224 
348 Andersen, Søren Kaj & Felbo-Kolding, Jonas. 2013. Danske virksomheders brug af østeuropæisk 
arbejdskraft. København: Københavns Universitet (FAOS), s. 9 
349 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 224-225 
350 Jf. afsnit 2.3.1 
351 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 296 



 66 

løn- og arbejdsvilkår,352 hvilket særligt kan tænkes at ramme udstationerede arbejdstagere. Danmark 

har således ikke en markedsbestemt løn, idet lønnen ikke udelukkende bestemmes af udbud og 

efterspørgsel, men også fungerer efter en aftalebaseret arbejdsmarkedsmodel.  

 

Fordi de danske lønniveauer som hovedregel fastsættes i overenskomsterne, opstår der lønstivhed, 

idet lønningerne ikke kan falde til ligevægtsniveauet. Lovbestemte minimumslønninger kan dog 

ligeledes medføre lønstivhed.353 Når virksomhederne ikke kan sænke lønniveauet til ligevægt, betyder 

det, at de efterspørger lavt kvalificeret arbejdskraft i mindre grad, hvilket øger ledigheden.354 

 

For udstationeret arbejdskraft medfører den danske model også, at der er større sandsynlighed for 

konflikter, hvis tjenesteyderen kommer fra medlemslande med lovbestemte mindstelønninger og 

søger mod medlemslande, hvor det er den aftalebaserede model, der gør sig gældende, som det f.eks. 

kom til udtryk under konflikten mod C-341/05 Laval.355 Dertil kommer, at tjenesteyderen og særligt 

de udstationerede arbejdstagere ofte har begrænset indsigt i den danske model, hvilket medfører 

transaktionsomkostninger for begge parter ifm. at opnå indsigt i arbejdsmarkedsmodellen, hvilket kan 

virke uoverskueligt eller utilgængeligt. Hvis der er meromkostninger forbundet hermed, kan det give 

tjenesteyderen incitament til ikke at overholde overenskomsten for at profitmaksimere.356 Alternativt 

kan transaktions- og meromkostninger medføre, at tjenesteyderen helt afholder sig fra at byde på 

opgaver i Danmark, hvilket kan skade konkurrencen. For den udstationerede arbejdstager gælder, at 

denne måske ikke vil kræve sine rettigheder overholdt, enten pga. manglende indsigt eller af frygt for 

at miste jobbet.357 

3.5.2 Fagforeningernes forhandlingsstyrke 

I økonomisk teori er der i udgangspunktet ikke behov for fagforeninger, hvis der er fuldkommen 

konkurrence. Under fuldkommen konkurrence vil der ikke forekomme overnormale profitter, som 

fagforeningerne kan forhandle om og omfordele, og dermed forsvinder fagforeningernes økonomiske 

grundlag.358 Det er dog et faktum, at fagforeningerne har eksisteret på det danske arbejdsmarked i 

over hundrede år, hvilket tyder på, at deres eksistens er nødvendig for afbalanceringen mellem 

arbejdsgivere og arbejdstageres interesser. Dette følger den antagelse, at arbejdsmarkedet omfatter 
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markedsimperfektioner, og forekomsten af fagforeninger hjælper til at minimere virksomhedernes 

markedsmagt og maksimere medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.359  

 
Fagforeningernes forhandlingsstyrke tilvejebringes af en høj organiseringsgrad. Når en arbejdstager 

alene skal forhandle løn- og arbejdsvilkår, afhænger udfaldet af parternes individuelle 

forhandlingsstyrke og viden, hvilket ofte vil stille arbejdstageren som den svage part. Ved 

organisering samles arbejdstagernes interesser, og deres samlede forhandlingsstyrke og information 

øges, så de lettere kan matche arbejdsgivernes (og arbejdsgiverorganisationernes) information og 

forhandlingsstyrke. Den økonomiske hovedforklaring på medlemskab af en fagforening er, at 

lønmodtageren maksimerer sin nytte ift. løn og beskæftigelse, fordi fagforeningen kan forhandle 

bedre vilkår end lønmodtageren kan opnå på egen hånd.360 

 
Fagforeningernes øgede lønpres medfører altså en forøgelse af medlemmernes velfærd, og denne 

øgede velfærd kan medføre pres på virksomhederne for at effektivisere. 361  Fagforeningernes 

forhandlingsposition er dog afhængig af ledighedsprocenterne, hvor forhandlingsstyrken f.eks. 

svækkes ved høj ledighed, hvorfor fagforeningerne her må slække på lønkravet.362  

 

Ovenstående betyder dog ikke, at det uorganiserede arbejdsmarked er præget af dårlige vilkår, da det 

må lægges til grund, at også uorganiserede danske arbejdstageres lønniveau lægges op ad de 

overenskomstmæssige niveauer. Dette skyldes, at der ellers ville være grundlag for at indlede en 

konflikt363 samt at virksomhederne kan have vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft, hvis lønniveauet 

ikke ligger nogenlunde på samme niveau som det organiserede marked. Udstationerede arbejdstagere 

har dog ikke samme indsigt i løn- og arbejdsvilkår som danske arbejdstagere, hvorfor virksomheder 

lettere kan tilbyde udstationerede dårligere vilkår uden at fremstå uattraktive. For de udstationerede 

arbejdstagere gælder desuden, at de er vant til lavere lønninger, samt at deres kompetenceniveau er af 

mindre betydning for virksomhederne. Her har fagforeningerne igen en stor betydning, fordi de kan 

udnytte konfliktretten til at presse de udenlandske tjenesteydere til at indgå tiltrædelsesoverenskomst 

og dermed bidrage til at afbalancere forhandlingsstyrkeforholdet for udstationerede arbejdstagere. 

 

Fagforeningerne påvirker også arbejdsmarkedsøkonomien gennem strejker og blokader. Disse 

konflikttyper medfører et produktionstab for virksomheden, da arbejdskraften ikke er tilgængelig 

under strejken. Efterfølgende må virksomheden kæmpe med at indhente det tabte gennem f.eks. 

overarbejde, hvilket er en meromkostning. Branchens øvrige virksomheder, der ikke er ramt af 
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strejke, kan i nogle tilfælde udnytte den større efterspørgsel og øge deres produktion, mens strejken 

står på, hvorved det samfundsøkonomiske tab begrænses under konflikten.364 

 

Afhandlingens fokus på udstationeret arbejdskraft i bygge- og anlægssektoren gør det relevant at kaste 

et blik på denne sektors økonomiske forhold. Branchen er traditionelt set meget konjunkturfølsom365 

og meget prissensitiv, hvilket medfører, at virksomhedernes lønninger presses. 366  Denne 

omkostningsfølsomhed kan tænkes at fungere som endnu et incitament for tjenesteyderne til ikke at 

overholde overenskomsten. 

 

Sammenfattende kan det udledes, at fagforeningerne medvirker til at skabe en mere afbalanceret 

forhandlingssituation på arbejdsmarkedet. Forhandlingsresultaterne medfører dog et efficienstab for 

samfundsøkonomien, idet den kunstigt høje løn påvirker beskæftigelsen negativt.367 Den danske 

models svaghed er, at den i realiteten muliggør social dumping, fordi den ikke indeholder generelle 

lovbestemmelser om løn- og arbejdsvilkår,368 og fordi de kollektive overenskomster ikke er gjort 

almengyldige. Derfor opstår et uorganiseret arbejdsmarked, hvor virksomhederne selv regulerer 

kontraktindgåelse og aflønning. Her gør særligt udstationerede arbejdstagere, der kun befinder sig på 

det danske arbejdsmarked i meget kort tid, det vanskeligt for fagforeningerne at konflikte sig til 

danske vilkår.369 

3.5.3 Overenskomstfastsatte kontra lovbestemte mindstelønninger 

EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtalte i januar 2017, at alle medlemslande bør 

indføre en lovfastsat mindsteløn, mhp. at stoppe social dumping stoppes, uden at skade 

konkurrenceevnen.370 Hvilken indvirkning en lovbestemt mindsteløn reelt vil medføre på det danske 

arbejdsmarked er svært at afgøre, men nedenfor skitseres nogle modeller med potentielle effekter. 

Modellerne antager, at der kun er ét marked, hvor arbejdskraften og lønningerne er ens og tager 

udgangspunkt i markedsmodellen som den ideelle markedsform. 

3.5.3.1 Den frie markedsmodel 
Adam Smith’s tese om kompenserede lønforskelle anså det frie konkurrenceorienterede 

arbejdsmarked (fuldkommen konkurrence) som værende i ligevægt, fordi alle individer søger 
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nyttemaksimering. Konkurrencen om de mest attraktive jobs vil presse lønningerne ned, og 

lønningerne i de mindst attraktive jobs vil samtidig blive hævet af kompensationshensyn og for at 

fastholde den effektive arbejdskraft. Således justerer markedet selv fordele og ulemper i jobbene mod 

samme værdi, og dermed mod ligevægtstilstanden.371 Det indebærer, at arbejdsløshed er frivilligt, 

hvilket vil sige, at fraværet af arbejde har højere nytte end et arbejde vil medføre.372  

 
Af figur 6 fremgår, at under fuldkommen konkurrence vil udbud og efterspørgsel være i ligevægt, når 

alle individer søger nyttemaksimering, og der hverken er kollektive overenskomster eller lovbestemte 

mindstelønninger. Modellen stemmer dog ikke overens med virkeligheden, der udsættes for 

forskellige påvirkninger på både udbuds- og efterspørgselssiden, 373  og derfor befinder 

arbejdsmarkedet sig i en konstant uligevægtstilstand,374 og modellen kan derfor i højere grad bruges til 

at vise, hvordan markedet reagerer på udefrakommende faktorer. 

3.5.3.2 Den danske model - med og uden udstationeret arbejdskraft 
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Figur 7 og 8 viser situationen på det danske arbejdsmarked hhv. med og uden udenlandsk 

arbejdskraft. !!" angiver den overenskomstfastsatte løn, !!"# ! !" angiver den løn de udstationerede 

arbejdstagere får i Danmark og !!"# ! !"#$%&'& angiver den løn arbejdstagerne får i hjemstaten, som 

er lavere end lønnne i Danmark. Modellerne inkluderer ikke lokalaftaler, da udenlandske 

tjenesteydere ikke kan forpligtes af disse,  eller omkostninger, der skal afholdes af lønindtjeningen, 

f.eks. skat. 

 

Af figur 7 fremgår, at alle arbejdstagere betales samme løn, uanset om markedet er organiseret eller 

uorganiseret, da det uorganiserede marked lægger lønniveauet op ad overenskomstniveauet, for ikke 

at blive ramt af konflikt, og for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

 

Af figur 8 fremgår markedet med udstationeret arbejdskraft. Disse arbejdstagere er vant til lønnen 

!!"# ! !"#$%&'&, derfor er den lidt højere sats i Danmark fordelagtig og de er villige til at acceptere 

!!"# ! !", selvom den ligger under !!". Dette profiterer både virksomhederne og de udstationerede 

arbejdstagere på, hvilket muliggør social dumping. Da dette vil medføre en skæv konkurrenceevne, 

vil fagforeningerne arbejde på at de udenlandske tjenesteydere tiltræder en overenskomst, så 

lønniveauet i !!"# ! !"  bevæger sig mod !!".  

3.5.3.3 Statsmodel med lovbestemt mindsteløn 

Hvis mindstelønnen lovfæstes, vil fagforeningerne fortsat kunne forhandle højere løn til sine 

medlemmer end loven angiver. Udstationerede arbejdstagere vil dog skulle aflønnes efter den 

lovfæstede mindsteløn, jf. udstationeringsdirektivet, og vil derfor være billigere end dansk 

arbejdskraft.  

 
Figur 9 illustrerer det dødvægtstab, der opstår som følge af en lovfæstet mindsteløn, der antages at 

ligge under overenskomstniveauet, fordi fagforeningernes forudsætningen er, at de kan forhandle 
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bedre vilkår til medlemmerne end retstilstanden tilbyder. Der vil derfor fortsat være risiko for social 

dumping samt at danske arbejdstagere fortrænges fra arbejdsmarkedet. 

 
Dødvægtstabet kan bruges som et mål for beslutningstagerne til at vurdere, om et givet tiltag øger 

eller forringer velfærden i samfundet.375 I modellen er der to årsager til, at der opstår dødvægtstab som 

følge af en lovbestemt mindsteløn. 

 

For det første vil den lovfastsatte mindsteløn sikre udstationerede arbejdstagere en højere løn end de 

kunne risikere at blive tilbudt under den danske model, hvor aflønningen udelukkende afhang af 

fagforeningernes evne til at opnå overenskomstdækning. Overenskomstdækkede danske arbejdstagere 

vil ikke lide løntab, idet løn- og arbejdsvilkår forhandles af fagforeningerne, men situationen kan dog 

stadig føre til konkurrenceforvridning, da lønnen for udstationeret arbejdskraft nu er lovbestemt og 

ligger under niveauet for danske arbejdstagere. Det sker fordi virksomhederne under den nuværende 

model kan betale udstationerede arbejdstagere en lavere løn, end de danske arbejdstagere kræver, men 

efter indførelsen af den lovfæstede mindsteløn, vil virksomhederne være pålagt at aflønne disse højere 

som følge af den mere ufleksible sats. Med andre ord er den udstationerede arbejdskraft blevet dyrere, 

hvilket reducerer virksomhedernes efterspørgsel. En afledt effekt kan være, at prisen på 

tjenesteydelser stiger, fordi virksomhederne har øgede lønomkostninger, hvilket medfører at 

forbrugerne ikke længere i samme grad efterspørger tjenesteydelser. Ved at begrænse beskæftigelsen, 

danner mindstelønnen en kile mellem hvad marginal-arbejdsgiveren er villig til at betale og hvad 

marginal-arbejdstageren er villig til at acceptere i løn. Herved dannes ”trekantstabet”, som fremgår af 

modellen.376 

 
Muligheden for at tjene den lovfastsatte mindsteløn kan tiltrække arbejdstagere, hvis reservationsløn 

overstiger lønnen på det frie marked. Markedet vil normalt gruppere de arbejdstagere, der har de 

laveste omkostninger, med de virksomheder, der har den største produktivitet, men nu fortrænger 

arbejdstagere med høj reservationsløn arbejdstagerne med lav reservationsløn og samfundet bærer 

dermed et tab.377 Arbejdstagerne med høj reservationsløn har samme mulighed for at blive ansat som 

arbejdstagere med lav reservationsløn, fordi mindstelønnen medfører, at sidstnævnte ikke længere kan 

konkurrere på priser.378 Et problem kan dog være, at nogle virksomheder, ud fra en bad man-

betragtning, ikke vil overholde den lovbestemte mindstelønssats, hvis den mulige fortjeneste 

overstiger det mulige tab, der følger ved at overtrædelsen opdages. Det er dog ikke umiddelbart til at 

                                                
375 Skatteministeriet: Dødvægtstab  
376 Palda, Filip. 2000. Some deadweight Losses from the Minimum Wage: the Cases of Full and Partial 
Compliance. Labor Economics, issue 7. Side 751-783. s. 754  
377 Ibid, s. 751 
378 Ibid, s. 752 



 72 

vide, hvilket omfang af omgåelse, der vil ske, da dette også afhænger af sandsynligheden for at blive 

opdaget.  

3.5.4 Konkluderende betragtninger 

Af ovenstående grafer fremgår, at alle arbejdstagere har en interesse i, at lønnen forhandles i 

kollektive overenskomster, da fagforeningerne sikrer højere løn, end hvad regeringen kan tilbyde. 

Fagforeningernes forhandlingsstyrke er derfor afgørende. Derfor må det være i udenlandske 

virksomheders interesse, at der indsættes en lovbestemt mindsteløn, da denne ud fra ovenstående 

betragtning, vil være lavere end overenskomsternes mindsteløn, og samtidig vil være mere 

gennemskuelig ift. forpligtelser angående aflønning ved udstationering i Danmark. 

 
Overenskomsterne er mest fordelagtige for lavtuddannede, herunder udstationerede arbejdstagere i 

bygge- og anlægsbranchen, der ikke i sig selv har samme forhandlingsstyrke. Derimod kan det være 

fordelagtigt, hvis man som højtuddannet med unikke kompetencer selv forhandler løn- og 

arbejdsvilkår, da man kan opnå en højere løn end de kollektive overenskomster kan tilbyde.379 Denne 

situation er dog ikke relevant i nærværende afhandling, hvorfor de kollektive overenskomster for 

lavtuddannede samt udstationerede arbejdstagere er at foretrække ud fra et nyttemaksimerende 

perspektiv. 

3.6 Omfanget af social dumping i Danmark 

Udenlandske tjenesteydere omfatter både selvstændige enkeltmandsvirksomheder og regulære 

virksomheder, der midlertidigt udfører arbejde i Danmark. I forbindelse med de udenlandske 

tjenesteyderes aktiviteter i Danmark stilles der krav til registrering af aktiviteternes omfang, bl.a. i 

relation til det tidsmæssige perspektiv og antallet af udstationerede arbejdstagere. Dette kræves for at 

de danske myndigheder og fagbevægelsen lettere kan kontrollere, at der ikke sker social dumping.  

 

De mest markante stigninger i brugen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark så man i perioden 2005-

2008 grundet østudvidelsen i 2004, og igen i 2007.380 Som følge af den økonomiske krise i de 

efterfølgende år faldt antallet af udenlandske arbejdstagere i bygge- og anlægssektoren i takt med den 

lavere efterspørgsel,381 men efterfølgende er antallet igen steget til niveauer på højde med antallet 

under højkonjunkturen. I kraft af, at udenlandske tjenesteydere har fået en mere permanent rolle i den 

                                                
379 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 296 
380 Arnholtz, Jens & Andersen, Søren Kaj. 2016. Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i 
bygge- og anlægsbranchen - omfang, konsekvenser og udfordringer. København: Københavns Universitet 
(FAOS). s. 10 
381 Ibid, s. 10 
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danske bygge- og anlægsbranche,382 er fagforeningernes interesse og deres ageren steget. Store bygge- 

og anlægsprojekter, som f.eks. Københavns Metro, der udføres af italienske CMT, har ligeledes 

medvirket til forøgelsen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. 

3.6.1 Det danske arbejdsmarked er præget af tillid 

Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på tillid mellem arbejdsmarkedsparterne. Når der skal 

indgås aftaler mellem parterne, er kompromiser er en nødvendighed, tillid en betingelse,383 og der skal 

eksistere gensidig anerkendelse.384 

 

Dette tillidsforhold kan ikke i samme udstrækning genfindes i relationen mellem udenlandske 

tjenesteydere og de danske fagforeninger. Her er der snarere tale om en mistillidskultur,385 hvilket 

bl.a. kommer til udtryk ved de mange sager om manglende overenskomstindgåelse og brud herpå, 

som har skabt fokus på udstationerede arbejdstageres forhold i bygge- og anlægsbranchen. Sagerne 

har medvirket til, at fagbevægelsen har begrænset tillid til udenlandske virksomheder, og de har 

derfor advokeret for større offentlig kontrol.386 

 

Det er dog ikke kun fagbevægelsen, der nærer mistillid til de udenlandske virksomheder. Blandt 

udenlandske tjenesteydere har 3F, der er Danmarks største fagforening, fået ry for at være “the legal 

mafia”, hvilket både bunder i nogle af de metoder, f.eks. blokader og sympatikonflikter, som 

fagforeningerne griber til for at sikre overenskomstdækning, og i en generel uforståenhed over for 

fagforeningernes rolle på det danske arbejdsmarked.387 

 

Sammenfattende kan man således sige, at selvom den danske model lever i bedste velgående i 

relationen mellem de danske arbejdsmarkedsparter, har modellen mere trange kår i relationen mellem 

udenlandske tjenesteydere og danske fagforeninger. 

3.6.2 Generelt om RUT-registret 

Den øgede kontrol, fagforeningerne på baggrund af den manglende tillid plæderer for, er en styrkelse 

af reglerne for registreringer i RUT388 samt øgede bevillinger til Arbejdstilsynets kontrol.389 Registeret 

medvirker til, at fagforeninger og myndigheder kan sikre overenskomstindgåelse og håndhævelse, 

                                                
382 Ibid, s. 7 
383 Cevea, 2013, s. 13 
384 Hovedaftalen mellem DA og LO, af. 1. januar 1993 
385 Arnholtz & Andersen, 2016, s. 67 
386 Ibid, s. 67 
387 Ibid, s. 68 
388 Jf. afsnit 2.3.3 
389 Arnholtz & Andersen, 2016, s. 67 
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mens de udenlandske virksomheder leverer tjenesteydelser i Danmark. 390  Hvis en udenlandsk 

tjenesteyder ikke overholder anmeldelsespligten, pålægges de en bøde på 10.000 kr.,391 hvilket 

fremstår relativt beskedent. Her kan bad man-betragtningen også anvendes til at forklare at nogle 

tjenesteydere spekulerer i regelomgåelse. 

 

Rent formelt er der skabt gode muligheder for, at myndigheder og arbejdsmarkedsparter har adgang til 

den fornødne information for at kunne føre kontrol,392 og aktioner mellem 2012-2015 påviste således 

adskillige eksempler på manglende eller mangelfulde registreringer.393 Dette kunne således tyde på, at 

myndighederne har succes med deres kontrolaktioner, men at disse kontroller ikke i tilstrækkelig grad 

afskrækker udenlandske tjenesteydere fra at overtræde registreringspligten. Det er dog begrænset, 

hvad man kan konkludere ud fra registrets data, fordi man ikke har præcise informationer om den 

samlede gruppe af udenlandske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen,394 hvilket skyldes, at 

tjenesteyderne har ansvar for at registrere omfanget af aktiviteterne. 

3.6.3 Statistisk gennemgang 

Det er svært at klarlægge omfanget af social dumping, fordi de tilgængelige datakilder som nævnt er 

forbundet med stor usikkerhed, og ikke indeholder informationer om løn- og arbejdsvilkår. Et 

forskningsprojekt fra FAOS 395  viser, at udstationerede arbejdstagere på større bygge- og 

anlægsprojekter modtager en gennemsnitlig timeløn på 119 kr., hvilket svarer til mindstelønnen i de 

kollektive overenskomster, mens en gennemsnitlig dansk arbejdstager i samme branche til 

sammenligning modtager op mod 170 kr. Forskellen på disse lønninger skyldes, at lokalaftaler kun 

omfatter danske arbejdstagere. Blandt udstationerede arbejdstagere, der arbejder i mindre 

virksomheder, som udfører arbejde for private husstande, er den gennemsnitlige timeløn blot 83 kr., 

hvilket både er langt under den gennemsnitlige danske bygge- og anlægsarbejders timeløn og samtidig 

også langt under det kollektive overenskomstsniveau.396 

 

I perioden 2012-2015 var der stor bekymring for truslen om social dumping blandt medier og 

myndigheder og regeringen har således siden år 2012 afsat midler til styrkelse af indsatsen mod social 

dumping med flest afsatte midler i 2015. Skat planlagde således i 2015 dobbelt så mange aktioner som 

i 2014, hvor der blev gennemført 462 kontroller i bygge- og anlægsbranchen,397 og reguleret for over 

                                                
390 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 344 
391 Erhvervsstyrelsen: Registrering af udenlandske tjenesteydere  
392 Ibsen & Stamhus, 2016, s. 345 
393 Arnholtz & Andersen, 2016, s. 45 
394 Ibid, s. 45 
395 Baseret på undersøgelse fra 2016, jf. Arnholtz & Andersen 
396 Arnholtz, Jens & Andersen, Søren Kaj. 25. april 2016. Pressede polakker i byggeriet. FAOS. s. 1-2 
397 Arbejdstilsynet: Aktioner mod social dumping i 2014 besøgt 20. april 2018 
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63 mio. kr., hvilket svarede til over halvdelen af det samlede reguleringsbeløb på 110,6 mio. kr.398 

Dette beløb blev dog større de følgende år og i oktober 2016 kunne 3F oplyse, at der de første otte 

måneder af året var foretaget reguleringer for over 260 mio. kr.399 Dette til trods for, at der var afsat 

færre midler til kontrol. 

 

De seneste år er der blevet afsat færre midler til bekæmpelsen af social dumping og med finansloven 

for 2017 blev Arbejdstilsynet og Skat bevilget 79 mio. kr. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018.400 Siden 2012 

har Skat dog haft et overskud på 500 mio. kr.401 på baggrund af myndighedsindsatsen, hvorfor det kan 

undre at indsatsen nu bliver prioriteret lavere.  

 

Nedenstående tabel viser myndighedskontrollen for 2017, hvor der blev gennemført otte 

landsdækkende aktioner. Det fremgår, at der samlet blev besøgt 504 virksomheder, hvoraf 246 af 

disse kontroller blev foretaget i bygge- og anlægsbranchen.402  

 
Tabel 2. Myndighedskontrol i 2017, udarbejdet på baggrund af tal fra Arbejdstilsynet 
 

Af rapporteringen403 af myndighedsindsatsen 2012 - 3. kvartal 2017 fremgår, at myndighederne i 2017 

oplevede et stigende antal registrerede enkeltmandsvirksomheder,  ejet af danskere med anden etnisk 

herkomst end dansk, der ved tilsyn alligevel havde ansatte. Desuden er det ikke ualmindeligt, at både 

udenlandske virksomheder og arbejdstagere ikke ønsker at udtale sig til kontrolmyndighederne, 
                                                
398 SKATs indsats mod social dumping afdækker fejl for millioner besøgt 20. april 2018 
399 Østergaard, Karsten: Nu har SKAT scoret 700 millioner kroner på at bekæmpe social dumping, Fagbladet 
3F, 10. okt. 2016, besøgt 3. marts 2018  
400 Beskæftigelsesudvalget, 2017-18, s. 1 
401 Østergaard, Karsten. Dansk byggeri og 3F: Social dumping truer danske virksomheder, Fagbladet 3F, 9. 
november 2017 besøgt 8. maj 2018 
402 Arbejdstilsynet: Aktioner mod social dumping i 2017  besøgt 20. april 2018 
403 Beskæftigelsesudvalget, 2017-18, s.  
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hvilket bl.a. skyldes frygt for negative konsekvenser fra arbejdsgiveren. Det er dog vigtigt at 

understrege, som Arbejdstilsynet også påpeger, at aktionernes resultater kun fremstiller et 

øjebliksbillede, og således ikke kan bruges til at konkludere noget generelt om forholdene på 

arbejdsmarkedet. 

3.6.3.1 Opgørelsen af udstationerede arbejdstagere på det danske arbejdsmarked 

BM opgør antallet af udstationerede arbejdstagere i RUT-registeret i henholdsvis beskæftigede og 

fuldtidsbeskæftigede. Det betyder, at tre udstationerede arbejdstagere, der hver især arbejder fire 

måneder i Danmark, vil blive opgjort som hhv. tre beskæftigede, men kun én fuldtidsbeskæftiget, idet 

de tilsammen kun har arbejdet ét år i Danmark.404  

 
Antallet af beskæftigede i RUT-registeret kan således bruges til at vise, hvor mange udstationerede 

personer, der i en given periode arbejder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark, mens antallet af 

fuldtidsbeskæftigede fortæller noget om omfanget af det arbejde, der leveres i Danmark. Der kan 

således være mange udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen uden at de, set ift. 

arbejdstid, “fylder” ret meget, hvorfor det for afhandlingen er mest relevant at beskæftige sig med 

antallet af fuldtidsbeskæftigede.405 

 
Ved udregningen af antallet af fuldtidsbeskæftigede er det værd at bemærke, at BMs fremgangsmåde 

ikke svarer til den, der anvendes for danske arbejdstagere. For danske arbejdstagere opgøres en 

fuldtidsbeskæftigelse som 1.702 arbejdstimer på et år, som typisk fordeles over 230 arbejdsdage, 

hvilket giver 7,4 timer pr. dag og 135 weekend- og feriedage. Forskellen skyldes, at BM også 

beregner fuldtidsbeskæftiget udstationeret arbejdskraft som havende 365 dage i Danmark. Dermed 

undervurderer de denne arbejdstagergruppes egentlige fuldtidsbeskæftigelse, fordi udstationerede 

arbejdstagere ikke i udgangspunktet bruger de 135 dages weekend- og feriedage i Danmark. 

Udstationerede arbejdstagere arbejder typisk mere end danske arbejdstagere, og den udenlandske 

tjenesteyder vil formentlig ikke registrere medarbejdere, der afholder ferie, som værende til stede på 

byggepladsen.406 

3.6.3.2 Udstationerede arbejdstagere i tal 

Overenskomstdækning for udenlandske/udstationerede arbejdstagere 

Et vigtigt aspekt ved belysningen af omfanget af social dumping relaterer sig til, hvorvidt 

tjenesteyderne er dækket af en kollektiv overenskomst, fordi dette signalerer, hvilke løn- og 

arbejdsvilkår de udstationerede arbejdstagere er underlagt. 407  Selvom der forekommer brud på 

                                                
404 Arnholtz & Andersen, 2016, s.13 
405 Ibid, s. 13 
406 Ibid, s. 16 
407 Andersen & Felbo-Kolding, 2013, s. 120 
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overenskomsterne, er det således væsentligt at opnå overenskomstdækning af udenlandske 

tjenesteydere for at sikre, at udstationerede arbejdstagere ansættes til en løn, der overholder niveauet i 

de kollektive overenskomster. 

 

Nedenfor fremgår en undersøgelse af overenskomstdækningen blandt udenlandske arbejdstagere på 

det danske arbejdsmarked. 

  

Overenskomstdækning 2012 

Andel med overenskomst, pct. Alle lønmodtagere Udenlandske lønmodtagere 

Privat sektor 74 66 

- DA 88 74 

Alle fuldtidsbeskæftigede 84 74 

 Tabel 3. Overenskomstdækning 2012408 
 

Af tabellen fremgår, at udenlandske arbejdstagere er overenskomstdækket i ca. samme omfang som 

danske arbejdstagere, og samlet set skønner DA, at ¾ af udenlandske lønmodtagere er 

overenskomstdækket. Det er dog værd at bemærke, at RUT-registrerede arbejdstagere ikke er 

medregnet.  

 
3F rettede stor kritik af DA’s undersøgelse, bl.a. på baggrund af en undersøgelse foretaget af Kaas og 

Mulvad for 3F’s byggegruppe, 409  der konkluderede, at 55% af østarbejdere i udenlandske 

byggevirksomheder ikke var overenskomstdækkede. DA afviste dog kritikken med henvisning til, at 

der kun var tale om ca. 5.000  udlændinge ansat hos udenlandske tjenesteydere, som derfor ikke ville 

rykke ved det samlede billede.410 Et helt tredje bud på overenskomstdækningen af udenlandske 

arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen findes hos Arnholtz & Andersen, der konkluderer, at ca. 

15% af de udstationerede virksomheder i perioden 2012-2014 havde været overenskomstdækket, 

mens dette gjaldt for 34% af arbejdstagerne.411 Dette tal ligger således ligeledes temmelig langt fra 

tallene, der fremgår af DA’s opgørelse. Arnholtz & Andersen vurderer desuden, at gennemsnitstallet 

på 34% dækker over væsentlige forskelle i overenskomstdækningen mellem de store byggepladser og 

villavejene, hvor overenskomstdækningen er væsentligt højere på førstnævnte.412 Til sammenligning 

                                                
408 DA, 2014, Udenlandsk arbejdskraft i Danmark, s. 48 
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er 65% danske bygge- og anlægsvirksomheder og 88% danske arbejdstagere i bygge- og anlægs-

branchen overenskomstdækket.413 

 

Der er således stor usikkerhed om overenskomstdækningen for udstationerede arbejdstagere, men 

netop dækningsgraden er, som anført, central for bekæmpelsen af social dumping, hvorfor det er 

beklageligt, at der ikke umiddelbart er en opgørelse over dette tilgængelig. 

 

Antallet af udstationerede arbejdstagere i RUT-registeret  

Der var som anført tidligere særligt fokus på bekæmpelse af social dumping i perioden 2012-2015, 

med flest afsatte midler i 2015. Derfor er det interessant at se i bilag 3, at med undtagelse af år 2011, 

er 2013-2015 de år med færrest RUT-registreringer, men pga. datausikkerheden, kan det dog ikke 

konkluderes, at det skyldes færre aktiviteter i Danmark eller større omfang af omgåelse.  

 

Desuden er det vigtigt at holde sig for øje, at registeret ikke skelner mellem de tre forskellige 

udstationeringsformer, der følger af udstationeringslovens § 4, stk. 1, nr. 1-3. Dette medfører 

naturligt, at registreringerne ikke kun kan bruges til at vurdere forholdene for udstationerede ifm. 

entreprisearbejde, da vikarer og udstationerede i koncernforhold også fremgår af statistikkerne. 

 

Af bilag 4 fremgår, at der markant flere udenlandske tjenesteydere i bygge- og anlægsbranchen, og 

derfor er der øget fokus på om løn- og arbejdsvilkår i denne branche efterleves. Ca. 34.000-35.000 

virksomheder opererer i bygge- og anlægsbranchen, hvor udenlandske virksomheder udgør ca. 8% af 

det samlede antal.414 

 

Antal RUT-registreringer/udstationerede i 2017 fordelt på nationalitet 

Endelig undersøger afhandlingen, hvordan udstationerede arbejdstagere registreret i RUT fordeler sig 

på nationalitet, se bilag 5. For overblikkets skyld indeholder tabellen kun data for 2017. Det fremgår, 

at Polen, Tyskland og Litauen har flest udstationerede arbejdstagere i Danmark. Samlet udgør disse 

1.591 udstationerede arbejdstagere, svarende til 60,5% af det samlede antal på 2.626 

fuldtidsbeskæftigede. 

 
Tyskland er medtaget for at skabe en referenceramme, da deres gennemsnitlige lønniveau ligger 

tættere på det danske end de østeuropæiske lande.415 Dertil kommer, at Tyskland bl.a. grundet sin 

geografiske placering udgør en vigtig samhandelspartner,416 og det er derfor interessant at se, at Polen 

                                                
413 Ibid, s. 48-49 
414 Baseret på RUT og Danmarks Statistik: Generel firmastatistik i årene 2014, 2015 og 2016, hvorfor 
sammenligningen med RUT-registreringer i 2017 er omtrentlig, se bilag 6 
415 Eurostat: Graf over lønniveauer i EU, 2016 se bilag 7 
416 Udenrigsministeriet: Tysk økonomi besøgt 5. april 2018 
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har langt flere registrerede arbejdstagere, svarende til 34% af samtlige registrerede fuldtids-

beskæftigede i RUT i 2017. 

 

Et stort problem med de data, der er gennemgået ovenfor er, at de udenlandske tjenesteydere selv skal 

registrere omfanget af deres aktiviteter i Danmark, herunder tjenesteydelsens varighed og antallet af 

udstationerede arbejdstagere, uden at der foretages validering heraf.417 Derfor foreligger der også 

antageligt et mørketal, som følge af underregistrering, som det er svært at vurdere størrelsen af.418 

Desuden er der mange af de store udenlandske virksomheder, der etablerer sig i Danmark med dansk 

CVR-nummer og dermed ikke indgår i optællingen i RUT-registeret,419 selvom der langt hen ad vejen 

er tale om den samme “slags” arbejdstagere, og også for disse må formodes at være problemer med 

overenskomstoverholdelse. 

 

Konflikter, omgåelse og sanktionering 

Kravene til registrering kan have den konsekvens, at særligt små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er) enten opererer i Danmark uden at registrere sig, eller helt afstår fra at byde på opgaver i 

Danmark, simpelthen fordi det er for besværligt. Som angivet er bøden for overtrædelse 10.000 kr., 

hvilket må antages ikke at give udenlandske tjenesteydere det rette incitament til regelefterlevelse, 

fordi beløbet opleves som forholdsvis lille. Ved bedømmelsen af overtrædelsen tages der hensyn til, 

om der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, hvor proforma enkeltmands-

virksomheder f.eks. anses som en særligt skærpende omstændighed. Bødestørrelsen er i udgangs-

punktet fastsat til 10.000 kr., men skal ved overtrædelser af særlig grov karakter fordobles til 20.000 

kr. Ved udmålingen kan der desuden skeles til, om overtrædelsen har haft til hensigt at opnå 

økonomisk gevinst.420 Selvom bødestørrelsen således kan forhøjes til 20.000 kr., må det lægges til 

grund, at dette beløb af virksomhederne fortsat vil blive opfattet som relativt beskedent. 

 
Overtrædelse af anmeldelsespligten kan både omfatte virksomheder, der slet ikke registrerer sig, og 

virksomheder, der ikke har registreret f.eks. antallet arbejdstagere eller længden af 

udstationeringsperioden korrekt.421 For nogle af disse virksomheder er der tale om regulære fejl i 

registreringen, hvilket f.eks. må antages at være tilfældet for en indregistrering, der angav 

tjenesteydelsens varighed til at slutte i år 3016.422 For andre virksomheder er der dog tale om, at 

virksomheden ud fra en bad man-betragtning finder det fordelagtigt ikke at registrere sig, for dermed 

at opnå besparelser, såfremt den manglende registrering ikke bliver opdaget. Udenlandske 

tjenesteydere kan også foretage en anden form for “strategisk indberetning”, hvor virksomheden flere 
                                                
417 Arnholtz & Andersen, 2016, s. 26 
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gange registrerer sig med korte perioder med den hensigt at forsvinde i mængden af tjenesteydere, og 

dermed at undgå kontrol.423  

 

Ud over den beskrevne tendens til, at flere registrerer sig som falske enkeltmandsvirksomheder, har 

Arbejdstilsynet de seneste år observeret, at flere virksomheder, der umiddelbart fremstår som 

udenlandske, etablerer sig i Danmark med dansk CVR-nummer. Årsagen til dette kan være svær at 

kvalificere og kan enten skyldes, at virksomheden ønsker at etablere sig mere permanent i Danmark, 

eller at virksomheden ønsker at undgå kontrol, ligesom i tilfældet med strategiske indberetninger.424 

 

Som nævnt ovenfor, repræsenterer polske virksomheder langt den største tilstedeværelse i Danmark, 

og disse repræsenterede i 2014 også langt størsteparten af konflikterne, nemlig ⅔. Ifølge 3F var det 

dog kun 16% af de polske virksomheder i Danmark, der var involveret i konflikt i 2014. Til 

sammenligning var 19% af de litauiske virksomheder involveret i konflikt, mens blot 2% af de tyske 

virksomheders aktiviteter i Danmark førte til konflikt i samme periode. Dermed havde de litauiske 

virksomheder den største konfliktrate.425 Den lave konfliktrate for de tyske virksomheder, trods den 

næststørste andel udstationerede, tyder på at der er bedre grundlag for at sammenligne bestemmelser 

om løn- og arbejdsvilkår mellem Tyskland og Danmark. Selvom Tyskland har oplevet drastiske fald i 

overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet, 426  ligger den tyske arbejdsmarkedskultur ligeledes 

tættere på den danske, hvilket kan tænkes at mindske tilskyndelsen til social dumping for tyske 

tjenesteydere. 

 

Sanktioneringen og effektueringen af bøder for at overtræde anmeldelsespligten til RUT-registeret 

kan være svær.427 Hvis den udenlandske tjenesteyder vender tilbage til hjemstaten, inden bøden er 

betalt, kræver det, at de danske og udenlandske myndigheder samarbejder om inddrivelsen. 

Fagforeningerne står over for en endnu større udfordring, idet de skal anlægge civil retssag for at få 

opfyldt deres pengekrav.428 For myndighederne er der desuden forbundet store udfordringer med de 

førnævnte postkassevirksomheder, fordi de kun er etablerede i hjemstaten mhp. at levere 

tjenesteydelser i Danmark, hvorefter de nogle gange opløses.429 Der har også været store problemer 

med enkeltmandsvirksomheder, hvilket medførte, at anmeldelsespligten til RUT i 2011 blev udvidet 
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til også at omfatte disse. Der er dog kun digitale data fra RUT tilgængeligt fra 2011 og frem, så det er 

ikke muligt at vurdere, om udvidelsen har haft en effekt. 

 
Fagforeningen 3F har på baggrund af en gennemgang af de største sager om løndumping i 

byggebranchen, udregnet, at italienske virksomheder alene på fem år har løndumpet for mere end 70 

millioner kroner.430 Man skal dog her holde sig for øje, at en stor del af dette beløb knytter sig til 

Metrobyggeriet og således ikke kan bruges til at sige noget generelt om udenlandske tjenesteyderes 

løndumping. Siden 2012 har der dog ifølge 3F været et overskud på en halv milliard i 

skatteprovenu,431 hvilket kan indikere at udenlandske tjenesteydere omgår reglerne betydeligt. 

3.7 Er den nuværende retstilstand efficient? 

Det er relevant for afhandlingen at undersøge, hvorvidt den nuværende retstilstand på 

arbejdsmarkedet i Danmark er efficient. Analysen foretages ud fra et retsøkonomisk synspunkt mhp. 

at klarlægge, hvilke effekter den danske model har for aktørerne på arbejdsmarkedet. Analysen 

baseres på efficiensbegreberne Pareto og Kaldor-Hicks, hvor fællesnævneren for begge teorier er, at 

det undersøges om en bedre og mere efficient situation for de involverede aktører eksisterer. 

3.7.1 Præsentation af efficiensteorien og centrale begreber 

Den retsøkonomiske analyse kan enten være en positiv analyse, der beskriver retten som den er, eller 

en normativ analyse, der beskriver retten som den bør være. Den positive analyse beskriver således 

konsekvenserne af juridiske sanktioner mod en vis type adfærd, mens den normative analyse søger at 

finde en mere efficient retstilstand ud fra den betragtning, at efficiens er det formål, lovgivningen skal 

søge opnået. Den økonomiske tilgang til juridisk regulering er derfor baseret på efficiensbetingelser. 

  

Økonomisk efficiens handler grundlæggende om profitmaksimering. Sammensætningen af en 

produktion er efficient, hvis ikke det kan lade sig gøre at producere samme mængde for færre midler 

og/eller det ikke kan lade sig gøre at producere større mængde for de samme midler.432 Det handler 

således om optimal ressourceallokering. 

  

Ser man på markeder med fuldkommen konkurrence, hvor der ikke forekommer transaktions-

omkostninger, vil aktørerne på markedet automatisk opnå en Pareto efficient tilstand, da ingen aktør 
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vil forhandle sig frem til et resultat, der går på kompromis med egen nytte.433 Omdrejningspunktet er 

således de individuelle aktørers nytte og samfundets nytte afhænger heraf. 

3.7.1.1 Pareto efficiens 

En tilstand siges at være Pareto efficient, når ikke én aktør kan sikres højere nytte uden at reducere 

nytten hos de øvrige aktører.434 Retsregler, som gør individer bedre i stand til at indgå og håndhæve 

eller overholde aftaler, kan betragtes som Pareto efficiente tiltag, hvis ingen stilles værre. Dette kan 

dog i praksis ikke kan lade sig gøre, fordi politiske beslutninger altid vil føre til, at nogen stilles bedre, 

mens andre stilles værre.435 Hvis man skulle opfylde Pareto-kriteriet, vil alle politiske tiltag blive 

blokeret.436 I sådanne tilfælde må der anvendes et andet kriterium for at kunne vurdere om reglen er 

efficient, f.eks. Kaldor-Hicks. 

  

Hvis et givet resultat af en ressourceallokering ikke er Pareto efficient, vil ressourcerne kunne 

udnyttes på en anden måde, således at mindst ét individ kunne stilles bedre uden nogen stilles værre. 

Pareto efficiens kan dermed være forenelig med en skæv allokering af nytten.437  

3.7.1.2 Kaldor-Hicks efficiens 

Et alternativ til Pareto efficiens er Kaldor-Hick efficiens, der er et slags modificeret Pareto-

kriterium.438 Af kriteriet følger, at en retsregel kan være efficient, selvom nogle aktører stilles 

dårligere. Så længe et tiltag skaber tilstrækkelig værdi for den vindende part, til at tabende part 

teoretisk set kan kompenseres, så mindst én efter kompensationen har lidt mere, er handlingen 

Kaldor-Hicks efficient.439 Det betyder, at så længe samfundet samlet får større overskud efter et givent 

tiltag, er situationen efficient efter Kaldor-Hicks-kriteriet. 

  

Det er ikke et krav i Kaldor-Hicks-kriteriet, at den vindende aktør skal kompensere taberen, hvorfor 

kriteriet er blevet kritiseret for at være umoralsk i sine ekstreme situationer, fordi det ikke tager 

hensyn til lighed og retfærdighed.440 Ved en sammenligning af de to efficiensteorier kan Pareto-

kriteriet karakteriseres ved, at én tilstand sammenlignes med alle andre tilstande som er teknisk 
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mulige, hvor Kaldor-Hicks-kriteriet sammenligner to tilstande for at finde ud af, om én tilstand er at 

foretrække frem for en anden eller ej.441  

3.7.2 Markedssvigt 

Hvis der opstår en afvigelse fra de ideelle betingelser, der under fuldkommen konkurrence sikrer 

efficient allokering af ressourcerne, kan der forekomme markedssvigt. 442  Traditionelt har 

markedssvigt været en del af begrundelsen for berettigelsen af statslig intervention i den økonomiske 

teori.443 

 

En årsag til markedssvigt er ufuldkommen konkurrence på markedet. Der er således ikke tilstrækkelig 

konkurrence til, at prissætningen sker uden enkelte (store, monopollignende) aktørers indflydelse.444 

Denne markedsfejl er relevant for afhandlingen, fordi løn- og arbejdsvilkår reguleres efter den danske 

model. Løndannelsen sker altså ikke på frie vilkår, men aftales mellem parterne, hvorfor der ifm. 

konjunkturskift ikke vil ske automatisk løndannelse, efter princippet om udbud og efterspørgsel.   

 

En anden årsag til markedssvigt er ufuldkommen information ift. pris og kvalitet. Et sådant marked vil 

ikke lede til en efficient allokering af ressourcerne, da asymmetrien medfører, at aktørerne ikke kan 

foretage samme valg som under fuldkommen information. Asymmetrien kan derfor medføre, at nogle 

markeder ikke udvikles.445 

 

En tredje årsag til markedssvigt er eksternaliteter. En eksternalitet er til stede, hvis en aktørs 

handlinger påvirker en anden aktørs nytte, og denne påvirkning ikke indgår i aktørens vurdering af 

fordele og omkostninger ved handlingen. Påvirkningen kan være både positiv eller negativ og således 

føre enten til en fordel eller en omkostning. Aktøren skal så enten ikke betale for fordelen eller bliver 

ikke kompenseret for omkostningen,446 og begge dele vil medføre inefficiens i økonomien, fordi de 

samfundsmæssige omkostninger og de private omkostninger er forskellige.447  

 

Inefficiensen kan lede til statslig indgriben via bestemmelser, der søger at sikre, at aktørerne ikke kun 

handler efter egeninteressen, men i stedet i samfundets interesse. Når dette er opfyldt, er 

eksternaliteten blevet “internaliseret”, dvs. at aktøren nu medregner forholdet i sine overvejelser.448 
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Den statslige indgriben, som illustreres ved udstationeringsdirektivets bestemmelse vedr. mindsteløn, 

medfører, at tjenesteyderen ikke udelukkende kan handle omkostningsminimerende, såfremt alle 

lovmæssigheder overholdes. Udstationeringsdirektivet medvirker derfor som en negativ eksternalitet 

for tjenesteyderen ved at pålægge denne yderligere lønomkostninger, fordi det kan have en negativ 

effekt på tjenesteyderens handlinger. Mindstelønsbestemmelsen gavner således teoretisk set kun de 

ansatte, men bestemmelsen medfører dog i praksis en konkurrencefordel for udenlandske 

virksomheder på det danske marked, fordi danske arbejdstagere merbetales grundet lokalaftalerne. 

3.7.3 Efficiens til vurderingen af en retstilstand 

For at vurdere efficiensen af den nuværende retstilstand tages udgangspunkt i følgende figurer for 

illustrativt at vise ovenstående efficiens-kriterier. 

 
Figur 10449 illustrerer relationen mellem to aktører med hver sin nytte (U1 og U2), og den negativt 

hældende kurve utility possibility frontier (UPF), som illustrerer de nyttemæssige 

allokeringsmuligheder, der findes mellem aktørerne. P angiver et marked, hvor der ikke er 

samarbejde, og hvor ingen kompensation sker. Nytten bestemmes derfor udelukkende af aktørernes 

egne evner, men de kan opnå højere nytte ved at samarbejde om at opnå en allokering til området 

PQR.450 PQR dominerer punktet P,451 da ethvert punkt indenfor området medfører en forbedring for 

begge aktører. Såfremt én af aktørerne befinder sig i punktet P, vil alle punkterne mellem henholdsvis 

P-Q eller P-R være Pareto-forbedrende, da én aktør stilles bedre, uden at den anden stilles dårligere.452  

 

Ser man derimod på punktet M, vil en allokering fra P til M medføre, at den ene aktør stilles dårligere, 

hvorfor dette punkt ikke er en Pareto-forbedring ift. P, så længe punkterne sammenlignes. Fordi PQR 
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i alle tilfælde vil medføre en forbedring for begge aktører, er punktet P ikke er Pareto-efficient, da 

PQR dominerer P.453 Befinder vi os i stedet på UPF-kurven, vil alle punkter mellem Q-R være Pareto-

forbedrende ift. punktet P, hvorimod en allokering mellem X-Y i figur 11 ikke vil være Pareto-

forbedrende, da den ene part her vil stilles dårligere på bekostning af, at den anden stilles bedre. De 

Pareto-efficiente punkter fra X-Y betegnes i teorien derfor som ikke-sammenlignelige. 

 

Et marked med fuldkommen konkurrence vil være Pareto efficient og vil derfor føre til et punkt på 

UPF-kurven. Det eksakte punkt afhænger dog af individernes individuelle præferencer af hhv. 

personlige og andre ressourcer.454 Pareto-kriteriet kan derfor ikke hjælpe til vurderingen af, hvorvidt 

et (mere restriktivt) lovtiltag vil medføre en forbedring eller forringelse for samfundet. Derfor vil 

Kaldor-Hicks kriteriet, som handler om at maksimere samfundets samlede nytte, belyses nærmere. 

 

Samfundets samlede nytte af udstationeret arbejdskrafts indtræden på arbejdsmarkedet tilvejebringes 

af substitutionseffekten, hvorved national arbejdskraft motiveres mod mere specialiserede jobs, 

hvilket jo medfører, at lønninger og beskæftigelse beskyttes,455 eller fortrænges fra arbejdsmarkedet. 

Der tages udgangspunkt i, at udstationeringsdirektivet, er en negativ eksternalitet for tjenesteyderen.  

3.7.4 Efficiensen af den nuværende retstilstand  

Kaldor-Hicks kriteriet bruges til, at vurdere om den vindende aktør opnår stor nok værdi til at kunne 

kompensere den tabende. I afhandlingen antages de to aktører at være hhv. udenlandske og danske 

virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det antages endvidere, at udenlandske tjenesteydere har 

en konkurrencemæssig fordel, idet de kan betale udstationerede arbejdstagere en lavere løn, end 

danske virksomheder må betale deres ansatte, hvorfor danske virksomheder risikerer at tabe profit 

som følge heraf. For at retstilstanden er efficient, skal den gevinst udenlandske tjenesteydere opnår 

kunne opveje det tab danske virksomheder lider. Dette kan illustrativt vises ved figur 12. Det er 

nødvendigt at forudsætte, at den nuværende retstilstand fremgår af !!, da dette punkt ligger på UPF-

kurven og dermed er Pareto efficient, da det ikke er muligt at indføre lovtiltag, som er Pareto-

forbedrende. Derfor må det også lægges til grund, at en lovbestemt mindsteløn ikke vil fremgå af 

UPF-kurven, men vil befinde sig et sted i området PQR. Hvor præcist den vil befinde sig, vil afhænge 

af det specifikke niveau, der bliver besluttet og om denne vil medføre højere eller lavere nytte for 

aktørerne på arbejdsmarkedet. 

  

Som det fremgår af figur 12 kan aktørerne opnå nyttekurve !!  som følge af, at alle indgår 

overenskomster og herved opererer under mere lige konkurrence. Lige konkurrence vil medføre, at 
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udenlandske virksomheder afholder lønomkostninger som danske, hvilket vil indbefatte lokalaftaler. 

Dette gør sig dog ikke gældende, hvorfor den udenlandske tjenesteyder, ud fra et profitmaksimerende 

perspektiv, vil søge en allokering fra !! mod R. Denne allokering kan ske med udgangspunkt i 

udstationeringsdirektivets mindsteniveau eller ved at omgå overenskomstens bestemmelser, hvorved 

omkostningsminimering muliggøres. Det er i den danske virksomhed interesse, at den udenlandske 

virksomhed indgår overenskomst på tilsvarende vilkår, så konkurrencen virksomhederne imellem 

bliver mere fair. Hvis den udenlandske virksomhed her antager bad man-betragtningen, vil 

virksomheden opveje retlige sanktioner mod det mulige overskud, der kan opnås ved omgåelse, og 

foretage en strategisk beslutning. Sanktioneringens omkostningen internaliseres, hvis overskuddet og 

nytten opvejes.456 

 
Ud fra figur 12 fremgår det, at udenlandske virksomheder kan opnå en højere profit, og der opstår 

dermed tab for danske virksomheder. Ud fra Kaldor-Hicks-kriteriet fører dette til, at den udenlandske 

virksomhed skal kunne kompensere den danske virksomhed for det medførte tab, og herefter stille 

mindst én af aktørerne en smule bedre for at være efficient. Realistisk set vil der dog ikke ske 

kompensation, da virksomheder er profitmaksimerende, men fordi det teoretisk set er en mulighed at 

parterne kan kompensere hinanden og stadig opnå et overskud, kan situationen være Kaldor-Hicks 

efficient. Hvorvidt retstilstanden er efficient afhænger dermed af det potentielt opnåede overskud for 

den udenlandske tjenesteyder og om dette samlet set øger samfundets samlede nytte. 

 

Den udenlandske virksomhed opnår altså en konkurrencemæssig fordel, hvilket både tilvejebringes af 

udstationeringsdirektivets bestemmelser om minimumsvilkår, og incitamentet for udenlandske 

tjenesteydere til at omgå danske overenskomster, hvilket kan skævvride konkurrencen. Ud fra 

virksomheders profitmaksimerende perspektiv, muliggøres tilstedeværelsen af social dumping 

således. 
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3.8 Delkonklusion  

Ud fra den økonomiske analyse, hvor udgangspunktet er den neoklassiske teori, konkluderes det, at 

udenlandske tjenesteyderes incitament til at begå social dumping tilvejebringes af ønsket om 

profitmaksimering. Risikoen for social dumping styrkes ved at udstationerede arbejdstagere, ud fra et 

nyttemaksimerende perspektiv, er villige til at acceptere en meget lav løn, blot den er højere end 

lønnen i hjemstatens plus flytteomkostninger samt sociale omkostninger forbundet med at være væk 

fra familie og socialt netværk i hjemstaten.  

 

I beskæftigelsesrelationen mellem arbejdsgiver og lavt kvalificerede arbejdstagere har arbejdsgiveren 

den stærke styrkeposition. Arbejdsgiveren og arbejdstageren har i den neoklassiske teori begge 

fuldkommen information. For afhandlingens aktører, udenlandske tjenesteydere og udstationerede 

arbejdstagere, gør det samme styrkeforhold sig gældende, men der er til gengæld 

informationsasymmetri, fordi den udenlandske tjenesteyder har bedre adgang til information om, 

hvilke regler der gælder og hvilke krav der kan stilles, end den udstationerede arbejdstager. Den 

udenlandske tjenesteyder kan desuden let foretage udskiftninger i arbejdsstyrken, fordi den 

udstationerede arbejdskraft er homogen, geografisk mobil og ikke besidder høj human kapital i form 

af specifikke kompetencer.  

 

Den udstationerede arbejdskraft motiveres til mobilitet pga. forskelle i gennemsnitlige lønindkomster 

medlemslandene imellem, der medfører at udstationerede arbejdstagere nyttemaksimerer ved at søge 

mod højtlønslande. På den baggrund opstår risikoen for social dumping, fordi virksomhedernes 

incitament til at profitmaksimere vil medføre, at lønnen sættes lige over de udstationerede 

arbejdstageres reservationsløn. Der opstår samtidig risiko for, at den udstationerede arbejdskraft kan 

fortrænge den danske arbejdskraft fra arbejdsmarkedet. 

 

Undersøgelser konkluderer, at udstationerede arbejdstagere generelt set snarere komplementerer end 

substituerer national arbejdskraft, men at der dog i bygge- og anlægsbranchen er en betydelig risiko 

for substitution, hvorved dansk arbejdskraft fortrænges fra arbejdsmarkedet. Dette understøttes 

desuden af holdningen i Storbritannien inden Brexit, hvor nationale arbejdstagere oplevede, at 

udenlandske arbejdstagere tog jobbene og fortrængte den nationale arbejdskraft. 

 

Det danske arbejdsmarked, der altovervejende består af aftalebaserede overenskomster, åbner i 

praksis op for tilstedeværelsen af social dumping, fordi der ikke gælder nogen almengyldige 

overenskomster. Der består derfor ingen pligt til at indgå en overenskomst, hvorfor løn- og 

arbejdsvilkår kun kan sikres, hvis fagforeningerne lykkes med at få udenlandske tjenesteydere til at 

indgå overenskomst.  
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Fagforeningerne medvirker til at balancere styrkepositionen mellem virksomheder og arbejdstagere. 

Deres eksistensberettigelse er således, at de kan forhandle bedre løn- og arbejdsvilkår på vegne af 

særligt lavtkvalificeret arbejdskraft, end arbejdstagerne selv ville kunne opnå, hvorved de 

nyttemaksimerer. Dette kan lade sig gøre, fordi det danske arbejdsmarked er præget af høj tillid 

mellem parterne, men denne tillid genfindes ikke i relationen mellem den danske fagbevægelse og 

udenlandske tjenesteydere. Det medfører, at udstationerede arbejdstagere risikerer, ud fra 

virksomhedsejerens profitmaksimerende synspunkt, at måtte acceptere lavere løn, hvis 

fagforeningerne ikke opnår overenskomstdækning. Selv hvis der opnås overenskomstindgåelse, vil 

udenlandske tjenesteydere stadig søge profitmaksimering, hvorfor de ikke har incitament til at blive 

omfattet af lokalaftaler. Det vil medføre, at udstationerede arbejdstagere stadig vil blive aflønnet 

lavere end danske arbejdstagere, hvorved risikoen for social dumping og fortrængning af dansk 

arbejdskraft består. 

 

På baggrund af ovenstående blev det undersøgt, hvilken effekt en lovbestemt mindsteløn vil have. 

Analysen konstaterede, at en lovfæstet mindsteløn ikke vil ophæve risikoen for social dumping og 

fortrængning af dansk arbejdskraft fra arbejdsmarkedet. Den lovfæstede mindsteløn vil antageligt 

ligge over det niveau, udstationerede arbejdstagere kan risikere at få under den nuværende tilstand, 

men fordi danske arbejdstagere fortsat vil forhandle bedre vilkår gennem lokalaftaler, opretholdes 

risikoen for social dumping. Derfor kan det konkluderes, at det ud fra et nyttemaksimerende 

perspektiv er i arbejdstagernes interesse, at fagforeninger kan forhandle bedre vilkår end en lovfæstet 

mindsteløn.  

 

På grund af datausikkerhed kan omfanget ikke endeligt fastlægges, men det konkluderes, at 

udenlandske tjenesteydere står for ca. 8% af de samlede bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark, 

hvilket svarer til ca. 2.700 fuldtidsbeskæftigede og ca. 12.700 beskæftigede udstationerede 

arbejdstagere i 2017. Desuden antages det, at der både fejlregistreres, og at nogle udenlandske 

tjenesteydere spekulerer i ikke at registrere deres aktiviteter i Danmark korrekt for at opnå 

konkurrencemæssige fordele. Udenlandske tjenesteydere repræsenterer således en relativt stor andel 

af aktiviteten i bygge- anlægsbranchen og sammenholdt med den økonomiske analyse af effekter og 

incitamenter, der danner basis for social dumping, samt bøde i millionklassen de seneste år, vurderes 

det, at registeret ikke i tilstrækkelig grad forhindrer udenlandske tjenesteydere i at omgå reglerne 

mhp. at opnå endnu større konkurrencefordele, end reglerne i forvejen tillader dem. 

 

Afslutningsvis undersøger afhandlingen gennem en efficiensanalyse, om den nuværende retstilstand 

er efficient. Et lovtiltag kan aldrig være Pareto-efficient, da det er en forudsætning for dette kriterium, 

at ingen aktør vil blive stillet værre som følge af tiltaget, hvilket i praksis ikke kan lade sig gøre. Dette 
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efficienskriterium blev derfor forkastet. Ud fra Kaldor-Hicks kriteriet viste analysen dog, at såfremt 

aktørerne kan kompensere hinanden, vil retstilstanden være efficient. Dette vil dog ikke ske i praksis, 

da virksomheder er profitmaksimerende og udenlandske tjenesteydere derfor ikke frivilligt vil 

kompensere danske virksomheder på baggrund af den konkurrencefordel, de opnår under den 

nuværende retstilstand. Hvorvidt retstilstanden er efficient afhænger derfor af det mulige overskud. 

Kapitel 4 

4.1 Integreret indledning 
I dette kapitel gennemgås relevante ændringer i revisionsforslaget til udstationeringsdirektivet ud fra 

et juridisk såvel som økonomisk perspektiv.  

 

Nærværende analyse vil, gennem en ordlydsfortolkning, søge at give et kvalificeret bud på, hvordan 

retstilstanden på det danske arbejdsmarked vil blive på baggrund af ændringsbestemmelserne i 

revisionsforslaget samt hvilke økonomiske effekter forslaget vil medføre. Det vil blive belyst, 

hvorvidt dødvægtstabet fra kapitel 3 øges eller mindskes som følge af revisionsforslagets 

bestemmelse om aflønning. Den integrerede analyse indeholder desuden en efficiensanalyse af 

aflønningsbegrebet sammenlignet med den nuværende retstilstand samt en gennemgående diskussion 

af, hvilke omstændigheder ifm. tilstedeværelsen af social dumping, revisionsforslaget samt gældende 

ret ikke formår at tage hånd om.  

4.2 Baggrund og formål med det nye direktiv 

Siden udstationeringsdirektivets vedtagelse har bekymringen for social dumping og lønpres været 

stigende. Det førte til, at Kommissionen i en pressemeddelelse offentliggjorde et revisionsforslag til 

udstationeringsdirektivet den 8. marts 2016. 457  Initiativet begrundes bl.a. med, at Unionens 

arbejdsmarkedssituation har ændret sig siden det gældende direktivs vedtagelse. Det indre marked er 

vokset til også at omfatte østlandene og lønforskellene mellem medlemslandene er ligeledes blevet 

større, hvilket giver incitamenter til at udnytte disse forskelle gennem udstationering. Det gældende 

direktiv er således ikke længere velegnet til at regulere de nuværende forhold.458 Revisionsforslaget 

indeholder flere mål, idet det både skal “fremme lige konkurrencevilkår og overholdelse af 

arbejdstagernes rettigheder” og skal “sikre rimelige lønvilkår og lige konkurrencevilkår mellem 

                                                
457 Europa-Kommissionen: Kommissionen præsenterer reform af direktivet om udstationering af arbejdstagere – 
for et dybere og mere fair europæisk arbejdsmarked. Strasbourg, 8. marts 2016 (IP/16/466)  
458 BM. Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF, 29. 
marts 2016 



 90 

udstationerende og lokale virksomheder i værtslandet”. 459  Det nye udstationeringsdirektiv skal 

således gøre op med “unfair praksis” og fremme princippet om, at “samme arbejde på samme sted 

bør aflønnes på samme måde” mhp. at modvirke bl.a. social dumping.460  

 

Behovet for ny regulering fremgik også i Kommissionens indledende høringer,461 hvor 30% af de 

adspurgte virksomheder, som leverer grænseoverskridende tjenesteydelser, tilkendegav at de oplever 

problemer med de gældende regler ift. omstændige administrative krav, papirarbejde, gebyrer og 

registreringskrav. Dette gjaldt særligt SMV’erne, der påvirkes mere af økonomiske byrder og 

besværlige administrative procedurer. Reglernes manglende klarhed i bestemmelseslandet udgør 

ifølge Kommissionen således en hindring for levering af tjenesteydelser, særligt for SMV’erne, 

hvilket ikke er i overensstemmelse med EU’s mål om et indre marked med høj konkurrenceevne ved 

fri bevægelighed og desuden Europa 2020-strategien,462 hvor et mål bl.a. er at fremme SMV’ers 

mulighed for at deltage i offentlige udbud til støtte for de fælles samfundsmål i EU. 

4.3 Indholdet i revisionsforslaget 

Det reviderede forslag indeholder fem ændringer af udstationeringsdirektivet, hvor gennemgangen 

først vil fokusere på ændringen af direktivets ordlyd, hvor “mindsteløn” ændres til “aflønning”. 

Derefter vurderes ændringsbestemmelsen angående lovvalget for udstationering over 12 + 6 måneder, 

og endelig på ændringen, der udvider anvendelsen af almengyldige kollektive overenskomster. 

Direktivet forventes foreløbig at træde i kraft i 2018, fristen for implementering og datoen for 

anvendelse vil herefter være to år,463 hvorfor der endnu ikke kan siges noget om revisionsforslagets 

faktiske effekt, men blot kan fremlægges et kvalificeret bud. 

4.3.1 “Aflønning” erstatter “mindsteløn” i art. 3, stk. 1, litra c 

Revisionsforslaget ændrer direktivets ordlyd fra “mindsteløn” i art. 3, stk. 1, litra c), til “aflønning”,464 

mhp. at fremme princippet om, at samme arbejde på samme sted bør aflønnes på samme måde.465 I 

henhold til revisionsforslagets art. 3, stk. 1, defineres aflønning som “alle de bestanddele af 

aflønning, der er obligatoriske ved national lov eller administrative bestemmelser, kollektive aftaler 

eller voldgiftskendelser, der finder generel anvendelse, og/eller, hvis der ikke findes en ordning til 

                                                
459 IP/16/466  
460 BM. Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF, 29. 
marts 2016 
461 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget, s. 3 
462 Meddelelse fra Kommissionen, Europa 2020, KOM(2010) 2020 endelig, Bruxelles 3. marts 2010, s. 6 
463 EU-Rådet. Udstationering af arbejdstagere: Rådet bekræfter den kompromistekst, der blev opnået enighed 
om med Europa-Parlamentet, Consilium. 11. april 2018 besøgt 1. maj 2018 
464 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget art.1, stk. 2, litra a) 
465 IP/16/466 
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konstatering af, at kollektive aftaler eller voldgiftskendelser finder generel anvendelse, andre 

kollektive aftaler eller voldgiftskendelser, jf. stk. 8, andet led, i den medlemsstat, til hvis område 

arbejdstageren er udstationeret”.466 En udstationeret arbejdstagers vederlag omfatter således ikke kun 

mindstelønnen, men flere lønelementer, der nu er gjort obligatoriske. Jo flere bestanddele der 

inkluderes, jo mere reduceres forskellen i lønomkostninger mellem udstationerede og nationale 

arbejdstagere. Endvidere skal aflønningen ske fra udstationeringsperiodens første dag, så man sikrer, 

at udstationerede arbejdstagere er omfattet af de samme aflønningsregler, som værtslandets nationale 

arbejdstagere. 

 
Ændringen fra “mindsteløn” til “aflønning” vil medvirke til generelt at imødegå eksistensen af social 

dumping i Europa. Kommissionens konsekvensanalyse vurderer, at ændringen vil være meget effektiv 

til at opnå målet om lige konkurrencevilkår mellem udenlandske tjenesteydere og nationale 

virksomheder.467 I konsekvensanalysen understreges det dog også, at lige regler angående løn ikke vil 

føre til hverken lige nominel løn mellem udstationerede og nationale arbejdstagere eller lige niveauer 

for lønomkostninger.468 Forskelle i niveauet for social sikring og skat vil fortsat føre til en fordel ved 

de totale lønomkostninger for virksomheder etableret i lande, hvor der er et lavere nominelt niveau 

end i værtsstaten,469 fordi virksomhederne skal betale dette efter hjemstatens regler. Der er stor forskel 

på størrelsen af disse omkostninger i medlemslandene og virksomheder vil derfor stadig kunne 

konkurrere på baggrund af disse totalomkostninger. Det kan derfor diskuteres, om ændringen fra 

“mindsteløn” til “aflønning” for alvor vil være i stand til at bekæmpe forekomsten af social dumping.  

 

Bestemmelsen i det gældende direktivs art. 3, stk. 1 sidste sætning, som fastlægger, at lønbegrebet 

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

område arbejdstageren er udstationeret var udeladt i det oprindelige revisionsforslag. Dette skabte dog 

stor bekymring i bl.a. Danmark, fordi man dermed frygtede at udeladelsen ville medføre 

kompetenceafgivelse fra medlemsstaterne til EU. I stedet fremgik det af betragtning 12,470 at det 

“henhører under medlemsstatens kompetence at fastsætte bestemmelser om aflønning i 

overensstemmelse med national lovgivning og praksis”. Samtidig fremgår det dog også, at “nationale 

bestemmelser om aflønning af udstationerede arbejdstagere [skal] være begrundet i behovet for at 

beskytte udstationerede arbejdstagere, og de må ikke uforholdsmæssigt begrænse den 

grænseoverskridende levering af tjenesteydelser”. Med det endelige revisionsforslag er bestemmelsen 

                                                
466 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget, art. 1, stk. 2, litra a), andet led 
467 Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the document: Proposal for a 
Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 96/71/EC concerning the posting of 
workers in the framework of the provision of services, SWD(2016) 52 final, Strasbourg, 8. marts 2016, s. 30 
(herefter: SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen) 
468 Ibid, s. 37 
469 Ibid, s. 38 
470 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget, præambelbetragtning 12 
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angående medlemsstaternes kompetence dog tilbage i direktivet, ligesom det fremgår flere andre 

steder i direktivteksten,471 og således har medlemsstaterne ikke afgivet yderligere kompetence til EU. 

 

Konsekvensanalysen præciserer, at aflønning “encompasses all elements of remuneration paid to 

local workers when these are laid down in law or in collective agreements declared universally 

applicable”,472 og kodificerer Domstolens afgørelse i C-396/13 Elektrobudowa.473 Et studie viser, at 

der under de gældende regler er uklarhed angående hvilke elementer, der falder ind under begrebet,474 

men det kan diskuteres, om den nye ordlyd gør det mere klart, hvilke elementer, der er indeholdt i 

begrebet. Konsekvensanalysen anfører, at bl.a. anciennitetsløn samt tilskud for særligt farligt arbejde, 

som ikke under det gældende direktiv er indeholdt i “mindsteløn”, vil være indeholdt i formuleringen 

“aflønning”, såfremt det fremgår af den relevante overenskomst.475  Det er dog sandsynligt, at 

Domstolen vil skulle klarlægge begrebets rækkevidde yderligere i fremtidig retspraksis.  

 

Præmissen for denne domstolsbehandling medfører, at udfaldet af rækkevidden er usikker, fordi 

Domstolen ikke skeler ret meget til, hvilken hensigt forfatterne til retsakten har haft. Det skyldes, at 

resultatet af bestemmelsen efter hårde forhandlinger ikke nødvendigvis afspejler et fælles sigte, men 

blot enighed om ordlyden. Dertil kommer, at Domstolen foretrækker at fortolke EU-retlige 

bestemmelser efter, hvad den mener, bestemmelsen skal prøve at opnå og dermed former Domstolen 

retstilstanden, ud fra sin egen opfattelse af, hvad Unionen har behov for.476 Dette skaber en vis 

usikkerhed, hvorfor man kan argumentere for, at en mere specifik angivelse af definitionen i 

direktivet ville have været at foretrække. 

4.3.2 Lovvalget for længerevarende udstationeringer  

Den anden ændring i revisionsforslaget477 fastsætter, at værtsstatens arbejdsret skal anvendes på 

udstationerede arbejdstagere, når udstationeringens forventede eller faktiske varighed overstiger 12 

måneder, hvorefter der er tale om en “længerevarende udstationering”, jf. revisionsforslaget, art. 1, 

stk. 1, nr. 1. Derefter kan perioden forlænges med seks måneder på baggrund af en begrundet 

                                                
471 EU-Oplysningen: Medlemslandene enige om udstationeringsdirektivet. 24. oktober 2017 besøgt 28. april 
2018  
472 SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen, s. 23 
473 Elektrobudowa fastsætter at også tillæg, rejsegodtgørelse, bonusser og tilskud indgår i mindstelønnen, jf. 
afsnit 2.3.4 
474 Voss, Eckhard; Faioli, Michele; Lhernould, Jean-Philippe & Iudicone, Filiciano. 2016. Posting of Workers 
Directive - current situation and challenges. Study for the European Parliament Committee on Employment and 
Social Affairs, European Parliament, s. 32 
475 SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen, s. 24 
476 Hartley, T. C. 2014. The foundations of European Union law: An introduction to the constitutional and 
administrative law of European Union. New York: Oxford University Press. 8. udgave, s. 73 
477 I det offentliggjorte revisionsforslag er der angivet en periode på 24 måneder, hvorefter forholdet er omfattet 
af værtsstatens arbejdsret. Dette er dog senere ændret til de ovenfor nævnte 12 + seks måneder, hvorfor denne 
tidsmæssige model vil blive anvendt i gennemgangen 



 93 

meddelelse fra tjenesteyderen.478 Får udstationeringen karakter af en længerevarende udstationering 

anses værtsstaten for at være det land, hvor den udstationerede arbejdstager sædvanligvis udfører sit 

arbejde, og er dermed beskyttet af værtslandets arbejdsret. Selve den mulige varighed af en 

udstationering berøres således ikke,479 idet dette ville udgøre en begrænsning af den fri udveksling af 

grænseoverskridende tjenesteydelser på midlertidig basis.  

 

Bestemmelsen finder både anvendelse, når det forventes, at udstationeringen vil vare længere end 12 

+ 6 måneder, og når udstationeringens faktiske varighed overstiger denne periode, med mindre 

parterne har foretaget andet lovvalg. Dette lovvalg kan dog ikke medføre, at den udstationerede 

arbejdstager “berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af bestemmelser, der ikke kan 

fraviges ved aftale i henhold til værtslandets lovgivning”. 480  Det følger endvidere af 

præambelbetragtning 8, at lovvalget bør finde anvendelse fra udstationeringens første dag, hvis 

udstationeringen forventes at overstige perioden, men først fra den første dag efter perioden er 

passeret, når den faktisk overstiger denne varighed.481 Bestemmelsen kan tænkes at skabe problemer, 

fordi arbejdsgiveren på denne måde ikke har incitament til rent faktisk at angive, når udstationeringen 

forventes at få karakter af en “længerevarende udstationering”. 

 

For at imødegå omgåelse af bestemmelsen i revisionsforslagets art. 1, stk. 1, nr. 1, fremgår det 

endvidere af revisionsforslagets art. 1, stk. 1, nr. 2, at hvis en udstationeret arbejdstager udskiftes ifm. 

den samme opgave, er det udstationeringernes kumulative varighed, der skal tages højde for ved 

beregning af udstationeringsperioden. Dette følger allerede af udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 6, 

men den nye bestemmelse finder, for at være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, kun 

anvendelse på arbejdstagere, der er udstationeret mindst seks måneder. 482  Konsekvensanalysen 

fremfører som argument for ændringen bl.a., at “Workers in long-term postings are more exposed to 

abuses of their working condition”,483 men den gennemsnitlige udstationeringsperiode i 2014 var blot 

103 dage, altså under fire måneder.484 Det må derfor antages, at bestemmelsen åbner for omgåelse og 

dermed social dumping, fordi udenlandske tjenesteydere dermed blot kan udstationere arbejdstagere 

kortere tid end seks måneder, hvorfor ændringen vil have en begrænset effekt, fordi den ikke vil 

omfatte ret mange udstationeringsforhold. 

                                                
478 EU-Rådet. Udstationering af arbejdstagere: Rådet bekræfter den kompromistekst, der blev opnået enighed 
om med Europa-Parlamentet, Consilium. 11. april 2018 besøgt 1. maj 2018 
479 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget, pkt. 7.1 
480 Ibid 
481 Ibid, præambelbetragtning 8 
482 Ibid, pkt. 7.1 
483 SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen, s. 17 
484 Ibid, s. 39 
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4.3.3 Vedrørende kollektive overenskomster 

Den sidste ændring, der vil blive behandlet i kapitlet, omhandler kollektive overenskomster. I det 

gældende direktiv er det kun aktiviteter nævnt i udstationeringsdirektivets bilag, dvs. kun bygge- og 

anlægsbranchen, der skal omfattes af medlemsstaternes alment gældende overenskomster, jf. art. 3, 

stk. 1, jf. art. 3, stk. 8. Det gældende direktiv indeholder dog allerede en bestemmelse i art. 3, stk. 10, 

der giver medlemsstaterne mulighed for også at gøre almengyldige kollektive overenskomster 

gældende for udenlandske tjenesteydere i andre sektorer. 

 
I revisionsforslaget udgår henvisningen til “de i bilaget nævnte aktiviteter” i art. 3, stk. 1, andet led, 

og ændringen medfører dermed, at hvis medlemsstaterne har alment gældende kollektive 

overenskomster i andre sektorer, skal disse nu også gælde udenlandske tjenesteydere.485 

 
Det fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse, at denne ændring ingen effekt vil have i 

Danmark, hvor der ikke anvendes almengyldige overenskomster, samt at det danske arbejdsmarked i 

høj grad er præget af lokale aftaler, som hverken er omfattet af det gældende direktiv eller indeholdt i 

revisionsforslaget. Dertil kommer, at ændringen ikke vil have nogen, eller kun meget begrænset, 

effekt i en lang række af de øvrige medlemslande, idet disse lande allerede har benyttet muligheden 

efter den gældende art. 3, stk. 10, og dermed allerede anvender almengyldige overenskomster for 

udenlandske tjenesteydere i alle sektorer. Således vil ændringen kun have virkning i de få lande,486 

hvor almengyldige overenskomster ikke anvendes i alle sektorer.487 

 
Det må derfor antages, at selvom ændringen umiddelbart synes at udvide direktivets anvendelse og 

dermed direktivets effektivitet, vil virkningen dog kun være begrænset. 

4.4 De modsatrettede hensyn 
Udstationeringsdirektivet blev vedtaget for at sikre udstationerede arbejdstagere lige vilkår med 

nationale arbejdstagere og samtidig at sikre det indre markeds funktion, som står i modsætning til 

hinanden,488 men direktivet er dog efterfølgende blevet kritiseret for ikke at kunne leve op til disse 

modsatrettede formål samtidig.489 Kritikken styrkes af Domstolens praksis, hvor hensynet til indre 

marked prioriteres før hensynet til arbejdstagerbeskyttelsen i udstationeringsdirektivets art. 3, stk. 1. 

Dette ses f.eks. i C-341/05 Laval, hvor Domstolen udtalte, at art. 3, stk. 1 for det første har til formål 

at sikre en loyal konkurrence mellem indenlandske virksomheder, og virksomheder, der leverer 
                                                
485 KOM(2016) 128 endelig, Revisionsforslaget, pkt. 7.2 
486 Dette gjaldt Tyskland, Irland, Luxembourg og Cypern ved offentliggørelsen af Kommissionens 
Konsekvensanalyse den 8. marts 2016 
487 SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen, s. 24 
488 Jf. afsnit 2.2.4.1 
489 Barnard, Catherine, Fifty years of avoiding social dumping, i Dougan, Michael & Currie, Samantha, 2009, 50 
years of the European Treaties - Looking back and thinking forward, Oxford: Hart Publishing, s. 326 
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grænseoverskridende tjenesteydelser, og for det andet, skal sikre de udstationerede arbejdstagere 

værtsmedlemsstatens regler om minimumsbeskyttelse angående løn- og arbejdsvilkår. 490  Denne 

fremgangsmåde følger ligeledes af C-346/06 Rüffert, 491  hvor Domstolen afgjorde, at 

udstationeringsdirektivet har til formål at sikre den frie udveksling af tjenesteydelser. Disse afgørelser 

udtrykker dermed, at direktivets primære formål er at sikre det indre marked, mens arbejds-

tagerbeskyttelsen indtager en sekundær rolle.492 

 

Udstationeringsdirektivet blev modtaget som et vigtigt værktøj i kampen mod social dumping,493 men 

er efterfølgende af nogle udenlandske tjenesteydere blevet brugt til at omgå bestemmelser særligt ifm. 

aflønning, da virksomheden herved kan opnå store besparelser og en styrket konkurrenceposition.494  

 

Revisionsforslaget søger at gøre op med denne praksis ved at lønforskelle mellem nationale og 

udstationerede arbejdstagere udlignes, hvorved konkurrencen mellem udenlandske og nationale 

virksomheder samtidig bliver mere fair. Arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz mener dog ikke, at de 

nye ændringer vil ændre på balancen mellem de nuværende modstridende formål, da EU’s primære 

fokus i traktatgrundlaget fortsat er at fremme det indre marked.495  

 

EU-Parlamentsmedlem Rina Ronja Kari496 har kæmpet for, at direktivet får dobbelt lovhjemmel i 

bestemmelserne om det indre marked og social- og arbejdsmarkedspolitikken, og begrunder dette 

med, at det gældende udstationeringsdirektiv kun handler om det indre marked og retten til fri 

bevægelighed.497 Forhandlingerne har dog ikke ført til dobbelt lovhjemmel, hvorfor Rina Ronja Kari 

mener, at revisionsforslaget tilsidesætter hensynet til beskyttelsen af arbejdstagerne til fordel for det 

indre marked.498  

 

EU-Kommissær Marianne Thyssen499  udtalte om revisionsforslaget, at “...vi er nødt til at lette 

arbejdskraftens bevægelighed, men at det skal ske på en retfærdig måde. Det forslag, vi fremlægger i 

                                                
490 C-341/05 Laval, præmis 74 & 76 
491 Dirk Rüffert v Land Niedersachsen, C-346/06, EU:C:2008:189, præmis 36 
492 Barnard, Catherine, 2013, The substantive law of the EU, The four freedoms, United Kingdom: Oxford 
University Press. Udgave 4, s. 381 
493 Som tidligere EU kommissær Vladimir Spidla udtrykte om direktivet: “a key instrument both to ensure 
freedom to provide services and to prevent social dumping”, Barnard i Dougan & Currie, 2009, s. 323 
494 Jf. kapitel 3 
495 Frederiksen, Lærke Ø. Ekspert: Østarbejdere vil stadig få mindre i løn end danskere. Ugebrevet A4. 2. marts 
2018 besøgt 27. april 2018 
496 Medlem af EU-Parlamentet og Folkebevægelsen mod EU 
497 Agertoft, Cecilie. 27. Nyt initiativ mod løndumping splitter Europa. Ugebrevet A4, 27. oktober 2017 besøgt 
27. april 2018 
498 Frederiksen, Lærke Ø. Ekspert: Østarbejdere vil stadig få mindre i løn end danskere. Ugebrevet A4. 2. marts 
2018 besøgt 27. april 2018 
499 Kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og 
arbejdskraftens mobilitet 
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dag, vil skabe en retlig ramme for udstationering, der er klar, retfærdig og let at håndhæve".500 

Thyssen har ligeledes understreget, at lovgivningen skal beskytte arbejdstagere og sikre lige vilkår for 

nationale og udenlandske virksomheder.501 Hun hævder dermed, at et ændret direktiv ikke vil medføre 

en forringelse af arbejdstagerbeskyttelsen. 

 

Der er således ikke enighed om, hvorvidt revisionsforslaget i praksis vil medvirke til at afbalancere 

hensynet til arbejdstagerbeskyttelsen og det indre marked mere lige.  

4.5 Arbejdsmarkedsparternes og parlamenternes forbehold i 
vedtagelsesprocessen 
Der har været stor bekymring fra især de danske arbejdstagerorganisationer vedr. en ændring af 

udstationeringsdirektivet, særligt angående aflønningsaspektet, og disse ændringers betydning for 

Danmark.  

 

Af LO, FTF og Akademikernes høringssvar af 20. september 2016 fremgår, at parterne stillede sig 

positive overfor forslaget, som kan bidrage til at bekæmpe social dumping, men at der også var 

bekymring. Udelukkelsen af præciseringen om, at begrebet mindsteløn skulle fastlægges i national 

lovgivning og/eller praksis, fra art. 3 i direktivet og omplacering af denne til præamblen forårsagede, 

ifølge parterne, en mindre præcis tekst. Parterne fremførte, at udeladelsen af denne sætning 

indikerede, at lønbegrebet dermed ville blive EU-retligt, og at begrebet ved en senere foranlediget 

usikkerhed skulle fastlægges i EU-retlig domspraksis, hvilket parterne ikke ønskede. Der var altså 

stadig et meget stort ønske om national selvbestemmelse vedrørende definition af lønbegrebet for at 

sikre den danske model, og der var derfor enighed om, at genindførelse af bestemmelsen var 

afgørende for Danmarks tilslutning til det nye direktiv. 

 

Flere partier i Folketinget var også kritiske over for forslaget fra Kommissionen, og valgte at sende en 

begrundet udtalelse.502 Medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremførte, at man ved at 

indføre principper om “lige løn for lige arbejde”, beskæftigede sig med et område, hvor 

medlemslandene har selvbestemmelse.503  

 

                                                
500 IP/16/466  
501 Ibid 
502 Jf. TEU art. 5, stk. 3 om subsidiaritetsprincippet 
503 Albrechtsen, Rikke. Flertal uden om regeringen sender gult kort til EU-Kommissionen. Altinget. 3. maj 
2016. besøgt 25. april 2018 
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Ifølge Folketinget var revisionsforslagets manglende præcisering angående national selvbestemmelse 

af lønbegrebet i konflikt med subsidiaritetsprincippet.504 I flere øvrige medlemslande505 gav forslaget 

også anledning til bekymring, men her angik bekymringen, om disse medlemslande ville miste deres 

konkurrenceevne. Man frygtede at konkurrenceevnen blev forringet ved en bestemmelse, der sikrede 

et mere lige lønniveau og disse parlamenter fremførte, at “lige løn for lige arbejde” først kan lade sig 

gøre, når levestandarderne i medlemslandene er udlignet.506 Grundet ovenstående bekymringer afgav 

Danmark og disse østeuropæiske lande forslaget gult kort.507 

 

Som svar på kritikken udsendte Kommissionen en meddelelse, som præciserede, at kompetencen til at 

definere lønbegrebet fortsat lå hos medlemsstaterne,508 samt at revisionsforslaget blev fastholdt med 

henvisning til subsidiaritetsprincippet i TEU art. 5, stk. 3.509 

 

Udstationeringsperiodens varighed blev også drøftet mellem parterne (LO, FTF og Akademikerne), 

som foretrak en øvre grænse på 6 måneder, i modsætning til de i forslaget 24 måneder, som dog blev 

bakket op af den danske regering.510 Forslaget om en øvre grænse for udstationering på 6 måneder 

begrundes med, at det er afgørende hvilket lands lov, der gælder for udstationerede arbejdstagere. 

Parterne ønskede dermed, at de danske arbejdsmarkedsregler skulle gælde for udstationerede 

arbejdstagere, hvis udstationeringsperioden varede mere end 6 måneder.511  

 

Efter i første omgang at have afvist kritikken fra Danmark angående en underminering af den danske 

model, er forslaget mht. aflønning blevet revideret til Danmarks fordel. Fra Marianne Thyssen lyder 

det nu, at der er fundet en løsning for ikke at underminere den danske model, og at bestemmelsen om, 

at medlemsstaternes kompetence til at regulere løn igen er indføjet i direktivteksten.512 

  

Varigheden for udstationeringer, hvorefter værtslandets arbejdsret gælder, er ligeledes blevet nedsat 

fra 24 til 12 + 6 måneder. Denne ændring imødekommer dermed ikke helt, hvad fagbevægelsen i 

Danmark initialt ønskede, men det er dog nærmere udgangspunktet på 6 måneder.  

                                                
504 EU-Oplysningen: Nationale parlamenter: nyt forslag til udstationeringsdirektiv strider mod 
nærhedsprincippet! 10. maj 2016. besøgt 24. april 2018 
505 Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Letland, Polen, Rumænien og Slovakiet 
506 EU-Oplysningen: Nationale parlamenter: nyt forslag til udstationeringsdirektiv strider mod 
nærhedsprincippet! 10. maj 2016. besøgt 24. april 2018 
507 Nielsen, 2016, s. 343-344 
508 KOM(2016) 505, s. 7-8 
509 Ibid, s. 9 
510 Keiding, Peter. Fagbladet forklarer: Forstå de nye regler for udenlandsk arbejdskraft. 3F. 23. oktober 2017 
besøgt 25. april 2018 
511 Bruun, Jørgen R. (LO), Heinicke, Simone (FTF) & Ryom, Käthe R. (AC), 2016, Endeligt høringssvar om 
ændring af Udstationeringsdirektivet, 20. september 2016 
512 Plougsgaard, Heidi. EU-top lytter til dansk protest mod mindsteløn. Jyllands-Posten, 22. december 2016 
besøgt 28. april 2018 
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3F glæder sig efter ændringen over nye værktøjer til bekæmpelsen af social dumping, og styrkelse af 

princippet om, at samme arbejde på samme sted aflønnes på samme måde.513 Sekretariatschef i BAT-

kartellet514 Gunde Odgaard mener også, at revisionsforslaget giver et bedre juridisk grundlag for 

håndhævelse, og at det er en sikring for lande, som anvender overenskomster.515 EU-ordfører Peter 

Hummelgaard (S) synes, at det sendte et vigtigt signal til EU, at det gule kort kom i spil. Hans 

oprindelige bekymring angik også lønbegrebet, og foreneligheden med den danske model.516  

 

Anderledes forholder DA sig, hvor adm. direktør Jacob Holbraad er enig i, at social dumping skal 

bekæmpes, men ikke mener, at det ændrede direktiv løser problemet. Han argumenter for, at der ikke 

er behov for mere EU-regulering og særligt ikke regulering, der hindrer den fri bevægelighed.517 KL 

har, ligesom de øvrige parter, haft en række afklaringsspørgsmål ifm. fremsættelsen af det nye 

revisionsforslag, og har ligeledes haft stor bekymring angående EU’s kompetence til at regulere 

løn.518 Det må derfor antages, at tilbageførslen af bestemmelsen om, at lønbegrebet er et nationalt 

anliggende, har tilfredsstillet KL’s forbehold på dette punkt, men der er dog andre punkter, hvor KL 

stadig har forbehold.519 

4.6 Økonomiske effekter af et revideret direktiv 

Med revisionsforslaget ønskes det at udligne de lønforskelle, der med det nuværende direktiv kan 

forekomme på det europæiske arbejdsmarked for udstationeret arbejdskraft. Ifølge konsekvens-

analysen ligger den gennemsnitlige lønforskel mellem udstationerede arbejdstagere og nationale 

danske arbejdstagere på 10-15% i den danske bygge- og anlægsbranche, hvilket forårsager 

segmentering.520 Da det kun er mindstelønnen, der sikres i det nuværende direktiv, opstår der et gab 

mellem arbejdstagernes vederlag, hvis ikke alle opnår samme tillæg hertil. Ved at ændre ordlyden i 

direktivet til aflønning ønskes det dermed at give udstationerede arbejdstagere mere lige vilkår med 

nationale arbejdstagere. 

 

                                                
513 Hansen, Lars W. Nye EU-regler styrker kampen mod social dumping. Netavisen Pio, 19. april 2018 besøgt 
26. april 2018 
514 Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (Faglig samarbejdsorganisation for 7 LO forbund, herunder 3F) 
515 Odgaard, Gunde. Revision af udstationeringsdirektivet. Licitationen. 24. oktober 2017 besøgt 26. april 2018 
516 Hansen, Lars W. Nye EU-regler styrker kampen mod social dumping. Netavisen Pio, 19. april 2018 besøgt 
26. april 2018 
517 Thomsen, Per B. Byggebranchen jubler over ny EU-kurs: 'Det er en ren tilståelsessag'. DR, 24. oktober 2017 
besøgt 26. april 2018 
518 BM, Europaudvalget 2017, Rådsmøde 3569 - beskæftigelse m.v. Bilag 3, Samlenotat for EPSCO-rådsmødet 
den 23. oktober 2017  
519 Herunder f.eks. bestemmelser om kædeansvar, som der ikke redegøres yderligere for i nærværende 
afhandling 
520 SWD(2016) 52 final, Konsekvensanalysen, s. 13 
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Markedet for tjenesteydelser har ændret sig gennem de seneste 20 år, hvor bl.a. antallet af 

medlemslande er steget betydeligt. Lønforskellene mellem medlemslandenes højeste og laveste 

mindstelønninger varierer generelt meget, og i direktivets levetid steget fra forholdet 1:3 til 1:10.521 

Med de store forskelle i mindstelønsniveauer og generelle forskelle i levestandarder, kan der opstå 

tilfælde, hvor både konkurrenceforvridende situationer og social dumping skabes. Disse lønforskelle 

var bl.a. medvirkende til, at østlandene kæmpede imod en ændring af direktivet, og der lægges for 

disse lande vægt på, at løn er et legitimt konkurrenceparameter.522  

 

Der er dog tvivl om, hvor stor effekt revisionsforslagets ændrede lønbegreb vil få i kampen mod 

social dumping i Danmark, da lokale aftaler i høj grad præger løndannelsen i Danmark, og 

fagbevægelsen ikke, jf. C-341/05 Laval, kan kræve udenlandske tjenesteydere forpligtet af 

lokalaftaler, hvorfor det må lægges til grund, at der alligevel vil opstå et gab mellem danske og 

udstationerede arbejdstageres løn. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz er det usandsynligt, at 

Domstolen vil ændre holdning hertil,523 fordi udenlandske tjenesteydere i tilfælde, hvor lokale aftaler 

kan gøres gældende, ikke nemt vil kunne byde på opgaver i Danmark. Dette skyldes, at udgifter til løn 

efter lokalaftaler vil være svært gennemskuelige, da lokalaftalerne først vil forhandles ifm. 

udstationeringens start. 

 

Ovenstående ændring af aflønningsbegrebet skitseres i det følgende, hvor der tages udgangspunkt i 

figur 8 fra kapitel 3. Figur 13 viser ændringen fra “mindsteløn” til “aflønning”. 

 

                                                
521 Ibid, s. 13 
522 EU-Oplysningen: Nationale parlamenter: nyt forslag til udstationeringsdirektiv strider mod 
nærhedsprincippet! 10. maj 2016. besøgt 24. april 2018 
523 Frederiksen, Lærke Ø. Ekspert: Østarbejdere vil stadig få mindre i løn end danskere. Ugebrevet A4. 2. marts 
2018 besøgt 27. april 2018 
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Det ses, at danske arbejdstagere fortsat vil modtage en højere løn end udstationerede arbejdstagere 

som følge af lokalaftaler, hvormed udenlandske tjenesteydere stadig opnår en konkurrencemæssig 

fordel ved at kunne afholde færre lønomkostninger. Risikoen for at danske arbejdstagere fortrænges 

fra arbejdsmarkedet reduceres i takt med at lønomkostningerne udlignes, men fordi 

lønomkostningerne ikke udlignes totalt, vil der fortsat være risiko for fortrængning.  

4.6.1 Økonomiske incitamenter 

Det fremgår af ovenstående, at revisionsforslaget stadig muliggør omgåelse gennem bl.a. strategiske 

konstellationer, hvorved udenlandske tjenesteydere opnår konkurrencefordele. Det kan derfor lægges 

til grund, at medlemslandene har behov for lettere adgang til mere effektiv sanktionering af omgåelse 

for at reducere udenlandske tjenesteyderes incitament hertil. Dette kan opnås, hvis risikoen for 

afsløring forhøjes, og/eller hvis omkostningen ved at omgå reglerne øges. Ud fra bad man-teorien vil 

virksomheden som en rationel beregner således opveje økonomiske fordele og ulemper, og kun bryde 

loven, hvis den mulige indtjening overstiger den forventede omkostning. Hvis omkostningen forhøjes 

så meget at den overgår gevinsten, vil virksomheden ikke have længere incitament til omgåelse.  

 

I relation til Danmarks arbejdsmarkedsstruktur og konkurrenceposition i EU kan man argumentere 

for, at det vil være nødvendigt med en ændring i Domstolens retspraksis, som efter C-341/05 Laval 

blev mere restriktiv. Hvis samme arbejde på samme sted skal kunne aflønnes på samme måde, vil det 

være en forudsætning for den danske fagbevægelse, at de kan kræve udstationerede arbejdstagere 

omfattet af lokalaftaler, hvorved konkurrencen mellem udenlandske tjenesteydere og danske 

virksomheder også vil blive mere fair. Som Arnholtz har fremført, vil dette dog gøre det sværere for 

udenlandske tjenesteydere at deltage i danske udbud, fordi de ikke på forhånd vil kunne gennemskue, 

hvilke lønomkostninger de vil blive forpligtet af og dermed udgøre en hindring for den fri levering af 

grænseoverskridende tjenesteydelser, og det er dermed usandsynligt, at Domstolen vil ændre sin 

praksis. 

 

Efter gældende ret har udenlandske tjenesteydere således fortsat en konkurrencefordel med 

revisionsforslaget og dermed incitament til at byde på opgaver i Danmark. 

4.6.2 Dødvægtstabet 

Ud fra ovenstående fremgår det, at når “mindsteløn” ændres til “aflønning”, øges udstationerede 

arbejdstageres løn. Det illustreres nedenfor i figur 14, hvorledes dette vil påvirke det i kapitel 3 

omtalte dødvægtstab, der opstod som følge af en lovbestemt mindsteløn (figur 9).  
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Da der nu er tale om overenskomstniveauet kontra revisionforslagets ændring til aflønning, ændres 

!!"#  til !!" . I figuren angiver !!"den løn, en dansk arbejdstager kan opnå som følge af alle 

delelementer inkl. lokalaftaler, og !!"# ! !" angiver den løn, en udstationeret arbejdstager kan opnå 

som følge af, at “mindsteløn” bliver til “aflønning”. Figur 14 illustrerer at dødvægtstabet bliver 

mindre, da de udstationerede arbejdstagere ikke længere kun må nøjes med det absolut mindste 

lønniveau. I kapitel 3 blev det konkluderet, at udstationerede arbejdstagere er villige til at acceptere en 

lav løn over hjemstatens alternativ inkl. tidligere omtalte omkostninger forbundet med flytningen. Det 

antages, at udstationerede arbejdstagere fortsat vil acceptere dette efter en ændring af 

udstationeringsdirektivet samt at fagforeningerne fortsat vil søge at opnå overenskomstdækning for 

disse. Med en ændring fra “mindsteløn” til “aflønning” vil den udstationerede arbejdstagers vederlag 

stige i !!"# ! !", hvilket medfører, at lønforskellene udlignes tilsvarende, omend de dog ikke udlignes 

1:1, pga. lokalaftaler. Udstationerede arbejdstagere i Danmark stilles derfor bedre end før, men er ikke 

ligestillet med danske arbejdstagere, hvorfor der stadig opstår et dødvægtstab, omend det er mindre.  

4.6.3 Efficiens 
Når dødvægtstabet reduceres som følge af revisionsforslagets mere lige vilkår, medfører det en 

forbedring for den udstationerede arbejdstager, da dennes vederlag nu samlet set forhøjes, hvorfor der 

sker nyttemaksimering. Dette medfører teoretisk, at det reviderede direktiv kan betegnes som en 

Pareto-forbedring, fordi udstationerede arbejdstagere stilles bedre, og nationale arbejdstagere ikke 

stilles værre, idet deres nytteværdi aflønningsmæssigt er uændret. 

 

På virksomhedsplan, derimod, medfører det reviderede direktiv flere omkostninger for udenlandske 

tjenesteydere til aflønning, hvorved revisionsforslaget udgør en meromkostning for udenlandske 

tjenesteydere i Danmark. Denne meromkostning for udenlandske tjenesteydere medfører samtidig en 

forbedring for danske virksomheder, da konkurrencen bliver mere fair.  
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Samfundsøkonomisk kan tiltaget dermed ikke betegnes Pareto-efficient, da ikke alle aktører vinder på 

dette tiltag.524 Derfor kan det være relevant at diskutere om revisionsforslaget er Kaldor-Hicks 

efficient. For at være Kaldor-Hicks efficient kræver det, at aktørerne kan kompensere hinanden, og 

mindst én aktør herefter stilles bare en smule bedre. Da der stadig er tale om profitmaksimerende 

virksomheder, vil der derfor ikke ske kompensation. I dette tilfælde vil den nationale danske 

virksomhed opnå en bedre konkurrenceevne ved, at udenlandske tjenesteydere pålægges en 

meromkostning ift. aflønning, og den potentielt opnåede profit herved skal dermed kunne kompensere 

de meromkostninger, udenlandske tjenesteydere må afholde. Såfremt denne kompensations-

forudsætning opnås, og mindst én af aktørerne herefter stilles bare en smule bedre, opnås en Kaldor-

Hicks efficient samfundstilstand. Efficiensforudsætningen afhænger dermed af aktørernes hhv. 

opnåede profit og opnåede tab. 

4.7 Delkonklusion 

Udstationeringsdirektivet er blevet kritiseret for ikke at leve op til formålet om beskyttelse af 

arbejdstagere pga. Domstolens prioritering af hensynet til det indre markeds funktion. Derfor kan 

virksomheder anvende direktivet til at omgå reglerne. 

 

Revisionsforslaget blev fremsat i marts 2016, men blev kritiseret af flere danske arbejdsmarkedsparter 

pga. frygten for underminering af den danske model, hvor særligt bestemmelser angående 

lønfastsættelsen bekymrede arbejdsmarkedsparterne, der gav revisionsforslaget gult kort. Forslaget 

blev fastholdt dog med visse modifikationer.  

 

Revisionsforslaget kodificerer C-396/13 Elektrobudowa med det formål at udvide og klarlægge 

vederlagsbegrebet og fremme princippet om at “samme arbejde på samme sted bør aflønnes på 

samme måde”. En udvidelse af vederlagsbegrebet vil medføre større lighed, men forskelle i de totale 

lønomkostninger på baggrund af forskelle i niveauet for skat og sociale ydelser vil fortsat medføre, at 

udenlandske tjenesteydere vil have en konkurrencefordel, der potentielt kan medføre, at dansk 

arbejdskraft fortrænges. I Danmark styrkes denne konkurrencefordel af, at udenlandske tjenesteydere 

fortsat ikke kan forpligtes efter lokalaftaler, hvorfor direktivet stadig vil have karakter af 

maksimumsdirektiv. Det lægges til grund, at en kodificering (i direktivet) af C-396/13 Elektrobudowa 

ikke nødvendigvis vil skabe mere klarhed af, hvilke lønelementer, der skal medregnes i vederlaget, da 

en undersøgelse foretaget på vegne af EU-Parlamentet viser, at usikkerhed om begrebet stadig 

eksisterer efter afsigelse af denne dom. Det konkluderes derfor, at ordlydsændringen, selvom den i en 

vis grad vil udligne lønforskelle, i hvert fald ikke i betydelig grad vil medvirke til bekæmpelsen af 

social dumping i Danmark. 
                                                
524 Et lovtiltag kan aldrig være Pareto-efficient, jf. afsnit 3.7.1.1 
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Ændringen der bestemmer lovvalget for længerevarende udstationeringer kan indebære, at der opstår 

uhensigtsmæssige incitamenter for udenlandske tjenesteydere, der ikke vil have nytte af på forhånd at 

angive, hvis en udstationerings varighed forventes at overstige denne periode. Den kumulative 

beregning af varigheden, der tager højde for eventuelle udskiftninger ifm. den samme opgave, træder 

først i kraft efter seks måneder pga. proportionalitetsprincippet og selve den mulige varighed af en 

udstationering berøres ikke, fordi det vil udgøre en hindring af den fri udveksling af 

grænseoverskridende tjenesteydelser. Det må derfor konkluderes, at bestemmelsen vil have begrænset 

anvendelse og begrænset effekt på tilstedeværelsen af social dumping i Danmark, fordi den 

gennemsnitlige udstationeringsperiode er under fire måneder og det dermed kun vil være et begrænset 

antal udstationerede arbejdstagere. der bliver omfattet af bestemmelsen. Dertil kommer, at 

bestemmelsen ikke forhindrer udenlandske tjenesteydere i, gennem udøvelse af fri bevægelighed eller 

foretagelse af strategiske indberetninger, at omgå udstationeringsdirektivets bestemmelser. 

 

Den sidste ændring angående udvidelsen af anvendelsesområdet for almengjorte overenskomster, 

vurderes ikke at få nogen effekt i Danmark, hvor ingen kollektive overenskomster er gjort 

almengyldige, og hvor en stor del af vederlaget for danske arbejdstagere opnås gennem lokalaftaler. 

Ændringen vil heller ikke have nogen praktisk effekt for de fleste af EU’s øvrige medlemsstater, fordi 

disse allerede har udnyttet muligheden i direktivets art. 3, stk. 10, og udvidet anvendelsesområdet til 

også at dække øvrige sektorer. 

 

Det fremgår ud fra analysen om dødvægtstabet, at velfærdstabet reduceres som følge af, at 

lønforskellene udjævnes, men fordi danske arbejdstageres lønniveau stadig er højere, ses kun en lille 

reduktion. Efficiensanalysen påviser, at lønbegrebet “aflønning” stiller udstationerede arbejdstagere 

bedre, mens nationale arbejdstagere stilles lige godt, hvilket teoretisk set konstituerer en Pareto-

forbedring. Udenlandske virksomheder pålægges ved ændringen øgede lønomkostninger, der 

medfører forringet konkurrenceevne, og tiltaget er dermed ikke Pareto-efficient. Efter Kaldor Hicks-

kriteriet er tiltaget efficient, såfremt den vindende aktør kan kompensere den tabende. Den vindende 

aktør er her danske virksomheder, der opnår en bedre konkurrenceposition, og taberen de udenlandske 

virksomheder, der opnår lavere profit. Hvorvidt retstilstanden med det udvidede lønbegreb efter 

revisionsforslaget er efficient, afhænger af, om den gevinst danske virksomheder opnår kan 

kompensere det tab, udenlandske virksomheder pådrages. 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at revisionsforslaget vil medføre en vis udligning af danske og 

udstationerede arbejdstageres lønniveauer. Det nye vederlagsbegreb vil stille danske virksomheder 

bedre i konkurrencen mod udenlandske tjenesteydere og tiltaget er, hvis danske virksomheders 

gevinst er stor nok, efficient. De udenlandske tjenesteydere vil dog fortsat, samlet set, have en 
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konkurrencefordel, hvorfor revisionsforslaget ikke endeligt vil være i stand til at bekæmpe eksistensen 

af social dumping. 

Kapitel 5 - Konklusion 
På baggrund af analyserne kan det konkluderes, at der er flere elementer under gældende ret, der 

muliggør social dumping, herunder bestemmelserne om fri bevægelighed i TEUF art. 45 og 49, 

udstationeringsdirektivets art. 3, den danske model. Dette understøttes af hhv. arbejdsgiverens ønske 

om profitmaksimering og arbejdstagerens ønske om nyttemaksimering. 

  

Analysen viser, at det er afgørende, om den udenlandske tjenesteyder følger værtsstatens eller 

hjemstatens arbejdsret, idet en betydelig årsag til social dumping skyldes forskelle i medlemsstaternes 

lønniveauer og levestandarder, hvor virksomheder fra lavtlønslande kan udnytte lønforskellene ifm. 

levering af tjenesteydelser i højtlønslande. 

  

Med C-341/05 Laval fik bekæmpelsen af social dumping væsentlig dårligere vilkår. 

Udstationeringsdirektivet, der tidligere var blevet opfattet som minimumsdirektiv, fik pludselig 

karakter af maksimumsdirektiv, idet udenlandske tjenesteydere ikke kunne forpligtes af lokalaftaler 

og det blev lagt til grund af Domstolen, at hensynet til funktionen af det indre marked skulle vægtes 

højere end hensynet til arbejdstagerbeskyttelse. 

  

Håndhævelsesdirektivet specificerer, hvad der udgør proforma-udstationeringer og giver også et vist 

grundlag for at antage, at det danske RUT-register, der skal hjælpe med at føre kontrol med 

udenlandske tjenesteyderes aktiviteter og deres medbragte arbejdstageres løn- og arbejdsvilkår i 

Danmark, er forenelig med EU-retten. Det blev dog vurderet i den økonomiske analyse, at registeret 

er behæftet med betydelig datausikkerhed og ikke i tilstrækkelig grad forhindrer udenlandske 

tjenesteydere i at omgå reglerne. 

  

Den danske model bevirker, at udstationerede arbejdstager ikke automatisk er sikret visse 

minimumsvilkår. Fagbevægelsen skal derfor sikre, at den udenlandske tjenesteyder indgår 

tiltrædelsesoverenskomst for at hindre urimelige løn- og arbejdsvilkår. Fagbevægelsen bidrager 

desuden til at afbalancere styrkeforholdet i beskæftigelsesrelationen, hvor ufaglærte arbejdstagere står 

svagt alene. Denne afbalancering er dog ikke i stand til at ændre på, at arbejdstagerne i bygge- og 

anlægsbranchen er let substituerbare, hvilket medfører større risiko for fortrængning af danske 

arbejdstagere fra arbejdsmarkedet, når virksomhederne lovligt kan ansætte billigere arbejdskraft. 
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Trods Domstolens afgørelse i C-396/13 Elektrobudowa, er der usikkerhed angående hvilke elementer, 

der falder ind under begrebet mindsteløn. Derfor undersøger den økonomiske analyse, hvilken effekt 

en lovfæstet mindsteløn vil have for hhv. arbejdsgiver og arbejdstager samt på tilstedeværelsen af 

social dumping, og det konkluderes, at en lovfæstet mindsteløn ikke ville ophæve risikoen for social 

dumping og fortrængning af dansk arbejdskraft. Det skyldes, at selvom udstationerede arbejdstagere 

kunne opnå et lidt højere lønniveau, ville danske arbejdstagere pga. lokalaftaler stadig modtage et 

højere vederlag, hvorfor udenlandske tjenesteydere fortsat ville foretrække udstationeret arbejdskraft. 

  

Endelig blev der foretaget en efficiensanalyse og det kan konkluderes, at tilstanden under gældende 

ret, efter Kaldor Hicks-kriteriet, kan være efficient, hvis de udenlandske tjenesteydere kan 

kompensere de danske virksomheder for det tab, de lider, som følge af den forringede 

konkurrenceevne. I praksis vil virksomhederne dog ikke kompensere hinanden, fordi de, som 

beskrevet, er profitmaksimerende. Det medfører også at incitament til at hyre den billigst mulige 

arbejdskraft består og dermed også risikoen for social dumping og fortrængning af dansk arbejdskraft. 

  

Da det gældende direktiv har fået kritik og arbejdsmarkedet samtidig har ændret sig betydeligt siden 

vedtagelsen, fremsatte Kommissionen et revisionsforslag med det formål at skabe mindre ulighed 

mellem udstationerede og nationale arbejdstageres lønforhold, gennem kodificering af C-396/13 

Elektrobudowa for at fremme princippet om at “samme arbejde på samme sted bør aflønnes på samme 

måde”. 

  

Større lighed i arbejdstagernes lønniveau vil medføre mere lige vilkår for arbejdstagerne, men 

udenlandske tjenesteydere vil, trods større lønomkostninger, have en konkurrencefordel, dels fordi de 

kan have lavere udgifter til skat og sociale ydelser i hjemstaten, dels fordi de efter revisionsforslaget 

fortsat ikke er forpligtet af lokalaftaler. Det kan desuden ikke sikkert lægges til grund, at en 

kodificering af C-396/13 Elektrobudowa vil klarlægge lønbegrebet ifm. udstationering, fordi en 

undersøgelse foretaget på vegne af EU-Parlamentet viser, at afgørelsen ikke har ophævet 

usikkerheden om begrebets rækkevidde. 

  

Sammenfattende kan det således konkluderes, at revisionsforslaget i nogen grad vil udjævne 

lønforskelle mellem udstationerede og nationale arbejdstagere, men at det ikke udligner udenlandske 

tjenesteyderes konkurrencefordel og dermed ikke vil have betydelig effekt ifm. bekæmpelsen af social 

dumping i Danmark. 
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Overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som 

gælder på hele det danske område.  

 

Revenue 

Indtjening 

 

SMV 
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