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Offentlige overenskomstforhandlinger og
konfliktløsning - Danmark i et nordisk perspektiv

Forskningsrapport

Laust Høgedahl, Ph.d.
Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA)
Institut for Statskundskab
Aalborg Universitet

Forord
Begrebet den danske model bruges ofte synkront om både den private og den offentlige sektor.
Men der er imidlertid store forskelle på de strukturelle vilkår mellem de to sektorer, der gør, at
den danske model på det offentlige område fungerer under anderledes forudsætninger end dem,
der er gældende i den private sektor, hvor modellen oprindeligt er skabt og udviklet. Det gælder
først og fremmest, at den offentlige sektor er politisk styret, hvorimod den private sektor i udgangspunktet fungerer under markedsvilkår. Det er disse forskelle og ikke mindst effekterne af
dem, der er genstandsfeltet for denne rapport.
Rapporten er en del af forskningsprojektet ’Offentlige overenskomstforhandlinger og konfliktløsning - Danmark i et nordisk perspektiv’ (OKON-projektet) som er organiseret ved Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet under ledelse
af Laust Høgedahl med assistance af studentermedhjælperne Philip Halberg Nielsen, Anders Kallehauge og Kenneth Jørgensen. Berit Klitgård Jakobsen har været projektsekretær.
Rapporten er bygget op i fem dele. Første del handler om projektets problemstilling, formål, anvendt teori og metode. Anden del udgør projektet første analyse, der viser, hvordan den danske
model finder vej til det offentlige område med et særligt fokus på den nyeste udvikling efter krisen
fra 2008. Tredje del analyserer den aktuelle status på den danske model på det offentlige område
mens den fjerde del sammenligner de danske forhold med Sverige, Norge og Finland. I den femte
og sidste del præsenteres en række forslag til justeringer af den danske model på det offentlige
område ud fra erfaringerne fra de øvrige nordiske lande.
Forskningsprojektet er finansieret af Aalborg Universitet med støtte fra Lån og Spar Fonden og en
række organisationer på det offentlige område. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle
parter for støtten til min forskning. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke projektets
følgegruppe, som løbende har givet faglig sparring. Der skal også lyde en stor tak til mine nordiske
kolleger Åsmund Seip, Timo Anttila, Paul Jonker-Hoffren, Petri Böckerman og Mats Wingborg, der
udover faglig indsigt i de nordiske lande også har hjulpet med at finde relevante personer til interview, som udgør en vigtig del af forskningsprojektets datagrundlag. Flemming Ibsen, Steen Scheuer, Emmett Caraker og Henning Jørgensen skal også have tak for gode kommentarer til rapportens
indhold. Sidst men ikke mindst tak til alle de personer, der har stillet deres tid og viden til rådighed
for mig i forskningsinterviews.
Gjøl, december 2017
Laust Høgedahl
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Resumé
Forslag til justeringer af den danske model på det offentlige område
Rapporten peger først og fremmest på, at der nedsættes et udvalgsarbejde med repræsentanter
for arbejdsmarkedsparter på det offentlige område med det formål at undersøge, hvordan den
danske model på det offentlige område kan justeres. Herudover anbefaler rapporten;
En formel aftale om brugen af forligsmanden som opmand i forbindelse med et lovindgreb,
i tilfælde, hvor der ikke forelægger et forkastet mæglingsforslag, der kan ophæves til lov.
Et uafhængigt lønråd lig det norske, der kan afgøre den tvungne voldgift efter et lovindgreb
Et mere forpligtende forhandlingsfælleskab med en mere kollektivt bindende forhandlingsret på det kommunale og regionale niveau
En mere uafhængig arbejdsgiverorganisering på det statslige niveau
En kalibrering af lockoutvåbenet, hvor opsparede lønkroner i forbindelse med lockout
øremærkes det område, der er ramt af konflikt fx til efter-, videreuddannelse.
Et uafhængigt observatorium med fast praksis for analyser særligt vedrørende bl.a. løn,
løndannelse og arbejdstid. Analyserne kan bidrage med rådslagning blandt parterne og
menige medlemmer.
Rapportens vigtigste pointer og konklusioner:
Analyse I – Den historisk-institutionelle analyse
Den danske model udvikles på baggrund af lokale og regionale kamperfaringer i den private
sektor
Septemberforliget af 1899 - verdens første hovedaftale - cementerer parternes positioner
og roller, og sætter rammer for regulering og konflikt blandt parterne i den private sektor
1919 den første tjenestemandsreform giver de facto aftaleret til offentlige ansatte og tegner de første organisatoriske konjunkturer for et offentligt aftalesystem
Augustudvalget sætter sondringen mellem interesse- og retskonflikter og skaber grundlaget
for den kollektive arbejdsret og forligsinstitutionen
Lovindgreb i arbejdskonflikt bliver kutyme fra og med kanslergadeforliget i 1933
Udbygningen af velfærdsstaten skaber nye offentligt overenskomstansatte lønmodtagergrupper, der kalkerer hovedaftaler fra det private område ’oppefra og ned’ uden væsentlige
ændringer bortset fra regler om nødberedskab i forbindelse med konflikt.
Tjenestemandsreformen af 1969 giver aftaleret og parallelt placeres lønmodtagergrupper i
lønhierarkier. 1972 bliver det offentlige område dækket ind under arbejdsretten og forligsmandsloven
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I 1980’erne tager det offentlige aftalesystem form til det vi kender i dag. Reguleringsordningen indføres og normen om, at den offentlige sektor ikke må være lønførende eller udvikle
sig til et sekunda-arbejdsmarked cementeres
1990’erne byder på flere konflikter på især sundhedsområdet og det statslige niveau i aftalemodellen får mere magt og kompetence via kontraktstyring, økonomi- og budget aftaler
og strukturreformen. ’Ny Løn’ vedtages og overenskomsterne udvides med flere velfærdsområder
2008 ser de længste arbejdskonflikter i Danmarkshistorien. Medierne bliver i stigende grad
et vigtigt element i konflikt og forhandling. Krisen indtræffer senere samme år.
Offentlige løn og arbejdsvilkår bliver knyttet tættere sammen med udgiftspolitikken. Moderniseringsstyrelsen bliver skabt i 2011. Forhandlingsfællesskabet dannes i 2015.
Lockoutvåbenet bruges første gang offensivt i 2013. Det sker i kombination med et lovindgreb
Analyse II – Den danske model på det offentlige område
Konfliktretten har et anderledes rationale på det offentlige område. Arbejdsgivere rammes
sjældent økonomisk af en konflikt. Den offentlige opinion spiller en afgørende rolle i konflikt
Regler om nødberedskab sløver lønmodtagernes konfliktvåben
Forligsinstitutionen spiller en anderledes og svagere rolle på det offentlige område, hvor
der ikke er samme tradition for sammenkædning af områder.
Lønmodtagerorganisationer kan på det kommunale og regionale område (Forhandlingsfællesskabet) træde ud af de samlede forlig og gå enegang. På det statslige område binder
musketer-eden i CFU i udgangspunktet organisationerne.
Forhandlinger på det offentlige område får ofte karakter af et nulsums-spil, hvor de interne
lønrelationer mellem lønmodtagerorganisationerne hæmmer enkelt organisationers muligheder for at bevæge sig op i lønhierarkiet
Der findes flere forskellige motiver for et lovindgreb som afslutning på en arbejdskonflikt –
heriblandt kan regeringen have stærke politiske interesser i udfaldet af overenskomsterne
og dermed indholdet i et lovindgreb.
Skiftende regeringer har benyttet flere forskellige modeller for det lovforberedende arbejde i forbindelse med et lovindgreb. Mest almindeligt er at ophæve et forkastet mæglingsforslag til lov, men i 2013 skrev regeringen loven selv via eget embedsværk. Når en regering vælger at afsluttet en konflikt med et lovindgreb har det karakter af en de facto tvungen voldgift. Denne praksis har ført til kritik af ILO’s organisationsudvalg.
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Analyse III – Den danske model i et Nordisk perspektiv
I de øvrige nordiske lande udvikles aftalemodellerne ligeledes i den private sektor og overføreres i 1960’erne og 1970’erne til det offentlige område.
Det offentlige område i Danmark er konfliktførende i Norden målt på tabte arbejdsdage,
som følge af konflikt
Lovindgreb kendes udover Danmark i Norge, men her afgøres voldgiften via Rigslønsrådet
Der findes forskellige normer ’frontfagsmodeller’ for løndannelse, der sikrer, at det offentlige område ikke er lønførende.
ILO har udtrykt kritik af den norske og den danske regering for lovindgreb og brugen af
tvungen voldgift ved flere lejligheder
Arbejdsgiverfunktionen er i Sverige udlagt på det statslige niveau til Arbetsgiververket for
sikre armslængde mellem politiker- og arbejdsgiverrollen på statens område. I Norge roterer arbejdsgiverfunktionen mellem flere ministerier.
Lønmodtagerne har i de øvrige nordiske lande anderledes organiseringer, der i høj grad
bygger på industriforbundsprincippet
Alle de nordiske lande kender til problemet med rivalisering mellem grupper af offentlige
ansatte.
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Kapitel 1 - Indledning – Offentlige overenskomstforhandlinger
Modernisering af den offentlige sektor har siden 1983 været på den politiske dagsorden under
skiftende regeringer. I dag udgør offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår sammen med digitalisering de to hjørnesten i moderniseringspolitikken (Ejersbo & Greve, 2014). Centrale overenskomstaftaler ses i dag i stigende grad som en barriere for moderne offentlig ledelse, effektivitetsbestræbelser og politiske reformer (Produktivitetskommissionen, 2013). To tredjedele af det samlede
offentlige forbrug går til offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår. Dermed er aftalemodellen på det
offentlige område også blevet en integreret del af udgiftspolitikken, hvor ændringer og afskaffelse
af overenskomster ses som en kilde til besparelser på de offentlige budgetter (Moderniseringsstyrelsen 2013).
Samtidig har lærerlockouten i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2013 (OK13) illustreret,
at konfliktløsningsmodellen i den offentlige sektor har en indbygget magtasymmetri og dysfunktionalitet, da offentlige arbejdsgivere også er budgetmyndighed og ikke mindst lovgivere (Høgedahl
& Ibsen, 2015; 2017). Det betyder, at offentlige arbejdsgivere ikke kan rammes økonomisk i en
konflikt, og at offentlige (statslige) arbejdsgivere har den parlamentariske magt til at ende en arbejdskonflikt med et lovindgreb. Det er der intet nyt i. Men det ulige magtforhold bliver særlig
problematisk, når det er de offentlige arbejdsgivere, der stiller ultimative og dermed konfliktudløsende krav. Specielt når kravene ved forhandlingsbordet skal bane vejen for politiske interesser
som fx folkeskole- og erhvervsskolereformerne, som vi var vidne til i forbindelse med OK13. Det er
ikke et brud med den danske model, når de offentlige arbejdsgivere stiller krav, tværtimod, men
det er problematisk, når aftalemodellen underlægges andre hensyn og interesser end de rent faglige og regulative, i det autonomien og selvreguleringsprincippet herved bringes i fare.
Formålet med denne forskningsrapport er derfor at sammenligne den offentlige forhandlings-,
aftale- og konfliktløsningsmodel i Danmark med de øvrige nordiske lande for derigennem at kunne
præsentere mulige forslag til, hvordan den danske model i den offentlige sektor på forskellige områder kan justeres for at sikre de mest optimale rammer for frie, konstruktive og tillidsfulde realitetsforhandlinger mellem de offentlige arbejdsmarkedsparter.
Indretningen af forhandlings- og aftalemodellen er afgørende at indregne, når de offentlige parter
taler om en ’tillidsreform’ og ’principper for samarbejde om modernisering’ (Regeringen m.fl.,
2013). Affrapporteringen fra udvalgsarbejdet mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU ’Serviceeftersynet af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten’ viste imidlertid, at parterne har
ganske forskellige syn på, hvordan den offentlige aftalemodel bør moderniseres (Moderniseringsstyrelsen og CFU, 2012). Mulige justeringer og kalibreringer af aftalemodellen og/eller konfliktløsningssystemet kan være et afgørende skridt i retning mod at sikre, at den voluntaristiske partsmodel er rustet til at håndtere presset fra moderniserings- og effektiviseringspolitikken og autonomien og selvreguleringsprincippet i modellen også i fremtiden er til stede.
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1.1 Forskningsprojektets problemstilling
I takt med at store personalegrupper i den offentlige sektor er gået fra tjenestemandsordninger til
overenskomstvilkår er forhandlings- og aftalemodellen i den offentlige sektor blevet tilsvarende
omfattende. Det betyder, at det er de offentlige arbejdsmarkedsparter, som frivilligt indgår aftaler
om løn og arbejdsvilkår. I tilfælde, hvor parterne ikke kan nå til enighed ved forhandlingsbordet
eller i forligsinstitutionen, kan parterne anvende konfliktretten. Konfliktretten er dermed en del af
pakken ’den danske model’, som de offentlige arbejdsmarkedsparter har importeret fra den private sektor. Arbejdskonflikt (lovlige såvel som overenskomststridige) har siden 1970’erne været
stødt faldende i den private sektor, og har i dag nået et historisk lavpunkt. Den offentlige sektor
har derimod oplevet to store arbejdskonflikter inden for de sidste 10 år i 2008 og igen i 2013.
Dermed er den offentlige sektor blevet ’konfliktførende’ i forhold til den private sektor. Denne
udvikling kan skyldes flere forhold, men vidner under alle omstændigheder om, at den offentlige
aftalemodel og konfliktløsningssystem ikke er i stand til at løse og forhindre arbejdskonflikter i
samme grad som i den private sektor.
Der er store forskelle på de vilkår og præmisser, som aftalemodellen hviler på, når vi sammenligner den private sektor med den offentlige. De formelle regler, aftaler, procesnormer og institutioner som omslutter aftalemodellen og konfliktløsningssystemet er i det store og hele ens på tværs
af den offentlige og den private sektor. Der er imidlertid omvendt markante forskelle i de materielle og strukturelle forhold i de to sektorer, der bevirker, at aftale- og konfliktløsningsmodellen i
den offentlige sektor fungerer anderledes. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt alene at betragte
den offentlige aftale- og konfliktløsningsmodel som en videreudvikling og en integreret del af den
private sektors aftaleregulering.
Det er dette projekts hypotese, at der opstår en række imperfektioner, når aftalemodellen med
tilhørende konfliktløsningssystem kalkeres fra den private til den offentlige sektor. Med imperfektioner menes, at når modellen importeres fra den private – til den offentlige sektor uden justeringer, der tager højde for den særlige offentlige kontekst, forbliver modellen ufuldkommen.

1.2 Forskningsspørgsmål
Parterne i den offentlige sektor er i den seneste tid, kommet til at stå stejlt overfor hinanden. Det
ses bl.a. ved, at CFU har trukket sig fra samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, og ved at arbejdsgiverne har flere og mere principielle krav til lønmodtagerne særligt vedrørende arbejdstid
herunder afskaffelse af kutymefridage og den betalte frokostpause. Da aftalerne netop er indgået
frivilligt mellem parterne i den offentlige sektor, vil en ændring af aftalerne, hvis de er en del af
overenskomsterne, kræve enighed i forbindelse med forhandling, og hvis parterne ikke kan nå til
enighed ved forhandlingsbordet eller i forligsinstitutionen, har arbejdsgiverne og lønmodtagerne
ret til at benytte konfliktvåbnene. I den offentlige sektor er der imidlertid ikke proportioner i konfliktvåbnene.
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Arbejdsgiverne har samtidig mulighed for at ende en konflikt med en ’de facto tvungen voldgift’
via et lovindgreb. Derfor bliver modellens logik og funktion sat ud af spil, hvis de offentlige arbejdsgivere på forhånd tilrettelægger forhandlingsforløbet, og dermed fjerner mulighederne for
frivillige og frie forhandlinger. Denne udvikling styrkes af en øget centralisering blandt offentlige
arbejdsgivere. Hierarkiet og organiseringen af de offentlige arbejdsgivere har de senere år ændret
karakter mod en stadig større centralisering af magt og kompetencer. Det gælder fx en øget budget- og kontraktstyring af kommuner og regioner. Med strukturreformen i 2007 blev staten ligeledes udstyret med en vetomagtsposition over for regionale overenskomstforlig, der yderligere har
sat en streg under, at det statslige niveau ved Finansministeriet har indtaget en mere central rolle i
forhandlings- og aftalemodellen.
Den danske model er en partsmodel, og skal derfor være til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Men modellen er også en magtmodel, hvor parterne ofte har stærke modsatrettede
interesser; her er konfliktretten afgørende.
Med erfaringerne fra tidligere arbejdskonflikter in mente, og med perspektiverne for moderniseringen af den offentlige sektor i sigte, så er der god grund til at analysere den offentlige forhandlings- og aftalemodel, hvis man ønsker bedre muligheder for tillidsfulde forhandlinger og samarbejde i en tid, hvor den offentlige sektor er under et stort moderniserings- og effektiviseringspres.
Derfor lyder forskningsprojektets overordnede forskningsspørgsmål:
Hvordan har de øvrige nordiske lande indrettet deres aftalesystemer og konfliktløsningsmodeller i
den offentlige sektor, og eksisterer der her en lignende magtasymmetri som i Danmark?
Findes der særlige forhold i de øvrige nordiske lande, som har til formål at balancere magtasymmetrien?
Hvordan kan aftalesystemet og konfliktløsningsmodellen i Danmark potentielt modificeres, afbalanceres og afpolitiseres med udgangspunkt i nordiske erfaringer, således at man så vidt muligt
undgår arbejdskonflikter og styrker mulighederne for tillidsfulde realitetsforhandlinger?
Forskningsprojektet er afgrænset til at se på de nordiske lande (Færøerne og Island er undtaget).
Det skyldes, at de nordiske lande på mange områder ligner hinanden, og dermed må forventes at
stå overfor lignende udfordringer, når det gælder modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Her findes det universelle velfærdsprincip, en relativ stor offentlig sektor, udbredt kollektiv aftaleret funderet på et voluntaristisk partssystem og stærke fagbevægelser. Der findes samtidig ligeledes interessante institutionelle forskelle i indretningen af aftalemodellerne, konfliktløsningssystemerne og organiseringen af arbejdsmarkedsparterne og i koordinering af forhandlinger
på begge sider af bordet. Det er netop forskellene, som gør en sammenligning interessant.
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Kapitel 2 – Karakteristik af den danske model og dens forudsætninger
I dette kapitel beskrives ganske kort, hvad der kendetegner ’den danske model’, og herunder de
vigtigste forskelle mellem den offentlige og den private sektor. Kapitlet indleder med en generel
karakteristik af modellen efterfulgt af de særlige forhold, der er gældende for den offentlige sektor. Herefter følger en diskussion af modellens forudsætninger dvs. de forhold, som skal være til
stede før modellen fungerer. Til sidst diskuteres, om de eksisterende teoretiske forståelser af modellen i tilstrækkelig grad kan indfange konsekvenserne af de imperfektioner, der opstår, når modellen indføres i den offentlige sektor.

2.1 Begrebet ’den danske model’
Begrebet ’den danske model’ bruges i flæng om en række forhold knyttet til det danske samfund
og arbejdsmarkedet. Der tales bl.a. om en dansk velfærdsstatsmodel, en dansk flexicurity model og
en dansk aftalemodel. Betegnelse ’den danske model’ er ofte knyttet til det sidstnævnte, altså den
særlige måde, hvorpå arbejdsmarkedet er reguleret med en hovedvægt på kollektive overenskomster (aftaler) indgået frivilligt mellem arbejdsmarkedets parter med en minimal politisk indblanding. Hertil knyttes også et konfliktløsningssystem og et samarbejdssystem på den enkelte arbejdsplads. Beskrivelsen af modellen er således ikke en klassisk teori, men mere en funktionsbeskrivelse af, hvordan en række processer og institutioner fungerer sammen.
Betegnelsen ’den danske model’ stammer fra bogen af samme navn fra 1993 af Jesper Due, Jørgen
Steen Madsen og Carsten Strøby fra forskningsgruppen FAOS ved Københavns Universitet. Før
1993 var det normalt at betegne den særlige danske reguleringsform som ’det faglige selvstyre’,
hvor fokusset netop lå på, at det er arbejdsmarkedsparterne selv, der i vid udstrækning regulerer
arbejdsmarkedet uden unødig politisk indblanding. Men siden 1993 har betegnelsen ’den danske
model’ vundet stor udbredelse blandt praktikere såvel som forskere.
Iflg. forfatterne bag betegnelsen er den danske model kendetegnet ved (jf. Mailand 2014: 16):
Høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning som forudsætning for at fastholde et reguleringssystem med kollektive aftaler.
Nationalt samordnede overenskomstforhandlinger med skiftende niveauer og med Forligsinstitutionen i en central rolle.
Sammenhængende system med flere niveauer og med partsinstitutioner både lokalt og
centralt.
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Konfliktløsningssystem med kompromisbaserede løsninger parterne mellem ud fra en gensidig erkendelse af divergerende interesser.
Grundlæggende voluntarisme præget af parternes selvregulering og begrænset lovgivning.
Et kontinuerligt samspil mellem arbejdsmarkedets parter og det politiske system, hvor parternes indflydelse maksimeres i det omfang, de kan nå til enighed om de nødvendige foranstaltninger i den aktuelle situation – det såkaldte konsensusprincip.
Betegnelsen ’den danske model’ bruges nogenlunde synkront om både den private - og den offentlige sektor. Altså, at der her findes tilsvarende, og dermed mere eller mindre ens aftalemodeller på tværs af de to sektorer. Dog bemærker Due og Madsen (1996; 2009) og Mailand (2014), at
der findes forhold, der adskiller de to sektorer; det gælder bl.a.:
1. Dispositionsretten eller ledelsesretten er forskellig mellem de to sektorer. I den private
sektor er dispositionsretten baseret på den grundlovssikrede private ejendomsret. I den offentlige sektor er dispositionsretten imidlertid baseret på et demokratisk princip, der fastslår, at ledelsesretten udøves på baggrund af et politisk udstukket mandat.
2. Grænsen mellem lovregulering og aftaleregulering er mindre tydelig i den offentlige sektor
sammenlignet med den private. ’Dobbeltreguleringer’ findes i begge sektorer, hvor forhandlingsemner dækkes af både lovgivning og aftaler. Konsekvensen bliver, at finansministeren med sin dobbeltrolle som både lovgiver og arbejdsgiver, kan flytte emner mellem
den politiske arena og aftalemodellen. Desuden har det politiske niveau den parlamentariske magt til at gribe ind i en arbejdskonflikt.
3. Offentlige arbejdsgivere er også budgetmyndighed i modsætning til private arbejdsgivere,
hvilket gør en strejke mindre effektiv, da offentlige myndigheder ikke trues af konkurs.
4. Koalitionskarakteren af forhandlinger i den offentlige sektor er vigtig, hvilket hænger sammen med en relativ stærk centralisering af forhandlingerne sammenlignet med den private
sektor.
Udover karakteristikken ovenfor, så findes der en række forudsætninger for modellen:
Repræsentative organisationer: For at have legitimitet, når de taler på medlemmernes
vegne, skal organisationerne repræsentere en stor andel af virksomhederne (for arbejdsgiverorganisationernes vedkommende) eller lønmodtagerne (for fagforeningernes vedkommende). Dvs. at organisationsgraden blandt både lønmodtagere og arbejdsgivere skal
være høj.
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Udbredte overenskomster: Overenskomsterne skal have en høj dækningsgrad ellers vil for
mange lønmodtagere stå ubeskyttede og uden rettigheder. Udbredte overenskomster er
afgørende for, at politikkerne overlader reguleringen til arbejdsmarkedets parter.
Relativt lige magtforhold: Når staten træder tilbage fra regulering og overlader til selvregulering, må de involverede parter have et relativt lige magtforhold. Hvis det ikke er tilfældet
vil den ene part kunne diktere den anden part indholdet af reguleringen. Aftalerne bliver
dermed til hule kompromiser og selvreguleringen til den stærkes ret.
Funktionalitet: Selvreguleringen skal munde ud i økonomisk og socialt acceptable løsninger, og der skal være ro på arbejdsmarkedet det meste af tiden.
Det er i den eksisterende forskning dog svært at finde empiriske og analytiske svar på, hvordan de
institutionelle, strukturelle og materielle forskelle på offentlig og privat sektor påvirker, hvordan
aftalemodellen med indbygget konfliktløsningssystem fungerer.
Når begrebet ’den danske model’ bliver overført til den offentlige sektor, så sættes forståelsesmønstre og handlingsmaksimer ind i en ramme, hvor det er ganske andre politiske principper for
løndannelse og regulering, der styrer forhandlinger og aftaler (Caraker m.fl. 2015).
Derfor er det nødvendigt med et analytisk afsæt, der ser på, hvordan imperfektionerne påvirker
aftalemodellen i den offentlige sektor. Den hidtidige forskning af den offentlige aftalemodel og
tilhørende konfliktløsningssystem har haft en hovedvægt på det strategiske, forhandlingstekniske
på et aktørniveau baseret på eliteinterviews (se evt. Due & Madsen 1997, 2009; Mailand 2015).
Denne forskning har givet et grundigt og meget præcist indblik i de enkelte overenskomstfornyelser siden den danske model blev importeret til den offentlige sektor fra 1970’erne. Men konsekvenserne af imperfektioner for modellen forbliver sparsomme (se dog Scheuer 2004; 2010; Jakobsen & Pedersen 2010). Særligt magtforholdet er dårligt belyst til trods for, at et relativt lige
magtforhold ofte beskrives som en afgørende forudsætning for modellens funktionsmåde (Jf. ovenfor). Den historiske udvikling og institutionelle arv er vigtig for forståelsen af, hvordan modellen
fungerer. Det samme gælder magt-begrebet. Begge forhold forsøges teoretisk præciseret i følgende kapitel.
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Kapitel 3 - Teori om offentlige arbejdsmarkedsrelationer og arbejdskonflikt
I dette kapitel præsenteres forskningsprojektets teoretiske fundament. Forskningsprojektet trækker på tre teoretiske perspektiver: Institutionel arbejdsmarkedsteori, teori om institutionel forandring (historisk-institutionel teori) og teori om magt og magtressourcer. Tidligere dansk forskning
om offentlige arbejdsmarkedsrelationer har i høj grad benyttet teori med udgangspunkt i den private sektor, hvor der nok gøres notitser mellem offentlig og privat sektor, men hvor konsekvenserne af disse ikke bliver analyseret empirisk – og i endnu mindre grad teoretisk.
Til trods for, at den danske model ofte beskrives som en ’magtmodel’, og at et nogenlunde lige
magtforhold er afgørende for, at modellen kan fungere (jf. forrige kapitel) fylder magtperspektivet
meget lidt i den eksisterende forskning (for en væsentlig undtagelse se Wesley-Hansen & Seip,
2017). Vigtige spørgsmål forbliver derfor ubesvaret. Det gælder bl.a.: Hvordan varierer magtrelationerne imellem parterne på tværs af den offentlige og private sektor? Er der forskel på, hvilke
magtressourcer der er tilgængelige i den offentlige sektor?
Først beskrives ’institutionsbegrebet’ ganske kort efterfulgt af et afsnit om, hvordan institutioner
forandres. Den danske model hviler nemlig på en række institutioner, som i høj grad påvirker arbejdsmarkedsrelationerne og deres indbyrdes magtforhold. Pointen er her, at disse institutioner
kan få et anderledes rationale, når de indføres fra den private - til den offentlige sektor. Derfor må
der bygges flere politologiske elementer ind i overvejelser og udsagn, når den offentlige aftalemodel analyseres. En generel enhedsteori, der går på tværs af offentlig og privat sektor er ikke tilstrækkelig til at indfange, hvordan de institutionelle forskelle mellem sektorerne påvirker aktørne
(parternes) adfærd i modellen. Derfor må der en flerhed af teori til. Senere i kapitlet følger et afsnit om magtressourcer og magtudøvelse i den offentlige sektor.

3.1 Institutionel arbejdsmarkedsteori
For at forstå, hvordan arbejdsmarkedsrelationer i den private og i den offentlige sektor er forskellige fra hinanden, er det relevant at beskrive, hvordan institutioner påvirker aktører og deres organisationer – fagforeninger, forhandlingskarteller og arbejdsgiverorganisationer. Institutionel
teori har vundet stor indpas i de fleste discipliner inden for samfundsvidenskaberne. Det er de
færreste, der i dag vil hævde, at aktører som lønmodtagere, arbejdsgivere og deres kollektive organisationer træffer valg i et lukket vakuum uden påvirkning og indflydelse fra andre aktører eller
forhold i samfundet omkring dem. Begrebet ’institution’ er på en gang velkendt men samtidig et
fænomen med mange betydninger. Der findes mange forskellige definitioner på, hvad begrebet
’institution’ dækker over, alt efter hvilken teoretisk retning af institutionelle teori, vi vender os
mod. Gældende for al institutionel teori er imidlertid, at institutioner ses som ’samfundets formelle og uformelle forhold, der rammesætter og understøtter individuel og kollektiv handlen’ (Barley
og Tolbert, 1997).
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Den overordnede pointe i institutionel arbejdsmarkedsteori er således, at forskellige institutionelle
forhold har stor indvirkning på, hvordan lønmodtagere, arbejdsgivere og deres organisationer agerer på arbejdsmarkedet. Ser man fx på organisationsgraden på tværs af vesteuropæiske lande, så
varierer den fra fx 7 pct. i Frankrig til 70 pct. i Finland. En del af forklaringen på denne store variation i organisationsgraden skal findes i de institutionelle forskelle, der findes i Frankrig og Finland.
Det gælder bl.a., at man i Finland, som i Danmark, har a-kasser kontrolleret af fagbevægelsen,
hvilket bidrager beviseligt til en høj organisationsgrad blandt lønmodtagerne (Høgedahl 2014).
Finland har modsat Frankrig institutioner (a-kasser kontrolleret af fagbevægelsen), der gør, at
lønmodtagere er mere tilbøjelige til at melde sig ind i en fagforening i Finland sammenlignet med
Frankrig. Omvendt har Frankrig ’erga omnes’ principper, der automatisk sikrer, at kollektive overenskomster bliver dækkende for hele arbejdsmarkedet.
Der kan imidlertid sondres mellem forskellige slags institutioner. I forhold til analysen af offentlige
arbejdsmarkedsrelationer er det relevant at skelne i mellem to forskellige institutionsbegreber:
-

Formelle institutioner dvs. regler og politikker, der er nedfældet i lovgivning, overenskomster og cirkulærer mv.

-

Uformelle institutioner dvs. normer og kutymer, der bygger på forventninger i forhold til
bestemte aktørers adfærd eller i udøvelsen af bestemte aktiviteter.

Formelle institutioner tæller fx forligsmandsloven, arbejdsretten, hovedaftaler mv. Det er altså alle
de klare regler, der findes, og som rammesætter forholdene omkring forhandlinger mellem parterne i den offentlige sektor herunder også konflikt og konfliktløsning. Det gælder fx ift. hvornår
konfliktvåbenet må anvendes? Eller hvilke beføjelser forligsmanden har?
Uformelle institutioner er derimod ikke nedfældet på skrift, men kan i lige så høj grad være styrende for forholdet mellem arbejdsmarkedsparter i den offentlige sektor. Forhandlingskutymer og
normer er afgørende for den danske model. Eksempler på uformelle institutioner kunne være ’køreplaner’ for forhandlinger herunder også hvem, der sætter ’mærket’, som andre efterfølgende
forhandler ud fra. Det kunne også være ’gentleman’ aftaler eller politiske kutymer, der bestemmer, hvad der er normsættende for, hvad der er god skik og adfærd i forhandlingerne. Pointen er,
at dansk arbejdsmarkedsregulering er mindre formaliseret end så mange andre steder, men i høj
grad bygger på normer og kutymer, der ikke er nedfældet i formelle aftaler og lovgivning (Jørgensen, 2014).

3.2 Hvordan forandres og skabes institutioner?
Både de formelle og uformelle institutioner opstår ikke ud af den blå luft. Ændringerne eller forandringerne af dem sker heller ikke af sig selv. Når de offentlige arbejdsmarkedsrelationer skal
analyseres, giver det derfor god mening at have øje for hvilke bærende institutioner, der eksisterer
- formelle som uformelle. Ethvert nyt forsøg på at ændre institutioner vil nemlig altid skulle for-
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holde sig til de eksisterende institutioner. Hertil er historisk institutionel teori ganske anvendelig.
Der er flere gode grunde til at benytte historisk institutionel teori i denne type af undersøgelse.
For det første, har tidligere studier vist, at historisk institutionel teori er velvalgt til at analysere
udviklingen i reguleringen og styringen af forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og politiske
beslutningstagere (Streeck 2008), og særligt i et landekomparativt perspektiv (Thelen 2014). Historisk institutionel teori er derfor meget kompatibel med teori om arbejdsmarkedsrelationer.
Den grundlæggende pointe i historisk institutionel teori er, at udviklingen af politiske systemer,
som fx aftalemodellerne i den offentlige sektor i de nordiske lande, er betinget af tidligere politikker og institutioner. Due og Madsen (2009) betegner denne afhængighed som overenskomstforhandlingernes-kædedans, mens den norske arbejdsmarkedsforsker Torgeir Stokke (1998) betegner
det som traditionernes magt. I et historisk-institutionelt perspektiv kaldes dette forhold for stiafhængighed. Når parterne i den offentlige sektor forhandler, så sker det ikke på en tabula rasa
(Scheuer 2010), men på baggrund af de eksisterende institutioner.
For det andet, så har historisk institutionel teori netop blik for, at offentlige overenskomstforhandlinger og konfliktløsningssystemer består af en række forskellige institutioner, der udgøres af både
formelle og uformelle regelsæt, som er historisk betinget.
For det tredje, så indfanger historisk institutionel teori, at selvom aftalemodellerne følger bestemte udviklingsstier (på engelsk ’paths’), så er de ikke umulige at lave om eller ændre retning på. Såkaldte eksogene chok kan skabe mulighed for nye udviklingsstier, og dermed være ’path-breaking’
eller ’path-shaping’ begivenheder. Det kunne fx være krisen fra 2008 eller en ny regering med en
ny ideologisk - og politisk dagsorden.
Bordogna (2015) beskriver, hvordan krisen i 2008 har ført til en udvikling i Europa i de offentlige
arbejdsmarkedsrelationer, som på mange måde minder om udviklingen i den private sektor i
1980’erne. Økonomisk krise og krisepolitik skaber et pres på offentlige ansatte og deres organisationer via nedskærings- og sparepolitikker (austerity-policies and measurements). Her indtager
offentlige ansattes løn- og arbejdsvilkår en helt central plads. ’Staten’ som aktør har derfor strategiske interesser i at finde besparelser gennem aftalemodellen. Ændringer i rammebetingelserne
omkring den offentlige aftalemodel kan dermed medføre abrupte og ’path-breaking’ forandringer
af modellen. Det internationale niveau som EU og OECD spiller også en rolle her med forordninger
(som fx Finanspagten) og anbefalinger om sparepolitikker.
Historisk institutionel teori tilbyder dermed en forståelsesramme for, hvordan aftalemodellerne
ændre karakter og retning set i et historisk perspektiv. Ved nye overenskomstfornyelser og politiske reformer skabes muligheder for at ændre eksisterende institutioner eller skabe helt nye. Dette
element er helt centralt for analysen, da den historisk institutionelle teori lige præcis på dette område tilbyder mulighed for at undersøge, hvordan elementer af aftalemodellen får ny betydning,
når den flyttes fra den private – til den offentlige sektor. Fx kan elementer ved den måde som konflikt og konfliktretten er institutionaliseret få en ny og anderledes betydning i den offentlige sek20

tor, som er markant anderledes end de ’originale’ forudsætninger, som var gældende for den kontekst, hvori institutionerne er udviklet i den private sektor.
For det fjerde, er magt et helt centralt element i historisk institutionel teori. Magtbegrebet skal
derfor behandles grundigt i denne undersøgelse. Magt er nemlig centralt i forhold til forandring,
da nye magtbalancer og magtforskydninger skaber handlemuligheder og rum for, at strategisk
tænkende aktører kan ændre eksisterende institutioner eller bruge dem på nye måder. Forskydninger i magten som følge af konjunkturer, nye regeringer mv forskubber magtbalancer og muliggøre dermed ændringer af modellens formelle og uformelle institutioner.

3.3 Offentlige arbejdsmarkedsrelationer og magt
Den offentlige aftalemodel er indlejret i et politisk system modsat den private sektor, som mere
eller mindre fungerer under markedsvilkår. I det indledende kapitel blev det også klart, at aktørerne i den offentlige sektor er anderledes defineret, hvor offentlige arbejdsgivere har flere roller og
kasketter på en og samme tid. I dette afsnit skal magtbegrebet udfoldes. Som nævnt ovenfor, er
aftalemodellen også en magtmodel født i konflikt i den private sektor. Selvom der er meget, som
parterne er enige om, findes der også forhold, hvor interessemodsætningerne er store. Derfor
taler vi også om arbejdsmarkedets parter i Danmark. I EU terminologi kaldes disse ofte for ’social
partners’, men i Danmark betones, at forholdet ikke alene er et ’partner’skab men også to selvstændige ’parter’ med hver deres til tider modsatrettede interesser.
Disse modsatrettede interesser kan blive til arbejdskonflikter som strejker og lockouter blandt
parterne. Disse kan imidlertid få et ganske andet rationale i en politisk styret offentlig sektor. Det
er dog vigtigt at understrege, at den danske model også er en konfliktløsningsmodel, hvor forligsinstitutionen indtager en central rolle.
Et andet forhold er, at magt paradoksalt nok er ganske vagt defineret i meget teori om arbejdsmarkedsrelationer (se Edwards 2006 og Kelly 2012; 20ff for diskussioner). Det gælder også i en
dansk kontekst, hvor Mailand (2014) bl.a. skriver:
’på baggrund af den uklare grænse mellem politik og forhandling i den offentlige sektor, særligt
finansministerens dobbeltroller, og det mindre effektive strejkevåben, må det antages, at magtforholdet er endnu mere i arbejdsgivernes favør’ (Mailand, 2014; 19).
Men hvori og hvordan er magtforholdet i arbejdsgivernes favør? Hvordan finder magtudøvelsen
sted? Disse centrale spørgsmål vedrørende magt forbliver dog ubesvaret både empirisk og analytisk i den eksisterende forskning.
Heldigvis findes et veludviklet magtteoriapparat inden for den politologiske forskning, som passer
godt til studiet af arbejdsmarkedsrelationer i den offentlige sektor, da disse netop ikke kan ses
uafhængigt af det politiske system.
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I det følgende gives en teoretisk redegørelse for de væsentligste magtressourcebegreber, og hvordan disse kan variere mellem den offentlige og den private sektor. Senere præsenteres teori om
magtanvendelse.

3.4 Parternes magtressourcer i offentlig - og privat sektor
I dette afsnit beskrives og diskuteres magtressourcebegrebet. Pointen er, at magt ikke kommer ud
af ingenting, men er betinget af en række ressourcer, som naturligvis kan variere over tid og på
tværs af sektorer, forbund m.v. (Silver 2003). Omvendt bliver stærke magtressourcer ikke i sig selv
til magtudøvelse medmindre, at ressourcerne bliver aktiveret og anvendt.
I forholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere gælder først og fremmest den strukturelle
magtressource også kaldet primærmagt. Udover den strukturelle magtressource kan man også
tale om andre mere sekundære magtressourcer herunder de organisatoriske, institutionelle og
kommunikative (Caraker m.fl. 2015; Høgedahl 2014). Nedenfor præsenteres de fire magtressourcer, og herunder diskuteres potentielle forskelle mellem den offentlige - og den private sektor.
3.4.1 Strukturelle magtressourcer
Den strukturelle magtressource eller den primære magt er i udgangspunktet asymmetrisk, fordi
arbejdsgiverne netop har ledelsesretten – det er dem, der i udgangspunktet bestemmer, hvordan
arbejdet tilrettelægges og udføres og de dispositioner, der er knyttet hertil (Korpi, 1981). I den
private sektor er ledelsesretten knyttet til den private ejendomsret, mens arbejdsgiverne i den
offentlige sektor er politikerne, der med mandat fra vælgerne udøver arbejdsgiverfunktionen. Arbejdsgiverne i både den private og den offentlige sektor har således en særlig privilegeret magtposition på arbejdsmarkedet, men magtpositionen påvirkes også af andre forhold, f.eks. konjunkturelle udsving i økonomien og reguleringer af løn - og arbejdsvilkår. Forhold som økonomisk krise
og en høj arbejdsløshed styrker arbejdsgiversiden magtmæssigt og mindsker lønmodtagernes og
dermed fagforeningernes magt, mens det omvendte er tilfældet, hvis der er mangel på arbejdskraft (Hyman 2008). Det samme er tilfældet, når arbejdsgiverne vil udflage hele eller dele af produktionen til udlandet, eller når virksomhedsledelsen har monopol på den information, der er tilgængelig om virksomhedens (økonomiske) situation og udvikling. Det samme gør sig gældende i
forhold til nye teknologier og digitaliseringer, der kan erstatte eksisterende arbejdskraft.
Den strukturelle magtressource på lønmodtagersiden afhænger først og fremmest af lønmodtagernes placering på arbejdsmarkedet, deres funktion og kvalifikationer (Høgedahl 2014). Hvis lønmodtagerne er højt specialiserede eller har særlige kompetencer, så er de ikke lette for en arbejdsgiver at erstatte. Det betyder, at deres ’markedsværdi’ er høj, hvilket giver deres faglige organisation en god forhandlingsposition og dermed magt. Et andet forhold er, at hvis/når medarbejderne udfører nøgleopgaver i en organisation, der vil medføre store tab ved en arbejdskonflikt
– dette giver ligeledes en stærk magtressource i forhandlinger. I tilfælde hvor lønmodtagerne både
har efterspurgte kompetencer og samtidig udfører nøgleopgaver, har de faglige organisationer
naturligvis en stærk magtposition (Høgedahl 2014). Offentlige lønmodtagergrupper med gode mu22

ligheder for beskæftigelse i den private sektor vil her stå gunstigt. Det gælder eksempelvis læger
eller piloter, der er efterspurgt specialiseret arbejdskraft i både den private- og den offentlige sektor. Mulighederne for at ’lamme’ centrale dele af den offentlige sektor kan også give en stærk
magtposition.
Men er der forskel på den strukturelle magtressource på tværs af den offentlige og den private
sektor? I udgangspunktet bliver fagforeningerne i den private sektor disciplineret af markedskonkurrencen og kun i de tilfælde, hvor der eksisterer en profitmargin som buffer eller en markedsstruktur, der tillader virksomhederne at foretage prisreguleringer, er der en potentiel gevinst for
fagforeningerne. Budgetbetingelserne er skruet anderledes sammen i den offentlige sektor, og
dermed må den strukturelle magtressource også være anderledes. I litteraturen kan der findes
flere forskellige syn på, hvordan den strukturelle magt finder sted i den offentlige sektor. Et synspunkt i forhold til diskussionerne om forskellene i budgetbetingelserne er, at i modsætning til hovedparten af de varer og tjenesteydelser, der produceres og leveres i den private sektor, er offentlige tjenesteydelser præget af en uelastisk efterspørgsel pga. deres karakter af såkaldte nødvendighedsvarer (Ibsen og Stamhus 2016). Særligt sundhedsydelser, forsvar og politi har denne karakter. Det er altså tjenesteydelser, som er vigtige for borgerne på linje med fx fødevarer, el, vand
eller varme. Når der samtidig tillægges en vis skatteillusion hos borgerne, samt at der modsat den
private sektor ikke er direkte sammenhæng mellem forbrug, betalingsvilje og betalingsevne, kan
det i udgangspunktet være rimeligt at antage, at efterspørgslen på offentlige serviceydelser er
uelastisk (Hebdon og Stern, 2003). Er efterspørgslen efter serviceydelserne uelastisk, er arbejdskraftefterspørgslen det naturligvis også (Høgedahl & Ibsen 2015).
Dette argument indikerer, at fagforeningerne i den offentlige sektor i udgangspunktet har relativt
større magtressourcer og dermed evne til at hæve lønningerne, idet fagforeningerne ikke derved
risikerer, at medlemmerne mister deres job. Det modsatte vil gælde i den private sektor. Den
manglende disciplinering fra markedsmekanismen sikrer på den baggrund de offentlige fagforeninger (i teorien) en favorabel forhandlingsposition via en stærk strukturel magtressource. Det
har hidtil været et af hovedargumenter i forklaringen på, at den offentlige sektor set på tværs af
vesteuropæiske lande har formået at fastholde en høj grad af central kollektiv aftaleret sammenlignet med den private sektor. Samtidig er den offentlige sektor ikke i udgangspunktet direkte udsat for den internationale konkurrence (Bach & Bordogna, 2016).
I modsætning til ovenstående synspunkt kan det imidlertid hævdes, at de lokale leverandører
(kommuner og regioner i Danmark) er underlagt en streng budgetrestriktion via aftalesystemet,
skattestoppet siden 2001 og budgetloven fra 2012. Fristes kommunerne fx til at imødekomme de
ansattes lønkrav, indebærer budgetbetingelserne, at stigende lønninger må medføre tilpasninger i
mængden af producerede serviceydelser og dermed antallet af ansatte. Antallet af offentligt ansatte er ikke en del af aftaleretten, men en del af ledelsesretten dvs. at det er de offentlige arbejdsgivere, der suverænt bestemmer over antallet af medarbejdere, der hyres og fyres. Denne
sammenhæng vil selvsagt disciplinere de offentlige fagforeninger. International forskning viser, at
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den økonomiske og finansielle krise fra 2008 har forstærket denne proces, og at mange offentlige
ansatte oplever stærke krav om reduktioner i løn og forringelse af arbejdsvilkår som følge af nedskærings- og sparepolitikker (austerity-policies and measurements) (Ibid). Hertil kommer, at den
offentlige sektors lønudvikling kan være underlagt eller kædet sammen med den private sektor på
forskellige måder, der sikrer, at den offentlige sektor ikke må være lønførende.
Politikere og offentlige arbejdsgivere kan også benytte forskellige former for konkurrenceudsættelse, markedsgørelser og udliciteringer, som også vil underminerer de offentlige fagforeningers
magt og magtressourcer (Greer & Doellgast, 2013). Dog vil man kunne forvente, at den effekt er
størst blandt ikke-faglærte grupper i den offentlige sektor, da disse vil komme til at konkurrere
med arbejdskraft i den private sektor, som i mange tilfælde vil bestå af ikkeoverenskomstdækkede virksomheder fx være på rengøringsområdet.
Der kan også være forskellige restriktioner på konfliktmuligheder i den offentlige sektor, som kan
’sløve’ konfliktvåbenet. Restriktionerne eller begrænsningerne er ofte indført med hensyn til tredjepart og det forhold, at mange offentligt ansatte fx sygeplejersker leverer livsnødvendige serviceydelser, der kan have fatale konsekvenser, hvis de lukkes ned i forbindelse med arbejdskonflikt.
Der er f.eks. aftalt regler om nødberedskab med henvisning til ’liv og helse’.
Når ledelsesretten er politisk funderet, så betyder det også, at det er de bærende politiske paradigmer, der sætter sig igennem ved forhandlingerne. Disse kan variere over tid med forskellige
fokusområder som fx New Public Management principper mv.
Endeligt er der fundamental forskel i de tab, som parterne oplever ved en arbejdsnedlæggelse. En
strejke i den offentlige sektor vil ramme de offentlige arbejdsgiveres mulighed for at producere
serviceydelser til borgeren og skabe utilfredshed hos deres ’kunder’. Men en strejke vil ikke (altid)
koste de offentlige arbejdsgivere penge, tværtimod. De vil i de fleste tilfælde spare og sågar optjene lønkroner alt i mens fagforeningerne vil tømme deres strejkekasser. Det skyldes, at borgere
fortsat betaler skat uanfægtet af arbejdsnedlæggelse. Nøjagtig samme effekt nås ved lockout.
Lønmodtagerne vil altid lide tab, mens arbejdsgiverne i langt de fleste tilfælde vil få økonomisk
besparelser (Scheuer, Ibsen & Høgedahl, 2016; Høgedahl & Ibsen, 2015).
Den strukturelle magtressource i den offentlige sektor er altså ikke så klar og entydig, som tilfældet er for det private område. På den ene side bliver offentlige fagforeninger ikke direkte konfronteret af markedskræfterne og den internationale konkurrence. Omvendt har nedskærings- og sparepolitikker sat et øget pres på offentlige ansatte og deres organisationer, og offentlige arbejdsgivere kan i de fleste tilfælde ikke rammes økonomisk i en konflikt.
3.4.2 Organisatoriske magteressourcer
De organisatoriske magtressourcer er et begreb for særligt lønmodtagernes evne til at optræde og
handle enigt og kollektivt, til at mobilisere medlemmer og til at iværksætte kollektive aktioner for
deres interesser. Den organisatoriske magtressource er traditionelt set blevet målt på organisati24

onsgraden (dvs. andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening) og overenskomstdækning (dvs. andelen af arbejdsmarkedet der er dækket af en kollektiv overenskomst). Jo flere
medlemmer og overenskomster - jo stærkere organisatorisk magtressource.
Den organisatoriske magtressource kan også være et udtryk for, hvor gode (eller dårlige) organisationer er til at koordinere krav (Lévesque and Murray, 2006). Den offentlige sektor adskiller sig
også her væsentligt fra den private sektor. I den private sektor er det - i princippet - de fri markedskræfter og konjunkturerne, der bestemmer størrelsen på den samlede lønsum, der forhandles
om. I den offentlige sektor er den samlede lønsum politisk bestemt, og rammen eller ’kagen’, der
skal fordeles blandt de offentlige organisationer, er derfor mere eller mindre givet på forhånd.
Hvis en organisation henter en relativt større løngevinst hjem, vil det (i teorien) betyde mindre til
de eksisterende organisationer, så længe sektoren ikke tilføres yderligere midler. Det stiller de
offentlige organisationer overfor en række kollektive handlingsproblemer. Tilgængeligheden af
den organisatoriske magtressource bliver derfor også et spørgsmål om kordinering og solidaritet
blandt de offentlige organisationer på lønmodtagersiden (Scheuer, 2010; Jørgensen 2010; Elster
1989).
Hvis en lønmodtagergruppe ønsker at flytte sig op i løn-hierarkiet, vil det i udgangspunktet ske på
bekostning af andre lønmodtagergrupper i den offentlige sektor (Scheuer, Ibsen & Høgedahl
2016). Denne norm eller forhandlingsvilkår udfordrer de offentlige fagforeningers interorganisatoriske solidaritet, hvilket arbejdsgiverne kan udnytte til deres fordel (Jørgensen, 2010).
Den organisatoriske magtressource afhænger derfor af, hvordan de offentlige organisationer har
deponeret deres forhandlingsret til forhandlingskarteller (eller fællesskaber), og hvordan de koordinerer krav. Er der tale om forpligtende forhandlingsfællesskaber efter en musketer-ed én for alle
og alle for én – eller kan de enkelte organisationer stå af forhandlingerne, som de ønsker?
På arbejdsgiversiden findes ligeledes et hierarki, hvor de statslige arbejdsgivere har tradition for at
lægge niveauet. En øget centralisering af kompetencer fx via budgetlov, kontraktstyring mv. vil
være med til at styrke de statslige arbejdsgivere (og dermed Folketingspolitikernes) organisatoriske magtressource.
3.4.3 Institutionelle magtressourcer
De institutionelle eller politiske magtressourcer er et begreb for, hvor stærkt parterne står i forhandlings-, forligs- og samarbejdssystemerne og i forhold til lovgivningsmagten. Det handler ikke
kun om at kunne påvirke en beslutningsproces ude fra, men også om at have en privilegeret adgang til institutionssystemerne for derigennem at kunne påvirke de andre aktører i institutionssystemet og beslutningsprocessen optimalt. I Danmark og i resten af Norden er lønreguleringen hovedsageligt baseret på kollektive aftaler, hvilket gør at magtforholdet mellem arbejdsgivere og
lønmodtagere er mere afbalanceret end tilfældet er i en ren markedsøkonomi. I det kollektive aftalesystem afbalancerer organisationsretten (retten til at være medlem af en faglig organisation),
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aftalen (retten til at forhandle og indgå kollektive overenskomster) og konfliktretten (retten til at
strejke og lockoute) markedsmekanismerne og ledelsesretten (Caraker m.fl. 2015).
Alternativet til aftaleretten i den offentlige sektor vil være, at politikerne helt enerådigt dikterede
løn og arbejdsvilkår, som tilfældet er i tjenestemandssystemet. Denne arbejdsgiverform beskrives
som unilateral, hvorimod et system, der baseres på kollektiv aftaleret kaldes modelbaseret, når
det gælder den offentlige sektor (Bach & Bordogna, 2016). Udviklingen i mange europæiske lande
er efter den finansielle krise gået i retning fra et ’model-baseret’ system – til en unilateral arbejdsgiverform (Ibid.). Her sætter politikkerne sig igennem med diktater for løn og arbejdsvilkår, og
dermed tilsidesætter tidligere praksisser om kollektive forhandlinger.
Tilsvarende har fagforeningerne institutionel magt i korporative systemer, som staten tilvejebringer, og hvor parterne har privilegeret adgang til at fastlægge og administrere bl.a. arbejdsmarkedspolitikken i samarbejde med den lovgivende magt. Udover den faste deltagelse i råd og nævn
findes også ad hoc trepartsaftaler, hvor fagbevægelsen sammen med arbejdsgiverorganisationerne og regeringen finder løsninger gennem fælles forhandlinger.
Men adgangen til det politiske system og dermed den institutionelle magtressource varierer også
på tværs af den private- og offentlige sektor. Offentlige arbejdsgivere på det statslige niveau er
som nævnt også lovgivere, og har dermed adgang til stærke politiske magtressourcer. Særligt i det
danske system, der siden 1933 har tradition for lovindgreb som afslutning på arbejdsmarkedskonflikter, spiller den institutionelle magt derfor en helt afgørende rolle. Men der findes i Danmark
ingen formelle regler, der dikterer hvornår der skal gribes ind i en konflikt, eller hvordan loven, der
erstatter overenskomsten, skal se ud? Det samme gælder i hvilken grad parterne inddrages i den
lovforberedende proces? Det betyder, at der er et ganske stort politisk manøvrerum, som offentlige arbejdsgivere potentielt kan spekulere i, som giver en stærk institutionel magtressource.
Et andet forhold er brugen af tredje part. Forligsinstitutioner, frivillig - og tvungen voldgiftsråd og
organer er alle institutionelle former, der kan påvirke magtforholdet mellem parterne. Spørgsmålet er her, om disse institutioner får en anderledes rolle i den offentlige sektor sammenlignet med
den private?
3.4.4 Kommunikative magtressourcer
Endelig er der den kommunikativ magtressource, som er partiernes, interesseorganisationernes og
andre aktørers evne til at være dagsordenssættende igennem anvendelse af medier og meningsdannere. Denne magtressource anvendes til at påvirke andre holdningsmæssigt og bevidsthedsmæssigt (Castells 2010; Hyman & Gumbrell McComick 2013). Den kommunikative magtressource
er blevet en vigtigere magtressource som følge af, at medierne i højere grad end tidligere påvirker
meningsdannelsen i samfundet. Den kommunikative magtressource er interessant og potentielt
meget relevant for den offentlige sektor, da den offentlige aftalemodel er tæt forbundet med det
politiske system. Den offentlige opinion spiller derfor en afgørende rolle af flere årsager:
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1) For det første vil en arbejdskonflikt i den offentlige sektor altid gå ganske hårdt udover
tredjepart, forstået som alle de borgere, patienter, skolebørn mv., som er afhængige og
brugere af offentlige serviceydelser. Politikere skal genvælges og er derfor følsomme overfor en negativ opinion.
2) Når politikerne er stærkt påvirkelige af den offentlige stemning; så kan der pludselig blive
råd til noget, som der ellers ikke var, hvis de føler, at der er en folkestemning imod dem.
Slaget vindes igennem strategisk kommunikation og ’spin’ i en kamp om den offentlige
sympati. ’Priming’ og ’Framing’ af synspunkter og krav opfattes som nye former for konfliktvåben (Høgedahl og Jørgensen 2014).
Da det ofte er et politisk pres eller en direkte intervention i form af lovindgreb, der dikterer udfaldet af en arbejdskonflikt, er der derfor god grund til at tænke, at arbejdskonflikt i den offentlige
sektor er politiseret. Aftalemodellen i den offentlige sektor kan derfor ikke ses uafhængigt af det
politiske system.
Magtressource perspektivet kan fortælle noget om, hvori magten ligger, men ikke noget om hvordan magten udøves. Det er temaet for det efterfølgende afsnit.

3.5 Magtudøvelse
Hvordan udøves magt? De fleste beskrivelser af magtteori begynder med Robert Dahl. Dahls
(1957) udgangspunkt var en kritik af den på daværende tidspunkt eksisterende magtteori fremsagt
af en række eliteteoretikere. Dahl udfordrede de konkrete metodiske problemer, der knyttede sig
til dels C.Wright Mills’ bog The Power Elite (1956) og dels til de såkaldte ’community studies’, som
Floyd Hunter (1953) og andre havde gennemført i forskellige amerikanske byer. Eliteteoretikerne
som Mills og Hunter hævdede, at det moderne samfund præges af sociale forskelle og hierarki
bestående af en overklasse og en underklasse. Overklassen består iflg. eliteteoretikerne af de ledende eliter, der styrede samfundet ud fra egne interesser. Dahl (1957) var ikke uenig i, at der
findes eliter og ikke-eliter. Han var heller ikke afvisende overfor, at det moderne samfund til en vis
grad styres af eliter, eller at nogle grupper i samfundet har mere magt end andre. Men Dahl (1957)
afviste forestillingen om, at samfundet styres af få, meget integrerede eliter. Det moderne samfund har ikke noget enkeltstående magtcenter, hvorfra magt udøves. Dahl (1957) påpeger derimod, at tilstedeværelsen af eliter ikke pr. automatik udelukker, at der kan være tale om et demokratisk samfund. Demokrati kan opretholdes, hvis magten deles af forskellige eliter og autoriteter.
Iflg. Dahl (1957) så undervurderer eliteteoretikerne vælgernes magt og den politiske proces. Såfremt demokratiet fungerer, så vil eliterne altid være underlagt en vis form for demokratisk kontrol. Dahls magtbegreb er derimod relationelt, altså noget som foregår mellem to eller flere aktører. I sin berømte artikel The Concept of Power formulerer Dahl det meget klart:
’Min intuitive forestilling om magt er noget i retning af dette: A har magt over B i det omfang, A
kan få B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort.’ (Dahl, 1957: 203)
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Magtanvendelse iflg. Dahl (1957) er altså en synlig proces, hvor det betones, at selve magtudøvelsen fører til en forandring af en anden aktørs adfærd. Dermed defineres magt ved tvang og ved
tilstedeværelsen af en observerbar interessekonflikt.
Denne form for magt og magtanvendelse passer i hovedtræk godt på den måde, hvorpå forhandlinger foregår i den danske aftalemodel, hvor arbejdskonflikt netop er institutionaliseret og reserveret til at løse interessekonflikter dvs. ved indgåelse/opsigelse eller fornyelse af en overenskomst. Når parterne ikke kan nå til enighed ved forhandlingsbordet eller i forligsinstitutionen, kan
den ene part varsle konflikt. Dermed er magtanvendelsen meget lig Dahls (1957) klassiske definition på synlig magt. Den ene part har ufravigelige krav i relationen, hvor ved kravene bliver konfliktudløsende; hvis den anden part ikke bøjer af, vil konflikten blive en realitet. Konflikt (eller blot
truslen om konflikt) er således den tvang, som kan få den ene part i aftalemodellen til at give afkald på egne krav eller imødekomme modpartens krav. Magtudøvelsen har dermed ført til, at A
har fået B til at gøre noget, som B ellers ikke ville have gjort.
Dahls (1957) position blev senere skarpt kritiseret af Bachrach og Baratz (1962; 1963). Dahl kritiseredes for ved sin fokusering på konkrete beslutningsprocesser at overse et vigtigt element, nemlig
at mange beslutninger bliver taget, inden de overhovedet når frem til de formelle beslutningsarenaer. Ifølge Bachrach og Baratz (1962; 1963) består den afgørende magt i at kunne styre det, de
kalder the ’nondecision making process’, dvs. beslutninger om, hvad der overhovedet skal tages
beslutninger om. Evnen til at koordinere og præge dagsorden er hermed det centrale. Bachrach og
Baratz (1962) formulerer magtformen således:
”Magten udøves også, når A vier sin energi til at skabe sociale og politiske værdier og institutionelle praksisser, som begrænser omfanget af den politiske proces med henblik på kun at dreje sig om
spørgsmål, som er relativt uskyldige for A.” (Bachrach & Baratz 1962: 948).
I forhold til de offentlige arbejdsmarkedsrelationer, så bliver den skjulte magtform interessant, da
offentlige arbejdsgivere ligeledes er lovgivere og dermed potentielt har mulighed for at spekulere i
de muligheder dobbeltrollerne, som både politiker og arbejdsgiver giver.
Lukes (1974) argumenterer endvidere for et tredimensionelt syn på magt. Han kritiserer Bachrach
og Baratz (1962; 1963) for ligesom Dahl at acceptere et adfærdsorienteret syn på magt. Lukes
(1974) mener ikke, at det er tilstrækkeligt at inddrage skjulte konflikter, men at man også må søge
efter såkaldte latente og uerkendte konflikter. Konflikterne kan være uerkendte, fordi der eksisterer et konsensus, der er et resultat af bevidst manipulation eller af strukturel tvang. For Lukes foregår der også en væsentlig magtudøvelse ved, at A får B til at mene noget, som B ellers ikke ville
have ment (Thomsen, 2009). Den tilsyneladende konsensus er altså manipuleret frem og dækker
over en uerkendt, latent konflikt, som imidlertid også er skjult for dem, der er genstand for magtudøvelsen. Lukes magtbegreb er således også aktørpræget, men bærer præg af mere strukturel
karakter.
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En af svaghederne ved det strukturelle magtbegreb er dog, at det let bidrager til at tegne et statisk
billede af samfundet. Forskere som Foucault (1980) og Laclau & Mouffe (1985) sætter i modsætning hertil fokus på mobiliserings- og politiseringsprocesser, hvorigennem der kan skabes nye og
dynamiske ressourcer. Det centrale i magtudøvelsen er her påvirkning af individets identitet, bevidsthed eller præferencer. Kelly (2012) beskriver, hvordan mobilisering skaber eksempelvis sociale bevægelser med handlekraft og fælles mål. Her er altså tale om en definitionsmagt eller diskursiv magt, der kan flytte på, hvad der anses for muligt, acceptabelt, legitimt, hensigtsmæssigt, nødvendigt eller rationelt. Kommunikation eller sproget bruges hermed som et middel eller værktøj til
kontrol og styring af menneskelig adfærd. Magten er dermed ikke objektiv og altid observerbar
men knyttet til, hvordan aktørerne perciperer den.

3.6 Opsummering – teori om offentlige arbejdsmarkedsrelationer
I dette kapitel er forskningsprojektets teoretiske fundament blevet præsenteret og diskuteret. For
det første blev institutioners betydning for forholdet mellem de offentlige arbejdsmarkeds parter
diskuteret. Her sondres imellem formelle og uformelle institutioner. De formelle institutioner tæller regler, overenskomster mv. mens de uformelle er normer, forhandlingskutymer mv.. I forhold
til institutioners forandring blev historisk-institutionel teori beskrevet og diskuteret. Den offentlige
sektor har en lang historie og institutionel arv, som fortsat sætter rammerne for forhandling. Når
parterne forhandler overenskomster sker derfor ikke på en tabula rasa. Men der findes ’pathshaping’ eller ’path-breaking’ begivenheder, der er med til at forandre institutionerne (og hermed
modellen) i en ny retning. Disse eksogene-chok kunne fx være den finansielle krise eller en ny regering med en ny politisk dagsorden. Endelig blev magtressourcebegrebet og typer af magtanvendelse diskuteret i forhold til arbejdsmarkedsrelationerne i den offentlige sektor. Det er her klart, at
den offentlige sektor qua den politiske styring i høj grad er præget af andre magtressourcer sammenlignet med den private sektor. Bl.a. er den kommunikative magtressource her særlig vigtig, da
den offentlige opinion spiller en afgørende rolle i forbindelse med forhandlingerne og særligt i
forhold til arbejdskonflikt. Det blev også diskuteret, hvorvidt der i den offentlige sektor aktuelt og
tendentielt findes andre former for magtanvendelse sted. Når offentlige arbejdsmarkedsrelationer
skal analyseres, er det vigtigt at holde for øje, at der er flere komplekse magtformer og magtressourcer i spil sammenlignet med den private sektor.
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Kapitel 4 - Forskningsprojektets analysedesign og metode
I dette kapitel præsenteres forskningsprojektets undersøgelsesdesign, analysedesign og anvendte
metoder, der skal gøre det muligt at besvare projektets forskningsspørgsmål.
Undersøgelsesdesignet beskriver det overordnede design for forskningsprojektets undersøgelse,
som følger to spor 1) en historisk-institutionel analyse af aftalemodellens vej til den offentlige sektor 2) en analyse af de offentlige aftale- og konfliktløsningsmodellers funktionsmåde. Herefter
følger en beskrivelse af forskningsprojektets analysedesign dvs. en mere detaljeret beskrivelse af,
hvilke forhold analysen vil fokusere på. Sidst i kapitlet beskrives de anvendte kvalitative metoder.

4.1 Undersøgelsesdesign
Forskningsprojektet vil benytte et landekomparativt undersøgelsesdesign til at analysere de nordiske landes forhandlings-, aftale- og konfliktsystemer i den offentlige sektor. Dette undersøgelsesdesign er ofte anvendt i politologisk forskning og i studiet af arbejdsmarkedsrelationer. Fordelen
ved dette undersøgelsesdesign er, at vi her kan sammenligne udvalgte lande og dermed undersøge ligheder og variationer i indretningen af forhandlings-, aftale- og konfliktløsningssystemet.
Projektet vil i den forbindelse benytte et såkaldt ’most similar’ case-design (Flyvbjerg, 2006). Dvs.
at man i sin case-udvælgelse lægger vægt på, at de lande, som indgår i analysen, ligner hinanden
på flest mulige måder. På den måde bliver variationerne mellem landene mere tydelige og relevante, da alle andre variable holdes konstante. Det er derfor oplagt at sammenligne Danmark med
de øvrige nordiske lande.
De nordiske lande ligner hinanden på en række centrale parametre, som gør et komparativt studie
af de offentlige aftale- og konfliktløsningsmodeller relevant. For det første tilhører de nordiske
lande det samme universelle velfærdsregime eller velfærdsstatsmodel, der bl.a. er kendetegnet
ved en relativ stor gruppe af offentligt ansatte, da den offentlige sektor er den primære leverandør af velfærdsydelser. Derudover er alle de nordiske lande kendetegnet ved voluntaristiske aftalemodeller i forhold til regulering af løn og arbejdsvilkår. Her findes kollektiv aftaleret og en konfliktret, som bygger på et parallelitetsprincip, der betyder, at begge parter har nogenlunde lige
konfliktvåben til rådighed (strejker/blokade og lockout/boykot) (Andersen m.fl. 2014).
De strukturelle og økonomiske forhold varierer dog en del: Norge skiller sig ud ved fx at have gunstige makroøkonomiske forudsætninger som følge af olie- og gasindustrien, og er som det eneste
land i undersøgelsen ikke medlem af EU men alene EFTA-samarbejdet. Konsekvenserne af den
økonomiske krise har været betydelig hårdere for Danmark og Finland sammenlignet med Norge
og Sverige.
Det er forskningsprojektets formål at undersøge, om alle de nordiske lande er gået fra en hovedvægt på et lovreguleret tjenestemandssystem til et aftalebaseret overenskomstsystem i den of-
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fentlige sektor, og dermed om aftaleretten og den tilhørende konfliktret er relativt ens på tværs af
landene. Det er også forskningsprojektets formål at undersøge, om de nordiske lande i denne proces har adopteret de samme systemfejl, som fører til imperfektioner, der aktiveres, når offentlige
arbejdsgivere ligeledes er budgetmyndighed og ikke mindst lovgiver (jf. kapitel 1 & 3). Det interessante er derfor endvidere at undersøge, om der findes den samme magtasymmetri i de øvrige
nordiske lande, som vi finder i Danmark, og hvilke potentielle systemændringer og kalibreringer de
øvrige nordiske lande har gjort (aktivt eller tilfældigt) for at imødekomme disse imperfektioner.
Forskningsprojektet fokuserer på centrale kollektive forhandlinger og konfliktløsning, og i mindre
grad på det decentrale arbejdspladsniveau. Dog er det værd at understrege, at de to niveauer naturligvis er tæt forbundet. De skandinaviske lande udmærker sig ved, at der overvejende er et tæt
og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen (Andersen m.fl.
2014). Samarbejdet er i vid udstrækning institutionaliseret i SU/MED systemer og via TRinstitutionen. Det er her, at de centrale aftaler udmøntes og implementeres.

4.2 Analysedesign
For at svare på forskningsprojektets problemstilling og forskningsspørgsmål vil undersøgelsens
analyse følger to hovedspor:
1. En komparativ historisk institutionel analyse af udviklingen af de offentlige modeller i de
nordiske lande
2. En komparativ landeanalyse af de offentlige aftale- og konfliktløsningsmodeller
Nedenfor præsenteres detaljerne i de to undersøgelsesspor.
4.2.1 Komparativ historisk institutionel analyse
I denne del af analysen fokuseres på, hvordan de øvrige nordiske lande har udviklet deres offentlige aftale- og konfliktløsningsmodeller. Her fokuseres på:
Hvordan er de offentlige modeller blevet til i de nordiske lande?
Er aftalemodellen adopteret fra den private sektor?
Er der i den forbindelse lavet særlige justeringer for at tilpasse modellen til de vilkår og præmisser,
der er gældende i den offentlige sektor?
Hvilken roller spiller staten i forhandlingerne, og er der sket en øget grad af statslig indblanding i
de senere år?
Denne del af analysen vil trække på teori om institutioner og institutionel forandring.
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4.2.2 Komparativ landeanalyse af de offentlige aftale- og konfliktløsningsmodeller
Den landekomparative analyse tager udgangspunkt i tre hovedområder:
Organisering og koordinering
Hvordan er arbejdsgivere og lønmodtagere organiserede i den offentlige sektor?
Hvordan koordineres krav før og under forhandlinger?
Hvordan er reglerne for afstemning?
Forhandling og aftalestruktur
Hvordan forhandles der i de øvrige nordiske lande i den offentlige sektor?
Hvor meget forhandles centralt, og hvor meget forhandles lokalt?
Er lønudviklingen bundet til den private sektor via reguleringsordninger, eller aftales lønrammen
via trepartsforhandlinger med det politiske niveau?
Hvordan er konfliktretten skruet sammen?
Hvordan er den interne magtrelation mellem parterne?
Inddragelse af tredjepart
Hvordan er brugen af tredjepart i forbindelse med konfliktløsning, mægling og voldgift?
Er der en fast forligs- og mæglingsinstitution?
Gøres der brug af frivillig og/eller tvungen voldgift?
Er lovindgreb almindelige i forbindelse med arbejdskonflikt?
I tilfælde af lovindgreb, hvem udformer så den lov, der erstatter overenskomsten?
Denne del vil i høj grad trække på teori om magtressourcer og magtanvendelse som præsenteret i
forrige kapitel.
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4.3 Metoder – kvalitative interviews og dokumentstudier
I forskningsprojektet anvendes to typer af kvalitative metoder til at indhente empiri; Dokumentstudier og semistrukturerede interviews suppleret med relevant komparativ deskriptiv statistik. I
dokumentstudierne tages der udgangspunkt i tidligere forskning og officielle dokumenter fra relevante myndigheder og blandt arbejdsmarkedsparterne. De semistrukturerede interviews indhentes over to omgange; 1) I første omgang med forskere og centrale aktører. Formålet er her at indhente elementærviden om de øvrige nordiske lande til den historisk institutionelle analyse samtidig med, at interviewene kan skabe kontakt til flere interviewpersoner, der indgår i den anden
interviewrunde. Her interviewes repræsentanter fra parterne.
De semistruktureret interviews er struktureret ud fra den præsenterede teori kombineret med
åbne spørgsmål. Forskningsprojektet har benyttet en ’snebold-metode’ i forhold til udvælgelsen af
informanter (Biernacki & Waldorf, 1981). Med ’snebold-metoden’ benyttes netværk og tidligere
informanter til at udpege nye informanter, og dermed ruller ’snebolden’ med mere data opsamlet
over tid. Denne metode er ofte anvendt, når ens population ikke er kendt i forvejen. Metoden har
været særlig anvendelig i de øvrige nordiske lande, hvor det på forhånd har været svært at gennemskue hvilke personer, der sidder med den relevante viden. I alt er der foretaget 22 interview af
ca. 1 ½ times varighed. De fleste interviews er foretaget in persona, mens et mindre antal er foretaget via Skype eller telefon.
I forskningsprojektet citeres der ikke fra interviewene direkte. Det skyldes, at mange af emnerne,
der behandles i interviewene, kan være prekære og ømtålelige. Ved ikke at benytte direkte citater
i analyserne, er det lettere at opnå en større fortrolighed, og dermed indsigt. Ulempen er ved ikke
at benytte direkte citater, er at interviewene ikke kan blive foldet helt ud i rapporten. For et lignende studie med samme metodiske tilgang se Ibsen (2013).
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Analyse I
Den historisk-institutionelle udvikling
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Kapitel 5 - Den tidlige udvikling af aftalemodellen og den første
tjenestemandsreform (1870 – 1940)
Det vi kalder for ’den danske model’ er en samlet betegnelse for dels arbejdsmarkedets samspil
med det øvrige samfund, dels en – særlig dansk - måde at regulere arbejdsmarkedsforhold på,
som har udviklet og forandret sig over tid, men hvor den gennemgående aftaleform er frivillige
aftaler mellem parterne (jf. kapitel 2). Det hele startede med det industrielle gennembrud i
1860’erne, hvilke medførte, at profitorienterede virksomheder kom i konkurrence med hinanden.
Det førte til laugsystemets sammenbrud og dannelsen af et marked for køb og salg af arbejdskraft,
med en deraf følgende utryg tilværelse for lønmodtagerne i form af arbejdsløshed og pres på lønninger. Den nye arbejderklasses svar var dannelsen af fagforeninger, der skulle modstå presset fra
kapitalejerne (Ibsen og Jørgensen, 1979). Louis Pio blev den første danske formand for Karl Marx
1. internationale i 1871, som i 1878 formelt blev adskilt i en faglig – og en politisk del, der senere
blev til henholdsvis LO-fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Louis Pio og den vordende fagbevægelse var stærkt inspireret af den faglige kamp, der fandt sted i mange europæiske lande, hvor den
industrielle udvikling var nået længere end i Danmark. Målet var meget klart: En løn til at leve af
og en kortere arbejdstid end de ca. 60 timer om ugen, som arbejderne på det tidspunkt skulle aflevere til arbejdsgiverne. Det gik dog trægt med den faglige organisering i begyndelsen, da arbejdsgiverne i stort tal fyrede de fagligt aktive. Den økonomiske krise i 1880’erne tog også livet af
mange fagforeninger. Men 1890’erne blev på mange måder en storhedstid for dansk fagbevægelse med dannelsen af mange lokale fagforeninger, landsdækkende fagforbund, de tværfaglige fællesorganisationer i de store byer og endelige skabelsen af centralorganisationen ’De Samvirkende
Fagforbund, DSF’ (senere Landsorganisationen i Danmark, LO), i 1898. Fagbevægelsen lærte hurtigt, hvordan en systematisk brug af strejkevåbenet kunne være et effektivt middel til at sikre bedre løn og reduceret arbejdstid overfor kapitalejerne, der qua den private ejendomsret og distributionsret over maskiner og andet materiel havde monopol til at bestemme den udbudte løn. Fagbevægelsen iværksatte strategien ’omgangsskruen’, hvor den tog én mester og virksomhedsejer
ad gangen og strejkede sig til bedre løn og reduceret arbejdstid. De involverede arbejdere blev
støttet af en kollektiv strejkekasse, så de på den måde kunne holde løn under konflikten. Ordet
’skrue’ er således det gamle danske ord for ’strejke’, som først senere kommer til det danske vokabularium. ’Omgangsskruen’ var så effektiv, at danske arbejdsgivere naturligt nok så sig nødsaget
til at organisere virksomhederne i fagvise arbejdsgiverforeninger, der med tiden også blev landsdækkende. Arbejdsgiverne fulgte desuden den samme strategi som fagbevægelsen, idet man centraliserede bevægelsen og i 1898 endte med dannelsen af centralorganisationen ’Dansk arbejdsgiver- og Mesterforening’ (senere Dansk Arbejdsgiverforening, DA).
De to industrialiserede hære stod nu over for hinanden, og relationerne mellem dem var endnu
uafklarede: Hvordan skulle løn og arbejdsvilkår reguleres, skulle markedskræfterne herske med
dets op- og nedture, eller skulle der være en form for kollektiv regulering af løn og arbejdsvilkår?
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En fløj af arbejdsgiverforeningen – ’jernbaronerne’ – ville nedkæmpe den gryende fagbevægelse,
medens en anden og mere moderat fløj – mestrene i bygge- og anlægssektoren – ville omklamre
og pacificere fagbevægelsen gennem reguleringer og et sæt af bindende aftaler om løn- og arbejdsvilkår, der primært skulle bruges til at mindske muligheden for at strejke. Frem for alt ønskede arbejdsgiverne at slå fast, hvem der bestemte i deres egne virksomheder, når det gjaldt retten
til at lede og fordele arbejdet (Ibsen og Jørgensen, 1979).
En mindre snedkerstrejke udviklede sig i 1899 til en storkonflikt. Der var egentligt tale om en storlockout, da det var den samlede arbejdsgiverfront, der erklærede den samlede fagbevægelse krig.
Storkonflikten blev først afsluttet efter flere mæglingsforløb og 100 dages arbejdskamp. Resultatet
blev indgåelsen af det berømte ’Septemberforlig af 1899’, der stadig må betragtes som ’arbejdsmarkedets grundlov’, da de regler og principper, der blev nedfældet i forliget, stadig er gældende
for nutidens arbejdsmarked både i den private – og senere i den offentlige sektor. Det danske Septemberforlig af 1899 er også sidenhen blevet kendt som verdens første hovedaftale indgået mellem arbejdsmarkedets parter.
Septemberforliget af 1899 var et ’historisk kompromis’, (Due og Madsen 1993, Ibsen og Jørgensen
1979), hvor begge parter måtte give indrømmelser til modparten for at få deres primære ønsker
opfyldt. Forligets hovedpunkter er:
3. Anerkendelse af hovedorganisationerne som legitime forhandlings- og aftalepartnere. Det
fastslås altså, at arbejderne har en legitim ret til at organisere sig – arbejdsgiverne kan altså
ikke retmæssig fyre en ansat, fordi han eller hun organiserer sig og er fagligt aktiv. Samtidig
anerkendes de kollektive overenskomster som måden at regulere løn- og arbejdsvilkår på.
Den enkelte arbejder får altså en ret til en bestemt lønsats og ugentlig arbejdstid, som ikke
kan anfægtes af arbejdsgiveren i løbet af overenskomstperioden. En arbejdsgiver kan kun
frigøre sig fra en overenskomst via en konflikt (lockout og boykot) og han eller hun kan kun
ændre i overenskomsten ved de løbende overenskomstforhandlinger. Denne del af forliget
må betragtes som en klar sejr for fagbevægelsen, idet det netop var målet med den faglige
organisering, og det stadfæstes, at de frivillige aftaler om indgåelse af kollektive overenskomster er vejen til reguleringen af løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.
Hertil kommer anerkendelsen af lønmodtagernes kollektive organisation (fagforeninger/hovedorganisation), som en legitim forhandlingspart.
4. Hovedorganisationerne forpligter sig til at stå som garanter for forligets overholdelse. Hovedorganisationerne skal med andre ord påtage sig ansvaret for, at underorganisationerne
overholder de aftaler, som hovedorganisationerne har indgået, men også de aftaler som
underorganisationerne selv indgår. Reglen er nødvendig for at sikre, at hovedorganisationerne er ’kontraktduelige’.
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5. Retten til at varsle og iværksætte strejker og lockouter reguleres. Konflikter kan kun iværksættes, hvis de varsles efter de indgåede regler, og når en overenskomst først er indgået,
er der kun i helt specielle tilfælde en ret til at konflikte. Denne regel blev indført efter krav
fra arbejdsgiversiden, da arbejdsgiverne ønskede at komme datidens mange spontane og
’vilde’ strejker til livs. En ’fredspligt’ skulle herske i løbet af en overenskomstperiode, og
konflikterne kunne principielt kun iværksættes, når overenskomster skulle fornys eller der
skulle indgås helt nye overenskomster. Fagbevægelsen kunne således godt konflikte mod
en uorganiseret arbejdsgiver, der ikke ønskede at indgå en overenskomst med en fagforening. Andre forbund havde samtidig ret til at etablere sympatikonflikter, for at støtte en
fagforening i at opnå en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst med en virksomhed. Blokadevåbenet kan benyttes i kombination med sympatikonflikter, hvor andre forbund vælger at
blokere den konfliktramte virksomhed.
6. Arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, herunder anvende den efter eget skøn til
enhver tid passende arbejdskraft anerkendes og cementeres. Det var et helt afgørende
punkt for arbejdsgiverparten at få knæsat, idet det herved blev stadfæstet, at en virksomhedsejer havde ret til at ansætte og afskedige ansatte uden, at fagbevægelse kunne blande
sig i disse dispositioner.
7. Fagbevægelsen fik (dog lidt senere i 1901) knæsat sin ret til at vælge tillidsrepræsentanter,
der fik en særlig beskyttelse mod fyringer, hvilket var særdeles vigtigt for fagbevægelsen,
da de på den måde kunne vælge en talsmand på arbejdspladsen, der – uden en fyringstrussel – kunne arbejde for at sikre implementeringen af overenskomsterne på arbejdspladsen
og fungere som advokat for kollegerne i tilfælde af konflikter og samarbejdsproblemer med
ledelsen.
Septemberforliget af 1899 er dermed født i konflikt og bygger på dyrt købte erfaringer med arbejdskamp i den private sektor. Både arbejdsgiverne og lønmodtagerne måtte give indrømmelser,
men begge parter sejrede dybest set, fordi de begge fik fordel af gevinsten ved aftalemodellen,
sammenholdt med andre landes lovbestemte arbejdsmarkedsmodeller (Høgedahl & Ibsen 2015).
Staten og den lovgivende magt spillede også en vigtig rolle om end den var indirekte, da regeringen tillod parterne at finde deres egne løsninger på stridighederne. Dermed blev den danske models ’selvreguleringsprincip’ cementeret. Altså at det er parterne selv, der så vidt muligt finder løsninger relateret til arbejdsmarkedets regulering uden utidig indblanding fra den lovgivende magt.

5.1 De statslige støtteben – arbejdsret og forligsinstitution
Til trods for de gode intentioner og de historiske kompromisser, der blev nedfældet i Septemberforliget af 1899, forblev det danske arbejdsmarked plaget af flere arbejdsnedlæggelser i årene
efter. Spørgsmålet om hvornår og hvordan konfliktretten skulle bruges, hvilke konflikter det var
muligt at løse gennem strejker og lockouter, og hvornår fredspligten herskede, var nemlig imidler-
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tid ikke klart besvaret med Septemberforliget af 1899. De mange konflikter på arbejdsmarkedet i
årene efter indgåelsen af Septemberforliget af 1899 blev i det politiske system opfattet som et
alvorligt samfundsmæssigt problem. Da der i 1908 udbrød en storkonflikt, der ikke mindst ramte
dagbladene, gik indenrigsminister Sigurd Berg ind som mægler (Due og Madsen, 1999). Det lykkedes at nå til et forlig, og ministeren fik derudover tilføjet en bemærkning om, at der skulle nedsættes et udvalg mellem parterne for at skabe et fælles grundlag for etableringen af et samlet fagretsligt system og en statslig forligsinstitution. Det blev grundlaget for at ’Augustudvalget’ blev nedsat
i 1908. Udvalgets kommissorium med Carl Ussing i spidsen bad hovedorganisationerne om at forhandle forslag om Voldgiftsdomstole og bestemmelser om forebyggelse af lockouter og strejker og
mægling i konflikter (Ibsen og Jørgensen 1979, Due og Madsen, 1993, 1999). Udvalgets betænkning kom i 1910 og resulterede i tre forslag, der alle blev gennemført samme år og i realiteten
skabte grundlaget for det arbejdsretslige system, som vi kender det i dag.
Det centrale i Augustudvalgets betænkning var sondringen mellem ’retstvister’ og ’interessetvister’. Retskonflikterne omfatter de situationer, hvor der allerede findes en overenskomst, og hvor
der således hersker fredspligt, men hvor parterne er uenige om fortolkningen af overenskomsten,
eller der er tale om et brud på overenskomsten. Konfliktretten – strejke- og lockoutretten og retten til at etablere blokader og boykotte - er derfor i princippet reserveret til at løse interessekonflikterne, dvs. de situationer, hvor der enten ikke findes en overenskomst eller hvor overenskomsten udløber og skal fornys. I begge tilfælde er det tilladt at bruge konfliktretten. Der er imidlertid
forskel på, hvordan konfliktretten anvendes. I det tilfælde, hvor der ikke findes en overenskomst,
er det alene lønmodtagersiden, der bruger konfliktvåbnet, for at få arbejdsgiveren til at acceptere
at indgå en overenskomst. Lovgivningsmagten kan ikke gribe ind til fordel for den ene eller den
anden part i konflikten, og det er kun Arbejdsretten, der kan gribe ind, hvis grænserne for konfliktretten er overskredet. Hvis der er tale om, at en overenskomst udløber og skal fornys, handler
uenigheden mellem parterne om, på hvilke vilkår den nye overenskomst skal aftales.
Arbejdsmarkedets parter var derfor allerede i 1910 enige om, at det er en grundlæggende regel
for hele det danske overenskomstsystem, at når en overenskomst er indgået eller bliver fornyet,
indtræder fredspligten i overenskomstperioden automatisk (Kristiansen 2014).
Parterne blev i 1910 også enige om at etablere et statsligt mæglingssystem – Forligsinstitutionen –
hvis opgave alene var at mægle under interessekonflikter i de tilfælde, hvor parterne ikke umiddelbart kunne indgå et forlig. Omfattende arbejdskonflikter ramte ikke kun de direkte involverede
parter, men også ’tredjemand’; Forligsinstitutionens opgave var derfor at afkorte og afsluttede
arbejdskonflikter. Det har imidlertid i visse tilfælde vist sig, at Forligsinstitutionen ikke har været i
stand til at forlig parterne og få afsluttet konflikterne. Lovgivningsmagten har i nogle af disse situationer valgt at ende konflikten med et lovindgreb. Det skete på det private arbejdsmarked for første gang i forbindelse med kanslergadeforliget i 1933 og siden i 1956, 1973, 1986 og 1998 (Ibsen,
Høgedahl og Scheuer 2012).
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Alternativet til konfliktretten og det statslige mæglingssystem ville have været ’tvungen voldgift’,
hvor interessekonflikter i mangel af partsløsninger altid løses med en voldgiftsafgørelse fra en ’faglig voldgiftsdomstol’. Denne løsning afslog begge parter i Augustudvalget i 1908. Resultatet blev
det nuværende konfliktløsningssystem med en begrænset konfliktret, Forligsinstitutionens mæglingsforsøg og eventuelle lovindgreb. Forligsinstitutionen og den tilhørende forligsmandslov er
løbende blevet ændret, men dette har kun ført til mindre justeringer og ikke større forandringer
(Kristiansen 2014).

5.2 Den tidlige udvikling af den offentlige aftalemodel – forhandlingsret uden
konfliktret
Når Septemberforliget ikke umiddelbart fik følger for den offentlige sektor, beroede det på flere
ting (jf. Hoffmann, 1999):
Konfliktsystemet var ikke aktuelt i den offentlige sektor, da strejker- og lockoutvåbenet ikke politisk ville kunne accepteres for tjenestemændene. Tjenestemænds løn og arbejdsvilkår er politisk bestemt med hjemmel i Grundlovens § 27, som bestemmer, at regler om ansættelse, afskedigelse, forflyttelse og pensionering af tjenestemænd fastsættes ved lov.
Der var også særlige pligter forbundet til tjenestemandsansættelsen bl.a. om passende adfærd ’decorum officiale’.
Loyalitetsforholdet mellem den enkelte offentlige ansatte – embedsmanden – og arbejdsgiveren – ’det offentlige’ – var ganske anderledes end loyaliteten mellem lønmodtageren
og arbejdsgiveren på det private arbejdsmarked. Den offentlige ansattes loyalitet beroede
på livvarig ansættelse og udsigt til et særligt privilegium i forhold til det private arbejdsmarked – en god pension.
Mange tjenestemænd blev rekrutteret blandt borgerskabet, og dermed de mere eller mest
velhavende samfundslag, som ikke umiddelbart var positiv indstillet over for faglige organisationer og brugen af strejkevåbenet og anden ’militant’ adfærd.
De fleste offentlige ansatte beskæftigede sig med administration, et arbejdsområde som
traditionelt ikke støttede arbejdskampe.
Tjenestemandssystemet går helt tilbage til anden halvdel af 1800-tallet, hvor centraladministrationen vokser og organiseres efter bureaukratiske og hierarkiske principper. I perioden omkring
indgåelsen af Septemberforliget i 1899 var der i omfanget af 100.000 offentligt ansatte. Under
halvdelen af dem var dog tjenestemænd - resten løsarbejdere, der fik løn- og arbejde reguleret via
kontraktvilkår i form af regulativer o.l..(Pedersen, 1997).
Det er udbygningen af Danmarks infrastruktur (transport og kommunikationsnettet) i slutningen af
det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede, som for alvor er med til at skabe en
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stigning i antallet af offentligt ansatte – og en ny type af offentligt ansatte, der ikke alene var en
del af central administrationen, men også varetog en lang række jobfunktioner ude omkring i landet. Disse strukturændringer indebar grobund for en faglig bevidsthed blandt de offentligt ansatte.
De første forsøg på at organisere statsligt ansatte i fagforeninger kom i 1895 med Provinspostbudenes Fagforening og Sporvejs- og Omnibusfunktionærernes Organisation som nogle af de første.
Dernæst kom bl.a. Dansk Jernbaneforbund (1899), HK-forbundet (1900), Dansk Politiforbund og
Statsskolernes Lærerforening (1902) samt Toldbetjentforeningen (1904). Samtidig blev der oprettet mange klubber og afdelinger under ’De samvirkende Fagforeninger’ (daværende LO jf. ovenfor). Det gjaldt bl.a. HK-klubber. Dansk Sygeplejeråd (DSR) blev stiftet i 1899. For de statslige funktionærer var der modsat etableret en række såkaldte standsforeninger inden for bestemte professioner. Det gælder blandt andre Danmarks Lærerforening (DLF), som blev etableret allerede i
1874. Men det var først et stykke tid efter århundredeskiftet, at der kom et egentligt fagforeningspræg over standens organisering, som dermed skiftede karakter mod en faglig interesseorganisation.
Når det gælder arbejdsgiversiden, så var der ingen central arbejdsgiverfunktion i hverken stat eller
kommune i tiden omkring Septemberforliget i 1899. Arbejdsgiverfunktionen var placeret på den
enkelte arbejdsplads i fx Statsbanerne, Postvæsenet, kommunen, der på dette tidspunkt talte i
omfanget af 1300. Lønfastsættelsen lå entydigt hos arbejdsgiverne. De første forhandlingsregler
blev udstedt i 1903 i Ministeriet for Offentlige Arbejder og senere Trafikministeriet. Hermed fik
statsbanernes funktionærer og arbejdere adgang til at danne forening, vælge repræsentanter og
forhandle med ledelsen om tjenestelige forhold. Det centrale i disse forhandlingsregler var imidlertid, at når der blev forberedt lovændringer vedrørende personalets pligter, rettigheder, aflønningsvilkår o.l. skulle lov- og regulativudkastet forelægges de berørte etatsorganisationer til drøftelse (Jørgensen, 2010).
1908 kom det første organiserede forsøg på at påvirke den lønningslov, som Folketinget normalt
dikterede, og som satte rammerne for lønhøjder og lønrelationer. Det førte til en vigtig organisationsudvikling med dannelsen af CO I (Statstjenestemændenes Centralorganisation I) og CO II (Statstjenestemændenes Centralorganisation II), som primært organiserede medlemsorganisationer
inden for de store etater. Populært blev disse to centralorganisationer (CO I og CO II) kaldt henholdsvis ’Sølvsnorene’ og ’Guldsnorene’, hvor den sidstnævnte indtog de højere arbejdsfunktionærer, mens førstnævnte talte laverestående embedsmænd. I kommissionsbetænkninger frem til
1970’erne beskrives ’Sølvsnorene’ som ’funktionærklasserne’, mens ’Guldsnorene’ beskrives som
’embedsklasserne’ (Jørgensen, 2010). Populært blev de to centralorganisationer ofte fordelt og
beskrevet ved arbejdets udførelse – ’Sølvsnorene’ arbejdede ofte udenfor fx i Jernbanedriften,
mens ’Guldsnorene’ arbejdede indenfor fx i ministerier og andre dele af forvaltningen.
I 1910 blev der udstedt en bekendtgørelse D 880, der konfirmerede fælles forhandlingsregler mellem ministerier og organisationerne. Frem til 1919 var der imidlertid ingen pligt for arbejdsgiverne
i forhold til at optage forhandlinger med de faglige organisationer. Det var alene en vurderingssag
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for arbejdsgiveren, om det i den konkrete situation var ’tjenestefuldt’ at have en faglig lønmodtagerorganisations accept, eller om man ønskede ensidigt at træffe afgørelse uden forhandling
(Hofmann, 1999). Efter 1910 blev tjenestemændene stærkere organiseret og fik plads i den lønkommission, som i 1917 blev nedsat af regeringen. Kommissionens opgave var at udtænke en forenkling af de omkring 70 lønningslove, som på daværende tidspunkt var aktuelle og som løbende
skulle fornys. Dernæst var det kommissionens opgave at betænke, hvordan lønfastsættelsen kunne ske med udgangspunkt i bl.a. udviklingen i priser (pga. inflationen under 1. verdenskrig) samt
ligeløn mellem mænd og kvinder (som følge af Grundlovsændringen fra 1915, hvor kvinder fik
valgret).
Kommissionens arbejde blev senere fundamentet for Lov om Statens Tjenestemænd af 1919. Her
blev organisationernes forhandlingsret stadfæstet ved lov. I bemærkningerne til 1919Tjenestemandslovens § 19 anføres det, at ”for Styrelsen og de ansatte i Etaterne er det af lige stor
Betydning, at de mange modstridende interesser indenfor hver enkelt Etat får en legitim Lejlighed
til at brydes med hinanden forinden Spørgsmålet når så langt frem som til henvendelse fra Tjenestemands Side til Styrelsen og denne legitime Lejlighed fremyder sig intet Steds bedre end i de
samlede Organisationer” (citeret fra Høgedahl og Jørgensen, 2015). Organisationerne skulle således centraliseres fra starten. Det blev et direkte krav i Tjenestemandslovens § 22: ”Der anerkendes
ikke mere end én Organisation for hver Afdeling af en Etat”. Konkret betød det, at der kun blev
anerkendt 10 forhandlingsberettigede organisationer for hver etat. Organisationerne kunne så slå
sig sammen i centralorganisationer. CO I og CO II fik dermed lov til at køre disse forhandlinger
gennem de næste mere end 50 år. En anden konsekvens af tjenestemandsreformen fra 1919 var
dannelsen af endnu en centralorganisation, nemlig Statsembedsmændenes Samråd for højerestående embedsmænd.

5.3 Konklusion og diskussion
Den tidlige udvikling af aftalemodellen sker i den private sektor, hvor lønmodtagerne først mobiliseres i kollektive foreninger. Senere som modsvar organiserer arbejdsgiverne sig i kollektive arbejdsgiverforeninger. Begge parter opnår på nogenlunde samme tid landsdækkende organisering.
Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne har således løbende udviklet hinandens organisering parallelt. Det var lønmodtagerne, der første benyttede konfliktvåbenet ’omgangsskruen’ med
det formål at presse den enkelte arbejdsgiver til at indgå en kollektiv overenskomst, der sikrede
bedre løn og en reduceret arbejdstid. Magtmidlet bestod i, at lønmodtagerne strejkede, hvilket
var muligt pga. strejkekassen, der sikrede at de involverede lønmodtagere fik en indtægt under
konflikten. Senere kommer blokadevåbenet til, som bruges, hvis en virksomhed ikke har organiserede medarbejdere, der kan indgå i en strejke. Arbejdsgivernes modsvar til ’omgangsskruen’ blev i
første omgang lockouten, hvor lønmodtagerne udelukkes fra arbejdspladsen, og dermed frataget
muligheden for at tjene sin løn. Modsvaret til blokadevåbenet blev for arbejdsgiverne ’boykot’,
som benyttes, når flere arbejdsgivere boykotter lønmodtagere af en faglig organisation, der er i
konflikt med en eller flere arbejdsgivere.
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Med Septemberforliget af 1899 blev konfliktvåbene ’institutionaliseret’ dvs. at konfliktvåbene
sammen med ledelsesretten, fredspligten og de kollektive overenskomster blev anerkendt af begge parter. Det var dog først efter nedsættelsen af Augustudvalget, at den afgørende sondring mellem ’interessetvister’ og ’retstvister’ blev knæsat, hvilket førte til oprettelsen af arbejdsretten og
det nuværende konfliktløsningssystem med forligsinstitutionen i en afgørende rolle. Dermed opstod ’den danske model’ i den private sektor, hvor konfliktmidlerne viste sig at være effektive til at
presse modparten til at give indrømmelser i forbindelse med forhandlinger. Med Septemberforliget af 1899 og Augustudvalgets betænkning, blev de afgørende formelle institutionelle rammer for
forhandling skabt. En institutionel ramme, der har stået stærkt lige siden, og som kun undergået
mindre justeringer. Reguleringen af arbejdsmarkedet, og herunder også regler for anvendelse af
konfliktretten, har ikke ændret sig nævneværdigt siden den tidligere etablering i slutningen af det
19. - og begyndelsen af de 20. århundrede. Med kanslergadeforliget i 1933 fik Danmark sit første
lovindgreb i en faglig konflikt. Siden er lovindgreb blevet normen på det danske arbejdsmarked
med mere end 50 lovindgreb.
Når Septemforliget af 1899 ikke umiddelbart fik følger for den offentlige sektor, så beroede det på
flere ting, men helt afgørende var det, at offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår var dikteret af
tjenestemandssystemet. Med tjenestemandsreformen i 1919 får tjenestemændene de facto forhandlingsret, men fortsat ingen konfliktret. Udviklingen betød samtidig, at den organisatoriske
udvikling på lønmodtagersiden tog form, hvor forhandlingerne blev centraliserede i kartellerne i
CO I og CO II.
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Kapitel 6 - Cementeringen af den offentlige aftalemodel (1941 –
1987)
Efter 2. verdenskrig kom der for alvor gang i det økonomiske opsving i Danmark. Parallelt med den
stigende velstand voksede det socialdemokratiske velfærdsstatsprojekt, der medførte en kraftig
stigning i antallet af offentligt ansatte - særligt efter 1965. Mange af disse nye lønmodtagergrupper blev ansat i regioner og kommuner, hvilket dannede grundlag for en stærkere organisering og
centralisering. Flere lokale fagforeninger gik sammen i større landsforbund, og LO fik følgeskab af
to nye hovedorganisationer: FTF i 1952 og Akademikersammenslutning for overenskomstansatte
akademikere, AS i 1950. AS fusionerede senere i 1972 med Statsembedsmændenes Samråd (jf.
ovenfor) til det vi i dag kender som Akademikernes Centralorganisation, AC.
Et af argumenterne for at flytte hovedvægten af regulering af løn og arbejdsvilkår via lov over på
frivillige aftaler, var, at de offentlige arbejdsgivere ønskede mere fleksibilitet i ansættelse og afskedigelse, og mange ansatte (særligt akademikerne) ønskede samtidig en mere dynamisk ramme
for lønudvikling på linje med det private arbejdsmarked (Due & Madsen 2015). Med de kollektive
overenskomster adopterede de offentlige parter ligeledes konfliktretten, som et våben eller middel, der kunne anvendes i forbindelse med overenskomstfornyelse. Der blev dog i hovedaftalerne
aftalt regler for ’nødberedskab’ i tilfælde af arbejdskonflikt, hvilket ’sløvede’ konfliktvåbene noget.
Det gælder de steder hvor arbejdet kan betegnes som livsvigtigt og uopsætteligt for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt bevarelse af store værdier. Nødberedskabet
skal aftales mellem parterne i en rammeaftale med det forbund, som er berørt af arbejdskonflikten. Der er ligeledes begrænsninger på bl.a. militær personel og ansatte med chefstillinger.

6.1 Tjenestemandsreformen i 1969 og indplaceringen af lønmodtagergrupper
Aftaleretten bliver først endeligt slået fast med tjenestemandsreformen i 1969. Forud for reformen i 1969 blev Tjenestemandskommission nedsat i 1965, hvis betænkning nr. 483 af 1969 blev
afgørende for indretningen af aftalesystemet i den offentlige sektor. Man overførte det private
arbejdsmarkeds hovedaftalesystem til det offentlige, og dermed begyndte en række ’kalkeringer’
af systemet, som fortsat sætter rammer for de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår (Jørgensen
2010). Parterne i den offentlige sektor valgte altså at følge de principper, regler og procesnormer,
som var udviklet og gældende i den private sektor, uden særlige justeringer end reglerne for nødberedskab, som beskrevet ovenfor.
Lønningsministeren, som i dag er identisk med finansministeren, fik bemyndigelse til at indgå aftale med centralorganisationerne. Staten indgik samlet hovedaftale med de fire centralorganisationer CO II, CO I, Dansk Statsembedsmands Samråd og DL. I aftalen blev det slået fast, at de faglige
organisationer kun kunne opnå andel i forhandlings- og aftaleretten, hvis de tilsluttede sig en af de
fire centralorganisationer. De fire centralorganisationer blev på denne måde knyttet sammen i et
forhandlingsfællesskab, der yderligere blev centraliseret gennem indgåelsen af en bindende sam43

arbejdsaftale og dannelsen af forhandlingsorganisationen Tjenestemændenes Fællesudvalg, TFU.
Dette udvalg fik kompetence til at indgå gennerelle aftaler med Finansministeriet på centralorganisationernes vegne. En meget stærk centralisme var hermed skabt i den statslige del af den offentlige sektor, og tjenestemandssystemets centralistiske karakter blev dermed opretholdt, men
nu via en i princippet frivillig aftale eller kontrakt. Det er således typisk for overenskomstforhandlingerne i staten, når det fælles forhandlingsudvalg (nu CFU) indgår forlig med finansministeren, at
forliget binder alle de tilsluttede organisationer.
I forbindelse med tjenestemandsreformen blev offentligt ansatte indplaceret i et klart lønhierarki
bestående af en række løntrin. Selve indplaceringen var ikke en direkte del af tjenestemandsreformen, men fandt sted gennem en selvstændig regulering efter forhandling med centralorganisationerne. Som nævnt ovenfor, så skulle enkelte organisationer være medlem af en centralorganisation for at opnå forhandlingsret. Det var sygeplejerskerne ikke på dette tidspunkt, da sundhedsvæsenet dækkede både statslige, amtslige og kommunale enheder. Den nytiltrådte formand Kirsten Stallknecht søgte at rode bod på den manglende fælles repræsentation ved at få foretræde
for folketingsudvalget, der behandlede lønspørgsmålet, men uden synlig resultat. Sygeplejerskerne blev, sammen med andre af de kvindedominerende FTF organisationer bl.a. Jordmoderforeningen, indplaceret langt lavere end fx politibetjente og folkeskolelærere. Springet fra sygeplejerskernes lønramme 15 til folkeskolelærernes og politibetjentenes ramme 21 var ganske stort. Løn forskellen mellem lønramme 15 og 21 var omkring 18 pct. (Jørgensen 2010).
Flere forskere peger på, at indplaceringen i den nye lønstruktur fra 1969 har haft en afgørende
betydning for lønrelationer mellem ansatte i den offentlige sektor lige siden (se Jørgensen 2010;
Borchorst 2008; Jakobsen og Pedersen, 2010). Det er også et faktum, at denne interne lønrelation
har overlevet til i dag uden væsentlige ændringer. Det er til trods for, at samfundet og arbejdsmarkedet har ændret sig meget siden slutningen af 1960’erne. Det er også et faktum, at lønindplaceringen har været arnested for en række konflikter i den offentlige sektor i 1990’erne og i
2008 (jf. kapitel 8).
I 1969 blev aftale- og forhandlingssystem formelt skabt for alle etableret for alle. Det offentlige
systemet kendetegnes dog ved at være skabt ovenfra, modsat det private arbejdsmarked, der var
bygget op nedefra på lokale, regionale og landsdækkende kamp- og organisationserfaringer. Det
offentlige forhandlings- og aftalesystem blev ydermere yderst centraliseret, hvor centralorganisationer blev samlet i forhandlingsfællesskaber, og hvor tjenestemændene fra starten var sat i langt
mere i centrum end de overenskomstansatte.
Samtidig med tjenestemandsreformen blev der oprettet en tjenestemandsret, der fungerer som
både voldgifts- og sanktionsinstitution. Senere i 1990 er der også tilkommet organisationsansvar
på tjenestemandsområde. Tjenestemændene har dog forsat ingen konfliktret.
Fra 1973 overførtes Arbejdsrettens kompetenceregler til den offentlige sektor. Nu var der etableret et til det private arbejdsmarked parallelt aftale- og overenskomstsystem på det offentlige om44

råde. Den statslige forligsinstitution kunne tilsvarende udskyde varslede konflikter og mægle mellem parterne samt sammenkæde afstemningsområder. Tjenestemandsområdet har forligsmanden
dog ikke kompetence i forhold til.

6.2 Tilpasning af forhandlingssystemet og det første moderniseringsprogram
Fra etablering af aftalesystemet i slutningen af 1960’erne til godt midten af 1980’erne var der tale
om en trinvis og gradvis opbygning af centraliserede forhandlingsstrukturer og proceduremæssige
regler, som senere skulle komme til at betyde meget for, hvordan overenskomstfornyelserne endeligt kom i stand til den form, som vi kender i dag. En væsentlig begivenhed var kommunalreformen i 1970, der reducerede antallet af primærkommuner til 275 og amterne til 14. Kommunalreformen i 1970 blev også anledningen til privat organisering af kommuner og amter i henholdsvis
Kommunernes Landsforening (KL) og Amtsrådsforeningen (ARF) i 1971. KL og ARF blev de fremtidige kommunale og regionale aftalepartere på arbejdsgiversiden. Staten klarede fortsat sine tjenestemandsforhandlinger og overenskomstforhandlinger selv. Ad den vej blev der dermed etableret
to aftale- og forhandlingssystemer på det offentlige område (Jørgensen 2010).
Det kommunale system formaliseredes på lønmodtagersiden med dannelsen af forhandlingsfællesskabet KTU (Kommunale Tjenestemands Udvalg) i 1975. KTU fik dog en anden organisering af
forhandlingsretten sammenlignet med CFU. I CFU, som beskrevet ovenfor, gælder en musketered, hvor de enkelte organisationer bliver bundet af det samlede forlig. I KTU forblev organisationerne suveræne i den forstand, at de på et hvilket som helst tidspunkt under overenskomstforhandlingerne kan vælge at ’gå enegang’ forstået på den måde, at de kan træde ud af fællesskabet
og søge at opnå et bedre resultat på egen hånd. KTU var derfor som forhandlingsfællesskab mindre forpligtende fra begyndelsen, da organisationerne ikke ultimativt deponerede deres individuelle forhandlingsret til fællesskabet. Denne suverænitet gør dog også forhandlingskonstruktionen
noget sårbar, da enkeltorganisationerne også lettere kan isoleres af arbejdsgiverne i en konflikt.
Det er også på denne tid, at procentuelle reguleringer bliver slået fast som et fællesprincip, hvormed fagbevægelsen forlader den solidariske lønpolitik via kronereguleringer (Jakobsen og Pedersen, 2010).
Det er også i begyndelsen af 1980’erne, at moderniseringsdagsordenen ser dagens lys under
Schlüters firkløverregering. Moderniseringsprogrammet blev præsenteret i publikationen ’Redegørelse til folketinget om regeringens program for modernisering af den offentlige sektor’. Dette var
således den første politiske plan for, hvordan den offentlige sektor kunne effektiviseres. Programmet blev præsenteret af daværende finansminister Henning Christoffersen og indeholdte en
række forskellige initiativer, hvoraf flere var målrettet de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår bl.a. krav om forenkling af overenskomster, mere fleksible arbejdstidsregler og lokal løndannelse
som supplement til det centralt, aftalte lønsystem:
”Lønsystemerne må også tilpasses de nye opgaver, så det bliver muligt at honorere de bedst kvalificerede medarbejdere. Der må lægges mere vægt på den enkeltes kvalifikationer og de arbejds45

opgaver, der udføres og mindre vægt på anciennitet. Det overvejes derfor for visse gruppe at søge
særligt lange anciennitetsbestemte lønforløb afkortet, ligesom det overvejes at anvende produktivitetsfremmende lønsystemer i større udstrækning på områder, der er sammenlignelige med privat produktionsvirksomhed. Regeringen agter at tage disse spørgsmål op i næste overenskomstrunde” (Finansministeriet 1983)
Ved den første overenskomstrunde i 1983 stillede de statslige arbejdsgivere dermed for første
gang selvstændige arbejdsgiverkrav. Det var nyt for lønmodtagerparten, og de faglige organisationer kom dermed under pres. Kravet blev fastholdt i løbet af 1980’erne, og blev klart formuleret i
en betænkning fra 1988 med titlen ’90’ernes aftaler og overenskomster’. Betænkningen havde nr.
1150, og blev populært kaldet ’10 min i 12’ – et udtryk, der signalerede, at det var på høje tid at
gennemfører en fornyelse af den offentlige aftalemodel (Due & Madsen, 1996). Strategien blev
fast holdt over de næste 10 år, og førte til reformen om ’Ny løn’ i den offentlige sektor - den mest
gennemgribende ændring af det offentlige lønsystem i siden tjenestemandsreformen i 1969 (Ibsen
& Christensen 200). Arbejdsgiverne brugte i denne periode ikke konfliktvåbenet offensivt, men
forlod sig på det lange seje træk, hvor der ofte i den ene runde blev fælles enighed om udvalgsarbejde, der så ved senere overenskomstrunder kunne udmøntes i konkrete reformer. Forskellige
forsøgsordninger blev også brugt, som så først senere blev til reelle permanente ændringer. Lokal
løn er netop et godt eksempel herpå, hvor de første forsøgsordninger blev aftalt allerede i 1987,
men som nævnt først blev til en permanent reform i 1997. Det var således de små-skridts politik,
der blev fulgt og ikke abrupte forandringer gennem konflikt. Selvom konfliktvåbenet ikke blev
brugt offensivt, så var det imidlertid trods alt en konfrontationspræget retorik, som var gældende
blandt arbejdsgiverne

6.3 Storkonflikt i 1985, reguleringsordning og fællesskabserklæring
I 1985 oplevede Danmark en af de største arbejdsnedlæggelser nogensinde målt på tabte arbejdsdage. Schlüter-regeringen greb hurtigt ind i konflikten ved OK85 efter kun to dage, men fik ikke
stoppet de omfattende strejker, der nu måtte opfattes som overenskomststridige og vendt mod
regeringen. Konflikten viste også, at noget måtte gøres, hvis parternes selvreguleringsprincip skulle bevares samtidig med, at det politiske niveau fik en mere eller mindre permanent løsning, der
sikrede en mere koordineret lønudvikling mellem den konkurrenceudsatte industrisektor og resten af arbejdsmarkedet. Indkomstpolitikken havde givet anledning til flere lovindgreb i løbet af
1970’erne, og den borgerlige regerings aktuelle lavinflationspolitik med suspenderingen af og siden afskaffelsen af den automatiske dyrtidsregulering. Starten på løsningen kom med Fælleserklæringen fra 8. december 1987, hvor parterne via hovedorganisationerne og Regeringen indgik en
trepartsaftale, hvor lønmodtagerne accepterede løntilbageholdenhed mod udsigten til nye arbejdsmarkedspensioner. Samtidig blev reguleringsordningen indført ved OK87 for at indfri det
tidligere opsparede lønefterslæb mellem det private og offentlige område, og for at undgå dette i
fremtiden. Ideen med reguleringsordningen var og er i dag, at lønudviklingen på det offentlige
arbejdsmarked følger lønudviklingen på det private område. Det sikrer bl.a., at det offentlige om-
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råde ikke bliver lønførende, men sikrer også den nogenlunde samme lønudvikling. Hermed blev
normen om, at den offentlige sektor ikke må værende lønførende gældende i den danske aftalemodel. Fællesskabserklæringen er sidenhen blevet beskrevet som et skole-eksempel på det danske ad-hoc trepartssamarbejde, når det er bedst. Jakobsen og Pedersen (2010) betegner denne
periode som ’den danske models glansperiode’. Til trods for egeninteresser lykkes det parterne og
regeringen i fællesskab at finde en løsning, som alle parter kunne leve med.

6.4 Konklusion og diskussion
Perioden fra slut 1960’erne til midt 1970’erne er afgørende for den offentlige aftalemodel. Tjenestemandsreformen fra 1969 er af afgørende betydning, da denne ikke alene tegner konjunkturerne af et selvstændigt aftale- og forhandlingssystem, men også cementerer de interne lønrelationer
mellem grupperne af offentligt ansatte. I 1973 bliver offentligt ansatte dækket ind af arbejdsretten
og forligsinstitutionen. Mange af de nye offentligt ansatte blev, særligt efter 1965, ansat på overenskomstvilkår, og dermed bliver denne gruppe langsomt den dominerende i den offentlige sektor. I løbet af 1980’erne bliver det kommunale og regionale område centraliseret, og systemet
tager en form, som er gældende i dag. Det betyder også, at de offentlige parter i denne periode
indgår hovedaftaler, der sætter rammerne for forhandling og konflikt. Hovedaftalerne er direkte
kalkeringer fra den private sektor, uden ’oversættelser’ eller ’justeringer’, der tager højde for de
forskelle, der findes med den markedsstyrede private sektor, og den politisk styrede offentlige
sektor. Dog lægges enkelte bånd på konfliktretten via regler om ’nødberedskab’, der gælder offentligt ansatte, som varetager arbejde, der kan betegnes som livsvigtigt og uopsætteligt for at
undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt bevarelse af store værdier. Nødberedskabet skal aftales mellem parterne i en såkaldt rammeaftale. I begyndelsen af firserne ser moderniseringsdagsorden også dagens lys for første gang, hvor offentlige løn og arbejdsvilkår indtager en central plads.
Ved OK87 indføres reguleringsordningen, der sikrer, at den offentlige sektor ikke bliver lønførende, eller udvikler sig til et proletararbejdsmarked. Reguleringsordningen er således en formel institution, der sikrer en kobling af lønudviklingen mellem det offentlig og private sektor.
Den offentlige sektor er ganske ung, når vi taler om ’den danske model’, set i forhold til den private sektor, der siden ’Septemberforliget’ i 1899 har været reguleret af kollektive aftaler og tilhørende regler og procesnormer for konflikt i forbindelse med indgåelse af overenskomster eller ved
overenskomstfornyelser. Aftalemodellen på det offentlige område deler således DNA med både
aftalemodellen i den private sektor og tjenestemandssystemet. Modellen blev fra starten meget
centraliseret med et klart hierarki på særligt arbejdsgiversiden, hvor staten spiller en afgørende
rolle. Den danske model på det offentlige område er også indført oppe-fra-og-ned, hvorimod modellen oprindeligt bliver skabt via lokale og regionale organisations- og kamperfaringer i den private sektor.
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Kapitel 7 - Ny løn, nye konflikter og central kontraktstyring
(1987 – 2008)
I 1990’erne nåede arbejdsløsheden knap 12 % og regeringen skiftede fra den borgerlige Schlüterregering til den socialdemokratisk ledede regering med Poul Nyrup Rasmussen som statsminister. I
de fire overenskomstforhandlinger fra 1987 – 1993 var der flere eksempler på, at enkelte organisationer gik mod strømmen på det regionale og kommunale område. Det lykkes dog forligsinstitutionen at få parterne til at nå til enighed inden det kom til konflikt. I 1995 betød den fortsatte velfærdsudvikling, at der kom mangel på sundhedspersonale, hvilket fik lønmodtagerorganisationerne på området til at kræve lønforbedringer. Allerede i overenskomstrunden i 1993 havde DSR sagt
nej tak til det generelle KTO-forlig og valgt at gå enegang, men blev senere samlet op i forligsinstitutionen. Men i 1995 kom DSR sammen med laboranterne i en måned lang konflikt i både kommuner og regioner før regeringen afsluttede konflikten med et lovindgreb.
Det er også i begyndelsen af 1990’erne, at kontraktstyring mellem Finansministeriet og enkelte
institutioner for alvor bliver skabt. I første omgang som ’Fristyrelsesforsøg’, hvor den grundlæggende idé var at nedbryde barrierer og fjerne forhindringer for effektiv ledelse og udvikling af offentlige organisationer og institutioner inden for rammerne af et ’noget for noget’-princip. På den
ene side skulle kommunerne have ekstraordinære frihedsgrader i forhold til løn, bevillingsform,
flerårsaftaler og ressortpolitiske krav. På den anden side skulle de til gengæld levere øget produktivitet og kvalitet. Rammerne skulle i udgangspunktet udfyldes i konstruktiv dialog mellem departementet og den enkelte institution. Tanken var, at det skulle ske med fuldt medejerskab og ansvar herfor på begge sider. Kontrakterne blev rullet ud over det kommunale landskab med bestiller-udfører modeller mv.. Kontrakter blev efterfølgende stadig mere omfangsrige med flere mål,
indikatorer, aktivitetstal o.lign. – stik imod den originale hensigt. Den øgede kontraktstyring betød
en større centralisering af kompetencer til Finansministeriet, der i løbet af 1990’erne også får den
helt centrale rolle i moderniseringspolitikken (Ejersbo og Greve 2014). Denne centralisering af
kompetence er blevet skærpet med økonomiaftalerne, der forhandles årligt om foråret mellem
staten og kommuner. Økonomiaftalerne giver en økonomisk rammesætning af kommunerne ud
fra statslige hensyn til samordning og økonomisk balance og politikspecifikke reguleringer.
Overenskomstfornyelserne i 1990’erne bliver også udvidet i indholdet ved at inkludere flere velfærdsområder sammen med det klassiske indhold vedrørende løn og arbejdsvilkår. Det er også
værd at bemærke, at det i høj grad er det offentlige område, der her var frontløberen bl.a. med
løn under barselsorlov. Udvidelsen af overenskomsterne med velfærdsområderne betyder også
dobbeltreguleringer, hvilket har øget den politiske interesse for overenskomsternes indhold (Brohorst 2008).
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7.1 Ny Løn og nye konflikter
1997-overenskomsten blev gennembruddet for nye lønsystemer, og dermed blev et mangeårigt
arbejdsgiverkrav indløst. Denne gang var der sket synkronisering af indstillinger mellem stat og
kommuner. På det (amts)kommunale område var der aftalt et udvalgsarbejde om nye lønformer,
og i 1996 spillede KL ud med tre diskussionsoplæg, hvori der bl.a. var et opgør med de lange anciennitetsforløb. KL og Finansministeriet var enige i at foreslå et lønsystem med en grundløn kombineret med kvalifikations-, funktions- og resultatløn og med de sidste tillægsformer som nogle, der
skulle forhandles lokalt. Ny Løn afspejler den største strukturreform af den offentlige aftalemodel
siden tjenestemandsreformen i 1969 (Ibsen & Christensen, 2001). OK99 satte yderligere skub på
Ny Løn således, at alle personalegrupper i den offentlige sektor i 2000 overgår til Ny Løn.
Det var også i 1997, at Sundhedskartellet blev skabt med DSR i spidsen sammen med 10 andre
organisationer for medlemmer med mellemlange uddannelser, og med primær arbejdsområde
inden for social- og sundhedsområdet. Under OK99 gik det nydannede Sundhedskartel efter markante lønforbedringer. Resultatet blev, at KTO-forliget blev stemt ned, og sundhedspersonalet nu
kom i en ny konflikt, som dog hurtigt endte med et lovindgreb efter blot en uge, hvor folketinget
ophævede det forkastede mæglingsforslag til lov. Det var kun et år efter storkonflikten på det private arbejdsmarked i 1998 (gærkrisen).

7.2 Trepartsaftale og diskussionen om øremærkede penge
I 2001 indtog Anders Fogh Rasmussen statsministeriet med sin VK-regering, der kom til at præge
dansk politik de næste ti år i et tæt parliamentarisk samarbejde med Dansk Folkeparti. Det er samtidig en periode, hvor dansk økonomi er inde i en højkonjunktur med lav ledighed og høj vækst.
Den gunstige økonomi kommer til at præge både overenskomstforhandlinger og trepartssamarbejdet i perioden.
VK-regeringen bebudede, at den ønskede en kvalitetsreform, der iflg. regeringen kunne forbedre
den offentlige service og sikre fornyelse og udvikling af den offentlige sektor. Men det gik trægt
med at få de politiske ambitioner ført ud i livet. En mulig trepartaftale med de offentlige parter
kunne sætte skub i reformarbejdet. Due og Madsen (2008) peger på, at det næppe var tilfældigt,
at både formanden for FOA Dennis Kristensen og formanden for LO Hans Jensen samme dag i Jyllandsposten opfordrede VK-regeringen til at indlede trepartsforhandlinger, der skulle skabe en
aftale, der kunne sikre en effektiv og attraktiv offentlig sektor. Det var næppe heller ikke tilfældigt,
at statsministeren senere samme dag på et pressemøde kvitterede for opfordringen og inviterede
parterne til forhandlinger. Det skabte en del røre internt i fagbevægelsen, hvor mange kritikere
påpegede, at LO let kunne blive ’marionet’ for regeringen, der udover arbejdet med kvalitetsreformen også arbejdede med skattelettelser og ikke mindst strukturreformen, der betød en reducering af antallet af offentlige ansatte (Jakobsen & Pedersen 2010). Med trepartsforhandlingerne
kunne regeringen sætte kvalitetsreformen på skinner og samtidig sende et stærkt signal til oppositionen, der havde udskældt regeringen for at prioritere skattelettelser over velfærd.
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Trepartsforhandlingerne blev formelt indledt d. 10. april 2007 med deltagelse af de tre hovedorganisationer LO, FTF og AC samt KL, Danske Regioner og regeringen. Forud havde regeringen netop afsluttet trepartsaftaler med de private parter, der bl.a. introducerede kompetencefonde. Trepartsforhandlingerne på det offentlige område blev præget af en helt ny dagsorden i både den
offentlige debat på og Christiansborg, der havde fokus på offentligt ansatte og deres indsats og
dermed også betydningen af offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår. De kommende måneder
mens Trepartsforhandlingerne stod på var der stor interesse blandt ministre, ordfører og menige
folketingsmedlemmer for at besøge plejehjem, sygehuse, daginstitutioner og andre offentlige institutioner landet over. Den afsluttende folketingsdebat før sommerferien i 2007 blev også et godt
billede på, hvor centrale de offentligt ansatte var for det politiske liv. Fra talerstolen blev de offentlige ansatte lovprist af både regeringens repræsentanter og oppositionen. Formanden for
Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard gik længst i lovsangen og lovede fra talerstolen flere penge til de
offentlige ansatte: ’De lavest lønnede i den offentlige sektor skal have en bedre løn, der i højere
grad modsvarer det store stykke arbejde, de udfører for samfundets svageste’ (Citeret fra Jakobsen & Pedersen 2010: 87).
Der blev dog ikke lagt løn på bordet under trepartsforhandlingerne i 2007, men fagbevægelsen
formåede alligevel at hente store gevinster hjem. Aftalen blev endeligt landet i juni 2007 under
nogen dramatik, hvor FOA truede med at forlade aftalen. Men hele LO og AC valgte at tilslutte sig
aftalen, der havde en værdi på 6,5 mia. kroner til bl.a. seniorordninger, uddannelse og efteruddannelse, voksen elevløn, bedre arbejdsmiljø fordelt på i alt 42 punkter (regeringen m.fl. 2007).
FTF var ikke med i den første aftale men tilsluttede sig et par uger senere efter, at der kom flere
penge på bordet, så den samlede værdi af aftalen nu nåede 8 mia. kroner fordelt over de næste
fire år. En del af aftalen var, at finansieringen delvist skulle findes via de kommende overenskomstforhandlinger i 2008. Denne model havde regeringen ligeledes benyttet for aftalen med parterne på det private område året forinden. Regeringen havde nok betalt dyrt for aftalen, men den
havde også stor værdi, da den netop kunne sætte skub i arbejdet med kvalitetsreformen, og fordi
det var lykkes for den borgerlige regering at lande en aftale med parterne, hvor socialdemokratiet
var sat i en statistrolle.
Forløbet omkring trepartsforhandlingerne var med til at sætte en særlig ramme og stemning for
de forstående overenskomstforhandlinger, hvor særligt FOA havde fået en ny og forstærket selvforståelse. Sosu’ernes selvopfattelse som ’stand’ var blevet vækket og italesat (interview, København). Det lå i kortene, at overenskomstforhandlingerne ved OK08 ville blive stærkt politiseret, og
at medierne skulle blive en afgørende scene for spillet omkring dem. Særligt FOAs formand Dennis
Kristensen havde under trepartsforhandlingerne vist en ny stil i forhandlingerne, hvor der ikke blev
forhandlet bag lukkede døre, som ellers var kutymen, men også med en aktiv og inddragende brug
af medierne. Det havde givet støj på de interne linjer i fagbevægelsen og særligt i LO, hvor Dennis
Kristensens ’kamikaze’-forhandlerstil, der foregik ’ud af vinduet’, ikke faldt i god jord hos alle (Jakobsen & Pedersen 2010).
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7.3 De vilde sosu strejker
D. 12. juni 2007 nedlagde en gruppe sosu’er arbejdet i Holstebro. Overfor sosu’ernes arbejdsplads
lå en virksomhed, som fabrikerede vinduer. De ansatte på virksomheden var hovedsageligt ufaglærte mænd. Sosu’erne så, hvordan deres naboer tjente mere end dem selv til trods for, at sosu’erne havde taget en uddannelse, og varetog et arbejde, hvor ansvaret var stort og opgaven vigtig – ’vi tørrer ikke bare røv og drikker kaffe. Vi vil og kan noget mere’ sagde en sosu til Politiken
(Jacobsen & Pedersen, 2010). Strejkerne var overenskomststridige eller ’vilde’, da fredspligten
gælder så længe overenskomst løber. Det forhindrede imidlertid ikke strejkerne i at brede sig til
hele landet. Det kulminerede med en stor demonstration på Christiansborg Slotsplads d. 21. juni
2007.
Sosu’erne var imidlertid ikke de eneste, der rejste krav om mere i løn ved OK08. Andre grupper af
offentligt ansatte meldte sig ligeledes på banen med krav i samme målstok som sosu’erne. Men
det lå i imidlertid ikke lige for, at KL og Danske Regioner på nogen måder ville kunne efterkomme
lønmodtagernes krav ved de kommende overenskomstforhandlinger – om de ville det eller ej. Den
stramme økonomiske styring af kommuner og regioner, som var blevet yderligere cementeret
med den nyligt vedtagede strukturreform, og det effektive skattestop lagde de offentlige arbejdsgivere på det regionale og kommunale område i en økonomisk benlås. Det stod derfor klart, at
hvis hele eller dele af personalegruppen i den offentlige sektor skulle have et ekstraordinært lønløft, så ville det kræve, at Christiansborg på en eller anden måde kunne afsætte en særlig pose
penge til formålet. Hvorvidt pengene så skulle øremærkes en bestemt gruppe var der uenighed
om. Dansk Folkeparti var klar til at øremærke midler til sosu’erne, da denne gruppe flugtede med
et af partiets mærkesager, nemlig bedre service og kvalitet i ældreplejen. Socialdemokratiet blev,
efter flere interne drøftelser enige om, at partiet gerne ville være med til at sikre den fornødne
pose penge og erklærerede, at partiet var klar til at levere et politisk flertal med Dansk Folkeparti.
Dermed var der pludseligt et flertal i Folketinget udenom regeringen, som var klar til at give de
offentligt ansatte og særligt sosu’erne en ekstra økonomisk håndsrækning stik imod tidligere praksis og kutymerne i den danske model. Dog ville socialdemokraterne ikke øremærke til bestemte
grupper, som Dansk Folkeparti havde bebudet. Regeringens holdning var, at en særlig pose penge
til de offentligt ansatte ville være et klart brud med den danske model.
Senere på efteråret i 2007 havde FOA ændret strategien, hvor kravene ikke længere var knyttet
snævert til sosu’erne, men nu handlede det om ’Mandeløn til kvindefag’ mere generelt. Løndiskussion blev i stigende grad til et spørgsmål om ligeløn. Der var en opsparet gæld til de lavtlønnede kvindefag fra 1970’erne, hvor kvinderne gjorde sit indtog på arbejdsmarkedet og byttede det
ulønnede arbejde i hjemmet med deltidsarbejde i den offentlige sektor til lav løn med kort eller
ingen uddannelse. Verden havde forandret sig, men lønnen var fortsat den samme, og nu skulle
’gældsbeviset’ iflg. FOAs formand Dennis Kristensen indløses.
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Men FOA var alligevel indstillet på at modtage Pia Kjærgaards øremærkede penge, hvilket de øvrige forbund i KTO ikke var enige i. Konsekvensen blev, at Dennis Kristensen forlod formandsposten
i KTO, som efterfølgende blev givet til Anders Bondo Christensen fra DLF. Kort efter sendte Anders
Bondo Christensen et klart signal til politikerne på Christiansborg om ikke at blande sig i de forestående overenskomstforhandlinger.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kom også på banen med analyser, der viste, at bl.a. sosu’erne
tjente pænt sammenlignet med mange privatansatte. Daværende finansminister Thor Pedersen
tog teten op og udtalte i en artikel i Politiken ’at det er en myte, at de offentlige ansatte sakker
bagud’. Både DA og Thor Pedersen udlægning af sosu’ernes løn blev dog hurtigt kritiseret, da tallene omregnede en række goder og ferie- fridage blandt sosu’erne til lønkroner.
Anders Fogh Rasmussen udskrev d. 24. oktober, et år før valgperioden udløb, folketingsvalg til d.
13. november 2007. Argumentet var at ’rense luften’, så de forestående forhandlinger kunne
komme i gang uden støj fra valgrygter på gangene på Christiansborg. Anders Fogh Rasmussen
kunne efter stemmerne var talt op danne sin tredje VK-regering, der sammen med Dansk Folkeparti og det færøske Sambandsparti nåede de 90 mandater.
Under valgkampen cementerede formanden for Socialdemokraterne Helle Thorning-Schmidt og
formanden for Dansk Folkeparti i en direkte tv-debat, at begge partier fortsat var klar med en ekstra pose penge til de offentlige ansatte i de forstående overenskomstforhandlinger, dog var de
fortsat uenige om, hvorvidt pengene skulle øremærkes eller ej.
Den nye finansminister Lars Løkke Rasmussen erklæderede hurtigt, med støtte i en nyligt udgivet
rapport fra de økonomiske vismænd, at den ekstra lønpose, som der forsat var et flertal for udenom regeringen efter valget, ville skabe en overophedning af den danske økonomi. Flere forbund i
fagbevægelsen ønskede fortsat heller ikke, at politikerne skulle blande sig i forhandlingerne med
øremærkede penge. Økonomernes advarsler og udmeldingerne fra flere forbundsformænd om at
holde fingrene væk fra den danske model satte Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i lidt af en
kattepine. Det lykkes dog Finansminister Lars Løkke Rasmussen at rede alle trådene ud ved at lande en aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, hvor en fremrykning af udbetalingen af
lønreguleringen for et år og ved at sammenlægge den årlige lønregulering for de næste tre år. Aftalen landede elegant på en samlet værdi på i alt 5,1 mia. Dermed kunne de to partier proklamere,
at de nu havde indfriet deres løfter om en særlig pose penge til de offentligt ansatte, men langt
hovedparten af pengene var netop ikke nye, men blot en fremrykning af den aftalte lønregulering.
Penge var heller ikke øremærket, som Dansk Folkeparti havde lovet, men reserveret i en samlet
lønpulje, som parterne selv kunne forhandle om. Dermed kom Lars Løkke Ramussen til at stå som
forsvarer af den danske model, mens Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på papiret ikke
kunne anklages for løftebrud.
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7.4 Strejkerne i 2008
Trepartsforhandlingerne, sosu-strejkerne i sommeren 2007, folketingspolitikernes lovning om en
ekstra lønpose og den buldrende højkonjunktur var de afgørende rammebetingelser for overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2008. Det var klart, at forventninger var skruet i
vejret, og at forhandlingerne inden de var kommet i gang var blevet kraftigt politiseret af debatten
om en særlig ekstra pose penge til de offentligt ansatte. Klimaet inden forhandlingerne var så højspændt, at de kommunale og regionale arbejdsgivere tidligere på året havde plæderet for en udsættelse af forhandlingerne med ét år, så der var ro til at få kortlagt lønforholdene i den offentlige
sektor, som netop havde været omdrejningspunktet for strejkerne og debatten om kvalitet i den
offentlige sektor siden foråret 2007. Kravet blev afvist, og parterne udvekslede i december 2007
krav som planlagt. Problemet med den særlige pose penge var umiddelbart løst og forhandlingerne var tilbage på sporet. Forventningerne til forhandlingerne på lønmodtagersiden var imidlertid
fortsat intakte.
CFU og staten indgik traditionen tro det første forlig, og lagde dermed linjen for de regionale og
kommunale forhandlinger. FOA valgte hurtigt at gå enegang ved at træde ud af KTOforhandlingerne. Det lykkes KL og KTO at indgå et forlig uden FOA d. 28. februar 2008. Aftalen landede på en samlet lønramme på 13,1 pct., hvilket var en smule over statens niveau på 12,8. Dog
ville finansministeren Lars Lykke Rasmussen i første omgang ikke acceptere en samlet lønramme,
der lå over statens niveau. Her var tale om et klokkeklart regeringsindgreb i de kommunale forhandlinger, hvor regeringen cementerede sin position i forhandlingssystemet, hvilket udstillede
KL’s manglende forhandlingsfrihed (Jacobsen & Pedersen, 2010). En senere teknisk justering af
feriegodtgørelsen betød at forliget kom inden for rammen, og finansministeren accepterede i anden omgang forliget. Alle i KTO accepterede forliget med undtagelse af BUPL’s hovedbestyrelse,
som dermed måtte tilbage til forhandlingsbordet med forligsmanden for bordenden. Forhandlingerne mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner var ligeledes brudt sammen. Mens de forbund i KTO, der havde indgået forlig, sendte aftalen til urafstemning begyndte forhandlingerne i
forligsinstitutionen mellem FOA, BUPL og KL på det kommunale niveau og Sundhedskartellet, FOA
og Danske Regioner på det regionale. Det lykkes forligsmanden Mette Christensen at forlig KL og
BUPL via et mæglingsforslag, som blev sendt til afstemning blandt medlemmerne, som dog forkastede aftalen til trods for BUPL’s hovedbestyrelses anbefaling om at stemme ja. FOA og Sundhedskartellet begyndte strejkerne d. 16. april 2008 efter forligsmanden efter udsættelse havde opgivet
at forlige parterne, og BUPL fulgte d. 19. maj 2008.
Til manges store overraskelse greb regeringen ikke ind, og konflikter kom til at løbe længe sammenlignet med tidligere strejker. Regler om nødberedskab betød, at der på hospitalerne var bemanding, og i flere tilfælde betød det, at flere sygeplejersker end normalt var på arbejde. En stor
del af konflikten udspillede sig i medierne, og budskabet var ikke alene rettet mod modparten KL
og Danske Regioner, men også i høj grad den offentlige opinion, og ikke mindst folketingspolitikerne. Det var tydeligt, at de konfliktende forbund ikke kunne få sine krav igennem medmindre, at
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regeringen accepterede, at KL og Dansk Regioner gik udover rammen i forhold til det, der lå i de
allerede indgåede forlig på det statslige - og det øvrige KTO område. Men konflikten fik lov at løbe
uden at regeringen greb ind. FOA og KL indgik forlig d. 5. maj 2008 og senere indgik FOA forlig med
Danske regioner d. 23. maj 2008. Mod en trussel om en optrapning via lockout indgik BUPL forlig
med KL d. 13. juni 2008 og sundhedskartellet og Danske Regioner landede et forlig senere samme
dag. Dermed var en af Danmarks historiens længste overenskomstforhandlinger slut. Lønkommissionen bliver som følge af konflikten nedsat. Kommissoriet indeholder en kortlægning af offentlig
løn, og hvordan den offentlige sektor kan udvikles, som et attraktivt arbejdsmarked.

7.5 Konklusion og diskussion
Perioden fra 1987 til 2008 byder på mange afgørende ændringer og begivenheder for den offentlige aftalemodel. Fællesskabserklæringen ses som en stor succes for den danske model på det offentlige område. Erklæringen Trepartsaftalen viste sig at være et vigtigt redskab i moderniseringspolitikken og løsning på de indkomstpolitiske problemer, som havde plaget 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. Det er også her, at den afgørende norm om, at den offentlige sektor ikke må
være lønførende bliver cementeret. Forligsinstitutionen formår også i slutningen af 1980’erne og
begyndelsen af 1990’erne at få samlet op på en række forbund på KTO-området, der ikke blev omfattet af det generelle forlig.
1990’erne byder også på flere konflikter på sundhedsområdet med sygeplejerskerne i spidsen. Alle
strejkerne bliver afsluttet med et regeringsindgreb. Konflikterne handler om løn, hvor DSR ønskede at flytte medlemmerne op i det offentlige lønhierarki. Samtidig bliver ’Ny Løn’ introduceret,
hvilket afspejler den største strukturelle ændring af det offentlige aftalesystem siden tjenestemandsreformen i 1969. Det er også i løbet af 1990’erne, at kontraktstyringen bliver rullet ud.
Efter OK08 var der en lang diskussion om, hvorvidt overenskomstforhandlingerne var et brud med
den danske model, da forhandlingerne uden tvivl blev politiseret i sådanne grad, som ikke var set
tidligere. Under forløbet var udmeldingen fra flere private arbejdsgivere også klar; parterne, og
her især fagbevægelsen, skulle ikke appellere til det politiske system for at løse deres problemer.
Due og Madsen (2010) kaldte også spillet for ’forum-shopping’, hvilket ikke var knyttet med mange positive konnotationer. Men OK08 viste også, at kontraktstyring, budgetmodeller, strukturreformer og et effektivt skattestop havde sat staten og herunder finansministeren i en endnu mere
central position i det offentlige forhandlingssystem, hvilket tydeligt om til udtryk ved finansministerens underkendelse af det indgåede KTO-forlig.
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Kapitel 8 – Efter krisen; modernisering og den første offensivelockout (2008 – 2017)
Kort efter strejkernes ophør i 2008 oplever Danmark virkningerne af den største økonomiske krise
siden 1920’erne. Konsekvenserne er en afmatning af økonomien og et nyt politisk fokus på den
offentlige aftalemodel, som et middel til besparelser. Det sker ved, at offentlige lønninger og arbejdsvilkår i perioden i stigende grad bliver en integreret del af udgiftspolitikken. Det betyder i
praksis, at forventede besparelser ved ændringer af aftaler vedrørende løn og særligt arbejdstid
nu indgår i finansieringen af politiske reformer. Der bliver med andre ord sat kroner og ører på, i
hvor høj grad ændringerne af aftalemodellen kan omsættes til besparelser og effektiviseringer.
Hertil kommer, at det centrale statslige niveau strammer det økonomiske greb om regionerne og
særligt kommuner med budgetlov og omprioriteringsbidrag. Parallelt med denne effektiviseringsog moderniseringsdagsorden barsles der i denne periode med en tillidsreform, der skal fastsætte
principperne for samarbejde mellem parterne fremadrettet – dog er det ikke alle organisationer
på lønmodtagersiden, der tilslutter sig den endelige aftale. Overenskomstforhandlingerne i 2013
endte med den første offensive brug af lockoutvåbenet i Danmark i den offentlige sektors historie,
som ovenikøbet skete i kombination med et lovindgreb. Dermed oplevede den offentlige sektor i
Danmark også sin anden store arbejdskonflikt inden for blot fem år. Overenskomstfornyelsen i
2015 virkede på overfladen ganske fredsommelig, men forhandlingsforløbet bød på flere nybrud,
hvor særligt ’privatløns-værnet’ præsenteret af arbejdsgiverne ganske sent i forhandlingsforløbet,
blev af mange på lønmodtagersiden opfattet som en ny og aggressiv forhandlingsstrategi. Senest
har moderniseringsbestræbelserne som afskaffelse af kutymefridagene og omtale af ’low performers’ stress-testet samarbejdet mellem parterne - særligt på det statslige niveau.

8.1 OK11 – Smal vedligeholdelsesoverenskomst og et serviceeftersyn
Et par måneder efter afslutningen på storkonflikten i 2008 ramte den finansielle - og økonomiske
krise Danmark. Krisen havde sit udspring i USA efter den internationale bank- og finanskoncern
Lehman Brothers begærede konkurs. Konsekvenserne for Danmark var en generel afmatning af
økonomien med stigende arbejdsløshed, lav vækst og forringelser af de offentlige finanser til følge. VK-regeringen, der nu havde siddet på regeringsmagten siden 2001, skiftede partileder da Anders Fogh Rasmussen d. 5. april 2009 overdrog statsministerposten til daværende finansminister
Lars Løkke Rasmussen.
Forventningerne til overenskomstfornyelsen på det offentlige område i 2011 var pga. af den økonomiske og konjunkturelle situation i bund på lønmodtagersiden. De relative høje lønstigninger fra
2008 var nu brat bremset, da reguleringsordningen trådte i kraft med en negativ udmøntning og
derved fjernede store dele af den løngevinst, som lønmodtagerorganisationerne havde kæmpet
hjem i forbindelse med forhandlingerne i 2008 (Scheuer, Høgedahl & Ibsen, 2016).
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En af konsekvenserne af storkonflikten i 2008 var også nedsættelsen af lønkommissionen i efteråret samme år. Lønkommissionens opgave var at kortlægge, analysere og drøfte, om løn-, ansættelses - og ledelsesstrukturer i den offentlige sektor bidrager til at fremme en positiv udvikling af
sektoren og til i dialog med medarbejderne at skabe dynamiske og attraktive arbejdspladser med
lokale frihedsgrader, der kan tiltrække og fastholde den efterspurgte og kvalificerede arbejdskraft
af begge køn (Lønkommissionen, 2010). Samtidig var det klart, at et Folketingsvalg også var nært
forestående. Krisen, lønkommissionens arbejde og det forestående folketingsvalg var de tre vigtigste forhold, der satte rammebetingelserne for de offentlige overenskomstforhandlinger ved OK11.
Selve resultatet af OK11 var heller ikke overraskende. Der var tale om meget lave lønstigninger for
både stat, regioner og kommuner. Løntilbageholdenheden bundede i krisebevidstheden blandt
lønmodtagerne og deres organisationer og den negative udmøntning af reguleringsordningen for
både stat og kommuner/regioner. Væksten skulle løbes i gang i den private sektor, og den offentlige lønudvikling skulle holdes i ro.
De offentlige arbejdsgiveres krav ved OK11 handlede i høj grad om mere fleksibilitet i forhold til
arbejdstid og en styrkelse af den lokale løndannelse. Parterne på det statslige niveau blev også
enige om et såkaldt ’serviceeftersyn’ af løndannelsen, TR-systemet og SU-systemet i et fælles projekt, som også var anbefalet af lønkommissionen. Serviceeftersynet blev udformet som et udvalgsarbejde bestående af repræsentanter fra Personalestyrelsen og fra centralorganisationerne.
Udvalget skulle efter planen fremlægge et oplæg senest maj 2012 til drøftelse frem mod næste
overenskomstforhandling på det offentlige område i 2013 (OK13). Det centrale i udvalgets arbejde
var at diskutere balancen mellem central regulering og lokale frihedsgrader ud fra en række konkrete temaer. Udvalget kunne dog ikke nå til en fælles enighed omkring, hvordan et muligt serviceeftersyn skulle se ud. Derfor endte afrapporteringen med en række ’overvejelser’ nedfældet i
to separate bilag; et for Finanisministeriet og et for CFU. Den manglende enighed viser ganske tydeligt, at parternes interessefællesskab og syn på modernisering af forhandlings- og aftalemodellen lå langt fra hinanden.
Mailand (2012) viser, at der blandt mange forhandlere på lønmodtagersiden var en opfattelse af,
at særligt de statslige arbejdsgivere optrådte mere ’ideologisk’ ved forhandlingerne i 2011 end ved
foregående forhandlingsrunder. Man kunne også sige, at arbejdsgiverne var mere offensive, da de
nu begyndte at stille krav, der i udgangspunktet kunne tolkes ultimative og dermed konfliktudløsende. Arbejdsgiverne ønskede i højere grad end tidligere at udvide det lokale ledelsesrum ved at
ændre på aftaleretten. Forud for kravsudvekslingen for OK11 havde de statslige arbejdsgivere ved
Personalestyrelsen udsendt et ganske langt oplæg ’Behov for nytænkning – et debatoplæg til
OK11’, der bl.a. indeholder flere argumenter for, hvorfor en større del af løndannelsen bør finde
sted lokalt, og hvorfor arbejdstiden bør gøres mere fleksibel. Løsningen iflg. arbejdsgiverne lå
dermed i mere ledelsesret. Et andet forhold, der kom til at kendetegne OK11, var hierarkiet i forhandlingerne, hvor det statslige område traditionelt står øverst – et hierarki, som langt størstedelen af forhandlerne mente, var stærkere ved OK11 end ved tidligere forhandlinger (Mailand 2012).
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Koordineringen og synkroniseringen af krav var altså ganske stærk på arbejdsgiversiden, men der
kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt den øgede grad af koordinering var frivillig eller mere eller
mindre tvang, hvor det statslige niveau satte sig igennem i forhandlingsmodellen. Der var i forbindelse med OK11 en opfattelse af, at det centrale statslige niveau ønskede mere lokal løndannelse
og ledelsesret, men at det i høj grad skulle ske indenfor en central styring (Ibid). Det statslige niveau ønskede således mere lokal løndannelse, som blev opfattet som mere effektiv og præstationsfremmende, mens udgifterne til lokal løn skulle styres centralt. Ønsket om centralt styret lokal
løn i den offentlige sektor er et velkendt paradoks (se Ibsen & Christensen, 2001: 384f).
Alt i alt endte OK11 som en smal vedligeholdelsesoverenskomst, der blev stemt hjem med store
Ja-flertal i baglandene. Men OK11 varslede alligevel, at der var forandringer på vej. Arbejdsgiverne, og særligt på det statslige niveau optrådte mere offensive, og havde flere og mere principelle
krav til lønmodtagerne om ændring af aftaleretten via afskaffelse og forenkling af de centrale aftaler til fordel for mere lokal løndannelse og fleksibilitet. Krisen og den nye økonomiske situation
spiller en central rolle her. Dog kunne ingen af kravene opfattes som ultimative og dermed potentielt konfliktudløsende. Det hang formentlig sammen med det netop forestående Folketingsvalg.
Historien viser, at de offentlige arbejdsgivere, der forhandler på et politisk mandat, er mere tilbøjelige til forlig op til et valg, da udsigterne til arbejdskonflikt kan skabe uønsket usikkerhed. Det
statslige niveau satte sig dog igennem i en mere markant rolle i det interne arbejdsgiverhierarki
ved OK11. Fokusset på en ændring af aftaleretten, der betød færre centrale kollektive aftaler til
fordel for mere ledelsesret, viste sig senere at være en strategi, som de offentlige arbejdsgivere
kom til at forfølge.

8.2 Thorning-regeringen og den nye moderniseringspolitik
Folketingsvalget kom i efteråret 2011. Den nydannede SSFR-regering (Thorning 1-regeringen) kunne efter 16 dages lukkede forhandlinger præsentere regeringsgrundlaget ’Et Danmark, der står
sammen’, der bl.a. bebudede en produktivitetskommission og en ny budgetlov, som i praksis betyder, at det er Folketinget, der i højere grad bestemmer kommunernes budgetter i stedet for forhandlinger mellem staten og kommuner. Dermed blev økonomistyringen af kommunerne endnu
strammere. Den nye regering betød også en række organisatoriske forandringer. Moderniseringsstyrelsen blev skabt med udgangspunkt i den daværende Personalestyrelse og med dele af Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement. Personalestyrelsen havde før 2011 haft ansvaret for statens arbejdsgiverfunktion, men med den nye Moderniseringsstyrelse rykker moderniseringsdagsorden ind parallelt med arbejdsgiverfunktionen i staten. Socialdemokraternes Bjarne
Corydon bliver Finansminister i den nye SSFR-regering. Efter noget tid oprettes Center for Udgiftspolitik og Modernisering i Finansministeriets organisation. Centeret får bl.a. til opgave at koordinere og videreudvikle Finansministeriets arbejde med modernisering og effektivisering af den offentlige sektor på det statslige område, herunder administrationspolitik i bred forstand. Dette sker
i tæt samarbejde med bl.a. den nyoprettede Moderniseringsstyrelse.

57

De organisatoriske forandringer varslede en tættere kobling mellem Finansministeriets klassiske
ressortområde, udgiftsstyring og moderniseringspolitikken. Med nedlæggelsen af Personalestyrelsen og dannelsen af Moderniseringsstyrelsen, er moderniseringsdagsordenen også kommet tættere på arbejdsgiverrollen og overenskomstforhandlingerne. Den organisatoriske udvikling afspejler,
at man fra Finansministeriets side ønsker at gøre offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår til en integreret del af udgiftspolitikken (Interview, København). Udgiftspolitikken afspejler den særlige
disciplin inden for offentlig økonomi, som undersøger de samfundsøkonomiske virkninger af forskellige typer af offentlige udgifter.
To tredjedele af det offentlige forbrug går netop til løn og arbejdsvilkår. Arbejdstid er også løn i
den forstand, at hvis arbejdsgiverne kan få medarbejderne til at arbejde mere for det samme, så
er der reelt tale om en besparelse i kroner og ører. Når offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår bliver til en integreret del af udgiftspolitikken, så indgår besparelser på løn og via arbejdstid på lige
fod med andre typer af effektiviseringer og besparelser i den offentlige sektor. Dermed kan ændringer af løn og arbejdstid konkret indregnes i forventede besparelser af planlagte reformer,
hvorved aftalemodellen på den måde bliver direkte inddraget i moderniseringspolitikken. Denne
sammenkædning af offentlig ansattes løn og arbejdsvilkår med ressortpolitik og reformarbejde er
ikke set før i Danmark.
Det er dog først med regeringens 2020 plan ’Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi
frem mod 2020’, at der bliver sat kroner og ører på, hvor meget regeringen forventer at indhente
af besparelser, og dermed bliver udgiftspolitikken for første gang kædet direkte sammen med offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår, som en del af moderniseringspolitikken. I regeringens 2020
plan ’Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi frem mod 2020’ fremgår det bl.a.:
”Alene størrelsen af den offentlige sektor i Danmark betyder, at det er vigtigt at følge udviklingen i
løn, arbejdstid og ansættelsesforhold nøje. Analyser af udvalgte områder i den statslige sektor, der
er gennemført i de senere år, dokumenterer, at der er potentiale for at tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt. Finansministeriets Budgetredegørelse 2012 vil belyse løn, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor nærmere” (Regeringen 2012: 73).
Regeringen ønsker derfor:
”I lyset af de finanspolitiske udfordringer er det nødvendigt at analysere og se fordomsfrit på alle
områder og muligheder, herunder blandt andet:
Forøgelse af arbejdstiden i den offentlige sektor, herunder undersøge en række af de fraværsforhold, som primært præger ansættelsesvilkårene i den offentlige sektor.” og ”Sætte fokus på regler, der hindrer en fleksibel anvendelse og tilrettelæggelse af arbejdstiden, fx uhensigtsmæssige
arbejdstidsregler.” (Regeringen, 2012: 74ff)
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Lærernes arbejdstidsregler bliver i den forbindelse brugt som et konkret eksempel på uhensigtsmæssige arbejdstidsregler:
”Anvendelsen af lærernes arbejdstid er i dag reguleret i centrale overenskomster, lokale arbejdstidsaftaler og lovgivning. Modsat andre ansatte på det danske arbejdsmarked fremgår det af overenskomster og lokale aftaler, hvor meget tid en lærer skal tildeles til konkrete opgaver. Tid til forberedelse af undervisningen er ens for alle lærere, uanset hvilket fag læreren underviser i, om læreren er nyuddannet eller har mange års erfaring etc. I dag underviser en folkeskolelærer 16 timer
om ugen og en gymnasielærer 9 timer om ugen i de 40 uger, et skoleår varer. På folkeskoleområdet, gymnasieområdet og en lang række øvrige skoleområder begrænser arbejdstidsaftalerne muligheden for at prioritere nye læringsformer og -aktiviteter til gavn for eleverne.” (Regeringen,
2012: 74ff)
Det er her tydeligt, at de centrale overenskomster ses som en barriere for modernisering og effektivisering. En afskaffelse af de centrale arbejdstidsregler ses som en klar mulighed for at indhente
besparelser. Dermed stiller Finansministeriet allerede i 2012 skarpt på netop lærernes centrale
arbejdstidsregler, som senere skulle blive det afgørende stridspunkt i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2013.
I resultatkontrakten mellem Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen fremgår det også, at ét
af de fire strategiske pejlemærker, Moderniseringsstyrelsen skal sigte mod, er at
’Gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken’ (Moderniseringsstyrelsen, 2013: 2).
Herunder bliver det et målepunkt (også kaldet ’KPI’) i resultatkontrakten, at:
’OK13 skal være løftestang for at fremme Moderniseringsstyrelsens dagsorden om at gøre løn og
arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken’ (Moderniseringsstyrelsen,
2013: 5). En af milepælene er ’Analyser af arbejdstid og løndannelse, der identificerer problemstillinger og potentialer på udvalgte område’ (Ibid).
En af metoderne til at identificerer problemstillinger og potentialer er ved at bestille eksterne konsulenthuse heriblandt McKinsey & Co til at undersøge udvalgte områder inden for den offentlige
sektor for at finde potentielle områder, hvor ændringer af arbejdstid og løndannelse kan bidrage
med økonomiske besparelser (Interview, København).
Senere under selve overenskomstforhandlingerne d. 13. februar 2013 lancerer Regeringen via Finansministeriet ’Vækstplan DK’. Målet med planen er at skabe vækst og beskæftigelse i den private sektor via tre reformspor:
1. Reformer, der forbedrer vilkår for private virksomheder
2. Reformer, som øger uddannelsesniveauet og beskæftigelse
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3. Reformer af den offentlige sektor samt holdbare offentlige finanser
Det vurderes, at moderniseringen af den offentlige sektor (reformspor nummer 3) vil kunne bidrage med at frigive 12 milliarder frem mod 2020. Det skal bl.a. ske ved en forenkling af aftalesystemet, herunder afskaffelse af centrale aftaler. Vækstplan DK er regeringens videreudvikling af den
reform- og moderniseringsdagsorden, der først blev præsenteret i 2020 planen ’Danmark i arbejde
– udfordringer for dansk økonomi frem mod 2020’.
Offentlige løn og arbejdsvilkår har siden det første moderniseringsprogram i 1983 altid spillet en
central rolle i Moderniseringspolitikken. Men forholdet mellem aftalemodellen og Moderniseringspolitikken ændrer dog alligevel karakter efter krisen og særligt med Thorning 1-regeringen.
Pedersen (1999) viser, hvordan den offentlige aftalemodel ved at udvide sit kompetencefelt og
ved at samordne aftaleforhandlingerne med stadig flere moderniseringshensyn traditionelt set har
fungeret som en slags ’omstillingsinstrument’ for den samlede moderniseringspolitik. Pedersen
(1999) betegner moderniseringspolitikken som en stor succes for den danske model i den offentlige sektor. Eksempler herpå er Fælleserklæringen fra 1987, der bl.a. sikrede løntilbageholdenhed
for arbejdsmarkedspensioner og hele projektet om ’Ny Løn’, der blev indført i løbet af 1990’erne.
Denne udvikling synes i vid udstrækning at fortsætte op igennem 2000’erne, hvor trepartsaftalen
indgået i 2007 mellem de offentlige parter står som et godt eksempel herpå. Jakobsen og Pedersen (2010: 67) bemærker her; ’Parallelt med de mange tre- og firepartsdrøftelser har det kollektive
aftalesystem således spillet en stabil og afgørende rolle i realiseringen af moderniseringspolitikken
for den offentlige sektor’.
Men når ’offentlige løn og arbejdsvilkår bliver en integreret del af udgiftspolitikken’, så ses modellen netop ikke længere som et ’omstillingsinstrument’ til forandring og forbedring, som bl.a. Pedersen (1999) påpeger, men i højere grad som en del af problemet. Ikke siden det første moderniseringsprogram blev introduceret i 1983 har overenskomster og arbejdsvilkår været så direkte en
del af de konkrete virkemidler i moderniseringsbestræbelserne. I dag består moderniseringspolitikken af to områder; offentlige løn og arbejdsvilkår og digitalisering (Ejersbo & Greve, 2014). Målet er ikke længere at bruge aftalemodellen til at forandre og modernisere. Aftalemodellen ses nu i
stedet for som en barriere og hæmsko for moderniseringen. Herved reduceres spørgsmålet om
løn og arbejdsvilkår (og dermed også aftalemodellen) til et udgiftsspørgsmål.
Der er også en oplevelse blandt offentlige arbejdsgivere, at lønmodtagerorganisationerne ikke kan
’levere’, når det gælder om tilpasning til de udfordringer, som præger den offentlige sektor. Aftalemodellen beskrives som en ’lag-på-lag’ model, hvor det er let at lægge ovenpå, men svært at
fjerne eller ændre ved eksisterende forhold. Dermed opstår der en vis træghed i modellen (Interview, København). På den måde opleves aftalemodellen som værende ude af med trit med tiden,
hvor modellen ikke evner at løse de problemer, som den offentlige sektor står overfor. Aftalemodellen er således præget af en stærk stigafhængighed, der gør det svært at lave abrupte forandringer i tempi, der iflg. arbejdsgiverne er nødvendige for at omstille den offentlige sektor.
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Det nye fokus på løn og arbejdsvilkår som en kilde til besparelser kommer af de finanspolitiske
udfordringer, der fulgte i kølvandet af krisen. EU’s konvergenskrav, som Danmark har tilsluttet sig,
stiller krav om en stram økonomisk politik, hvor de offentlige finanser bl.a. ikke må overstige 3 %
af bruttonationalproduktet årligt, og hvor den samlede offentlige bruttogæld ikke må overstige 60
% af bruttonationalproduktet. Konvergenskravene stiller krav om en stram økonomistyring, og
afskriver samtidig en række finanspolitiske styringsredskaber. Samtidig er der en erkendelse i Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, om at der ikke længere kan hentes meget mere på et
øget arbejdsudbud, og ved at optimere på indkøb og spare på andre forhold fx varmen (interview,
København). Derfor opleves det nu nødvendigt at tage fat på den største post på det offentlige
forbrug nemlig lønnen og tilhørende arbejdsvilkår.

8.3 Tillidsreform og ’mini trepart’ om modernisering
Parallelt med Finansministeriets og Moderniseringsstyrelsens fokus på udgiftspolitikken og offentlige løn og arbejdsvilkår får Økonomi- og Indenrigsministeriet med Margrete Vestager fra det Radikale Venstre også en rolle i moderniseringspolitikken med bl.a. et kontor for Offentlig fornyelse og
velfærd. Det er også Økonomi og Indenrigsminister Margrete Vestager, der tilkendegiver, at hun
ønsker en ’Tillidsreform’, som skal sætte rammerne for modernisering af den offentlige sektor via
en række styrende principper. Der er her lagt op til en ’mini-trepart’ mellem regeringen præsenteret ved Indenrigsminister Margrete Vestager, og de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer. Formålet med tillidsreformen var således at finde en fælles forståelse - og plan for,
hvordan regeringen kunne realisere sin ambition om at hente 12 milliarder kroner i effektivisering
af den offentlige sektor (jf. Vækstplan 2020 ovenfor). Formand for FTF Bente Sorgenfry udtalte til
Politiken d. 19. juni 2013:
”Vi kan sætte os udenfor og være sure, men så bliver vi kørt over. Vi ved, at der skal effektiviseres
for 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020”.
Parterne og regeringen ved Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager kunne d. 20. juni
2013 præsentere en aftale, der indeholder syv principper for samarbejde om modernisering af den
offentlige sektor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styring af den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater
Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen
Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar
Udviklingen og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation
Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
Ledelse og engagement skal fremme innovation
Offentlig service skal inddrage borgernes resurser

Ifølge aftalen skal principperne for samarbejdet mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked
om modernisering fremme en offentlig opgavevaretagelse og kultur med fokus på tillid, samarbej-
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de, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. Parterne er enige om at skabe en
kulturforandring for at opnå bedre velfærd og mener at tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering er vejen frem. Et nyt center for offentlig innovation blev i den forbindelse oprettet til at drive forandringerne, og styringslaboratorier skal nu udvikle nye måder at styre den offentlige sektor på.
I forbindelse med lanceringen af aftalen udtalte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:
"Tillid er ansvarspådragende. Både for medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og fagforeninger. Derfor har vi - sammen - skabt et nyt udgangspunkt for, hvordan vi samarbejder om en bedre offentlig
sektor lokalt, regionalt og nationalt”.
’Mini-treparten’ om principper for modernisering af den offentlige sektor blev udlagt som et produkt af ’den danske model’, når den er bedst. Parterne og regeringen står sammen om at finde
fælles løsninger på de aktuelle problemer, som det offentlige arbejdsmarked står overfor med den
effektiviseringsdagsorden, som regeringen havde fremlagt med ’Vækstplan DK’ (jf. afsnittet ovenfor). To lønmodtagerorganisationer havde imidlertid valgt ikke at være en del af aftalen, FOA og
DLF. Formanden for FOA Dennis Kristensen kaldte aftalen for ’løse hensigtserklæringer’ (Information, 2013), og Formanden for Danmarks Lærerforening (DLF) Anders Bondo Christensen kaldte
aftale for ’varm luft’ (Folkeskolen.dk, 2013). Lærerne var også fortsat mærket af lockouten, der var
blevet afsluttet kort forinden. FOA mente, at OAO havde tiltrådt aftale på deres vegne uden mandat, og konsekvensen blev, at FOA forlod OAO i protest. De to forbund, som ikke var en del af mini-treparten, svækkede aftalen en del, da netop FOA og DLF udgør to meget store lønmodtagergrupper i den offentlige sektor.
Det er også klart, at de to forbund mente, at der ikke var konsistens i den linje, der blev lagt i Finansministeriet og i Moderniseringsstyrelsen, hvor løn og arbejdsvilkår er blevet en integreret del
af udgiftspolitikken (Interview, København). Regeringen ville med den ene hånd modernisere dvs.
bl.a. fjerne centrale overenskomster og med den anden skabe større tillid. Det virker for nogen
paradoksalt. Det er her også værd at bemærke, at moderniseringspolitikken (herunder Vækstplan
DK) og tillidsreformen er barslet i to forskellige ministerier; henholdsvis Finansministeriet koblet til
udgiftspolitikken og i Økonomi og Erhvervsministeriet med tillidsreformen.

8.4 OK13 – den første offensive lockout
Overenskomstforhandlingerne i 2013 blev en af de mest dramatiske i den offentlige sektors historie. De offentligt ansattes forventninger til OK13 var ellers helt i bund, da krisebevidstheden i 2013
stadig var fremherskende. Offentligheden forventede derfor et meget fredsommeligt overenskomstforløb i 2013 med hurtige og smalle forlig, der uden den store dramatik ville blive stemt
hjem med store ja-flertal af begge parter. At det ikke gik sådan i hele den offentlige sektor, hang
primært sammen med to forhold:
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1) Arbejdsgiveres nye og meget aggressive forhandlingsudspil og forhandlingsstrategi og
den stærke koordinering mellem Finansministeriets og KL’s kravsformulering og forhandlingsstrategi,
og
2) Arbejdsgivernes samspil med regeringens politiske reformarbejde.
KL’s krav på KTO-området tog udgangspunkt i den økonomiske krise og flugtede med KL’s langsigtede arbejdsgiverpolitik. KL satsede på klassiske arbejdsgiverkrav som mere lokal løndannelse,
mere rum for lokal ledelse, øget produktivitet og effektivitet og et øget arbejdsudbud. Desuden
ønskede KL, at antallet af beskyttede tillidsrepræsentanter blev reduceret, og at samarbejdssystemerne blev forenklet med færre mødedage. Men arnestedet for en eventuel konflikt befandt
sig et helt andet sted. Det gemte sig i sætningerne: ’Forenkling af arbejdstilrettelæggelsen er kernekomponenter til at øge produktiviteten i kommunerne. Arbejdstidsreglerne må derfor ikke besværliggøre hverdagens praksis eller hæmme forandringer og omstillinger af den kommunale opgavevaretagelse’ (KL, 2012). Disse to sætninger var møntet generelt på de kommunale arbejdspladser, men er i særlig grad rettet mod folkeskolens dagligdag, og KL’s direkte krav til skolelærerne var klar: Væk med særregler om anvendelsen af arbejdstiden og regler om, at der kan indgås
lokalaftaler om arbejdstidens anvendelse (Høgedahl & Ibsen, 2015). Alle aftaler om timer til forberedelse skulle således bortfalde og erstattes af en generel arbejdstidsaftale: Lærernes arbejdstid er
37 timer om ugen. Lærerne skulle ifølge KL i princippet – som andre offentligt ansatte – være til
stede på skolen i 37 timer om ugen. Den enkelte lærer skal herefter i dialog med skolens ledelse
aftale opgavernes tilrettelæggelse, hvor det er lederen, der qua sin ledelsesret har det sidste ord.
Senere viste det sig, at Moderniseringsstyrelsen på det statslige område fremsatte samme stålsatte krav. Ønsket om at fjerne de centrale aftaler om arbejdstid havde længe været et prioriteret
ønske for både kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere. Det så ud til, at OK13 skulle blive
overenskomstrunden, hvor arbejdsgiverne ville tage det endelige opgør.
KL’s hovedkrav på folkeskoleområdet var derfor en stærkt lederstyret model, der i realiteten fjernede magten fra skolelærerne, deres tillidsrepræsentanter og organisationer, når det gælder arbejdets tilrettelæggelse og arbejdstidens anvendelse. Aftaleretten skulle ændres – de centrale
aftaler skulle fjernes til fordel for mere ledelsesret. Moderniseringsstyrelsen stillede helt synkrone
krav til lærerne på det statslige område, hvor gymnasierne dominerede, hvilket tidligt i forhandlingsforløbet blotlagde den stærke koordinering af kravsformuleringerne og de strategiske mål
mellem Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og KL.
Når det gælder de offentlige arbejdsgiveres samspil med regeringens løbende reformarbejde, blev
det hurtigt synligt for offentligheden, at regeringens højtprofilerede folkeskolereform viste sig at
være politisk og finansieringsmæssigt uløseligt forbundet med resultatet af forhandlingerne mellem særligt KL og LC/DLF. Blot få dage før, at parterne udvekslede krav, præsenterede regeringen
via undervisningsminister Christine Antorini sit udspil til en reform af folkeskolen. Det blev hurtigt
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klart, at reformen var underfinansieret og stod og faldt på, at lærernes arbejdstidsaftaler blev ændret i de kommende overenskomstforhandlinger.
Men reformarbejdet havde allerede konsekvenser for overenskomstforhandlinger længe før, at
forhandlingerne gik i gang. Regeringen nedsatte tilbage i januar 2012 en arbejdsgruppe under Finansministeriet, der havde til formål at undersøge mulighederne for at få ’mest undervisning for
pengene’. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra regeringen præsenteret ved Moderniseringsstyrelsen og de kommunale arbejdsgivere (KL). Danmarks Lærerforening (DLF) udviste i den
forbindelse stor forundring over ikke at være inviteret til forhandlinger, og påpegede i den forbindelse, at arbejdsgruppen var et udtryk for en ’to-partsøvelse’ (Regering – arbejdsgivere), men med
en blind makker i spillet (lærerne/lønmodtagerne), og ikke den trepartsøvelse, der ellers var lagt
op til i regeringsgrundlaget (Regeringen, 2011), og som er kutymen i den danske model.
Arbejdsgruppens rapport blev imidlertid aldrig offentliggjort, og DLF’s anmodning om aktindsigt
blev nægtet, da der efter Finansministeriets mening var tale om ’interne arbejdsdokumenter’,
hvad der senere undrede ombudsmanden, da han afgav beretning om sagen:
’Jeg henviser igen til, at formålet med arbejdsgruppens arbejde netop var ’at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2013’,… jeg kan ikke vide, hvad den præcise baggrund for det nævnte forhold er, men en samlet vurdering efterlader det indtryk, at det kan være
planlagt og disponeret med sigte på … at undgå, at de omhandlede dokumenter blev undergivet
aktindsigt’.
(Folketingets Ombudsmand 2013: 13ff ).
Der er her tale om en usædvanlig skarp formulering, der til en vis grad understøtter DLF’s påstand
om, at arbejdsgruppen havde til formål ikke alene at undersøge mulighederne for at koordinere
forhandlingsforløbet mellem Finansministeriet og KL, men også finansiering af reformen og ikke
mindst, hvordan mulige forløb kunne se ud i forbindelse med overenskomstforhandlingerne herunder koordinering af en konflikt og et lovindgreb (Interview, København).
OK13 i den offentlige sektor var dermed fra starten kraftigt politiseret, hvilket kom til at præge
hele forhandlingsforløbet. De kommunale og statslige arbejdsgiveres strategi var tilsyneladende at
isolere særligt folkeskolelærernes organisation, Danmarks Lærerforening (DLF) og tage et opgør
med de eksisterende arbejdstidsregler på folkeskoleområdet (Mailland, 2014).
Parterne kom ikke på noget tidspunkt i realitetsforhandlinger, og efter en papirløs tur i forligsinstitutionen, der endte med exit uden et mæglingsforslag på bordet, trådte den lockout, som KL efter
hovedaftalens regler havde forvarslet, i kraft. Der har været udtrykt kritik af forligsinstitutionen i
forhold til ikke at gøre nok til at forhindre konflikt. Bl.a. ville Forligsmanden Mette Christensen
kunne udsætte konflikten med yderligere 14 dage. Det er vigtigt at understrege, at parterne har
tavshedspligt, når det gælder forhandlingerne i forligsinstitutionen, men flere forhandlere give det
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indtryk, at forligsmanden gjorde et stort stykke arbejde, men at særligt arbejdsgiverparten var
stålsat, og dermed ikke ville give indrømmelser. Det var også et svært spørgsmål at gradbøje, eller
som KL’s forhandler Michael Ziegler formulerede det, så kan man ikke være halvt gravid. Mette
Christensen kunne godt trække pinen ud i yderligere 14 dage, men det ville efter al sandsynlighed
blot føre til en forsinkelse af konflikten. Det forhold, at der ikke kom papir på bordet i form af en
mæglingsskitse eller mæglingsforslag skulle sidenhen vise sig at være af afgørende betydning, da
det netop betød, at pennen var helt fri, da loven skulle skrives efter lovindgrebet.
Lockouten var altomfattende, og involverede op mod 67.000 overenskomstansatte lærere/undervisere på både det kommunale og statslige område. Netop fordi lockouten var altomfattende havde lærerne ikke mulighed for at modsvare med strejkevåbenet, da alle overenskomstansatte lærere allerede var lockoutet. Lærerne havde den mulighed at bede andre lønmodtagereorganisationer om hjælp ved at indlede sympatikonflikter. Denne mulighed eksisterer på tværs af
sektor og hovedorganisationer. Men DLF anmodede aldrig om at få varslet sympatikonflikter, og
forklaringen herpå var tilsyneladende, at man i DLF’s ledelse var bange for et ’nej’, der dermed
ville udstille DLF endnu mere isoleret og svækket (Mailand 2014).
De offentlige arbejdsgivere fulgte tydeligt en strategi om at udstille lærerne, som en lønmodtagergruppe, der nød godt af særlige privilegier. Der blev i den forbindelse brugt begrebet om ’normalisering’. Lærernes arbejdstidsregler skulle ’normaliseres’, så de var i tråd med resten af arbejdsmarkedet. I forbindelse med OK13 blev det også tydeligt, at den offentlige opinion spillede en afgørende rolle. KL indrykkede også annoncer med bl.a. teksten ’Fakta er, at en lærer underviser 16
timer om ugen. Tallet er så lavt at selv lærerforeningen troede at det var forkert’. Det var første
gang, at offentlige arbejdsgivere indrykkede annoncer målrettet modparten. Det viser tydeligt,
hvor vigtig den offentlige opinion er, når det kommer til konflikt i den offentlige sektor. DLF kørte
naturligvis også sin egen kampagne målrettet den brede offentlighed og blandt medlemmerne.
Særligt brug af sociale medier var vigtig for DLF, der herigennem kunne fortælle historier om enkelte lærer, og derved sætte et menneskeligt ansigt på konflikten. Temaet i konflikten blev også i
høj grad et spørgsmål om, hvorvidt heldagsskolen var en god ide eller ej.
Efter 25 dage blev konflikten afsluttet d. 26. april 2013 med et lovindgreb, der på alle væsentlige
punkter opfyldte KL’s krav til ændrede arbejdstidsregler. DLF blev ikke inddraget i udformningen af
lov 409, som den kom til at hedde. Loven blev i stedet hastebehandlet i bededagene, og den endelige tekst fjernede lærernes arbejdstidsregler. Lærerne fik en beskeden lønstigning ud over, hvad
det generelle KTO-forlig indeholdt, herudover værnsregler og en 1 mia. kroner øremærket til kompetenceløft af lærerne.
Det er usædvanligt, at regeringen på ingen måde har skævet til hverken mæglingsforslag eller inddrog lærernes organisation DLF i det lovforberedende arbejde, men alene hastebehandlede lov
409 igennem Folketinget henover bededagene. Der var naturligvis et tidspres for at få særligt 9.
klasseeleverne i skole igen, så de kunne nå at afvikle deres eksamen, men hastebehandlingen af
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Lov 409 kunne dog alligevel godt inddrage perspektiver fra Danmarks Lærerforening. Dette forhold
påpeges også af ILO:
”Udvalget finder det beklageligt, at regeringen ikke giver nogen yderligere forklaring på, hvorfor
den ikke konsulterede DLF og minder om, at det er vigtigt, at man forud for indførelsen af et lovforslag, som påvirker overenskomstforhandlinger eller ansættelsesforhold, udførligt drøfter enkelthederne med de behørige medarbejder- og arbejdsgiverorganisationer ” (ILO 2014).
Med lov 409 var vejen banet for en finansiering af dele af folkeskolereformen og – efter regeringens og KL’s mening – indførelsen af en ledelsesret og arbejdstidsregler, som var gældende i den
øvrige del af den offentlige sektor.
På det gymnasiale område blev udfaldet anderledes. Finansministeriets ambition var i udgangspunktet det samme som på folkeskoleområdet og de øvrige lærerområder, nemlig at de eksisterende centrale arbejdstidsregler skulle fjernes. Gymnasielærernes arbejdstidsaftaler havde også
ved tidligere overenskomstrunder i 2008 og igen i 2011 været på bordet. Aftalen i 2013 blev dog
kontroversiel idet, at store dele af GLs hovedbestyrelse og repræsentantskab var imod aftalen, der
fjerne de centrale arbejdstidsaftaler via en ny model, der ligger tæt op af de regler, der er gældende for erhvervsakademier og professionshøjskoler. Finansministeriet roste GL for aftalen, hvilket
formentlig havde det formål at lægge pres på LC, som på daværende tidspunkt fortsat var i forhandling (Mailand 2014). GL’s regler fordrer, at repræsentantskabet skal tage stilling til et forlig,
og hvorvidt de vil anbefale medlemmerne at stemme ja eller nej. 189 tillidsrepræsentanter anbefalede således et nej, mens kun 39 anbefalede et ja. Nogenlunde samme udfald blev aktuelt ved
urafstemningen, hvor 85 % af medlemmerne stemte nej, men da de øvrige AC organisationer
mønstrede et samlet ja flertal, blev aftalen vedtaget.

8.5 OK15 – privatløns-værnet
Overenskomstforhandlinger i 2015 (OK15) var således den første forhandlingsrunde efter lockouten i 2013. Skyggen fra konflikten i 2013 hang fortsat over forhandlingerne i 2015. Dertil var endnu
et Folketingsvalg lige rundt om hjørnet, mens de økonomiske rammebetingelser var bedre end før.
Selvom forhandlingerne foregik i nogenlunde ro og orden, hvor de samlede forlig blev stemt hjem
med store ja-flertal, var der alligevel knaster i forløbet.
Traditionen tro, så var det, det statslige niveau, der lagde niveauet ved at være de første, som indgik et forlig. Den største ændring var her, at overenskomstperioden blev ændret fra 2 til 3 år, hvilket var en synkronisering med det private område, der havde lavet samme ændring et år forinden.
En anden væsentlig ændring kom meget sent i forhandlingerne - og som en overraskelse. Reguleringsordningen, som bestemmer lønudviklingen mellem den private og den offentlige sektor, blev
ændret ved det såkaldte ’Privatløns-værn’. Forud havde Finansministeriet fremlagt nye udregninger af lønudviklingen, der viste, at offentlige ansatte ’skyldte’ set i forhold til lønudvikling i den
private sektor. Privatløns-værnet var således en af de indrømmelser, som de statslige arbejdsgive-
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re fik til gengæld for at droppe de nye beregninger. ’Privatløns-værnet’ udmøntes i en ændring af
reguleringsordningen på den måde, at hvis lønudviklingen i den private sektor løber foran lønudviklingen i den offentlige sektor, efterreguleres lønnen i den offentlige sektor fortsat kun med 80
procent, men hvis lønnen i den offentlige sektor omvendt stiger mere end i den private sektor,
efterreguleres med 100 procent i den offentlige sektors lønninger. En anden indrømmelse, som
arbejdsgiverne fik igennem, var en suspension af reguleringsordningen i 2015 og den tredje og
sidste indrømmelse gik på en hensigtserklæring fra CFU om, at ’parterne er enige om, at det er en
fælles målsætning at bringe den i 2008 indledte forskel i lønudviklingen mellem private og statslige
til ophør i næstkommende overenskomstperiode’. Den sidste indrømmelse var ganske kontroversiel, da ikke alle forhandlere havde set formuleringen før den endelige underskrivelse af forliget,
da formuleringen kom ind i aftaleteksten ganske sent i forløbet (Hansen & Mailand 2015). Det er
utraditionelt, at parterne fremlægger helt nye og centrale temaer så sent i forhandlingsforløbet.
Det kunne tyde på en ny forhandlingsstrategi fra arbejdsgiversiden, der dermed ikke tillod lønmodtagersiden at forberede sig på de komplekse beregningsmodeller, som de blev præsenteret
for.
På de øvrige områder var der naturligt nok stort fokus på særligt lærerområdet. For hvordan ville
Lov 409 blive ’ratificeret’ ind i overenskomsterne? Lærernes arbejdstid blev da også genstand for
nogen dramatik. Særligt det forhold, at KL’s formandskab og bestyrelse blev inddraget i godkendelsen af det endelige fælles papir om arbejdstid indikerede, at der her var tale om et højspændt
område. Hansen & Mailand (2015) finder flere forklaringer på, hvorfor netop KL’s formandskab og
bestyrelse blev inddraget. For det første, er der flere forhandlere, der peger på, at det skyldes pres
fra Finansministeriet, der var nervøse for, at forliget ville gå for langt i lærernes retning. Andre
påpeger, at det alene skyldes, at lærernes arbejdstid var et ganske følsomt og politisk spændt emne som følge af lockouten i 2013, hvorfor forhandlerne havde brug for et klart mandat fra det politiske niveau inden aftalen blev endeligt godkendt. Uanset hvilken forklaring der vægter mest, så er
der ingen tvivl om, at forhandlingerne og det politiske spil i KL var højspændt, hvilket også kom til
udtryk ved fyringen af KL-direktør og chefforhandler Sine Sunesen sidst i forhandlingsforløbet.
Et andet tema ved OK15 var, at de offentlige arbejdsgivere ønskede en reduktion i antallet af
overenskomster. KL’s ønske skyldes blandt andet, at færre og bredere overenskomster kunne give
en lettere og mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. En sammenskrivning af overenskomster var
da også et af tre overordnede temaer i KL’s debatoplæg til OK15. KL var tæt på en aftale med FOA,
der indebar en sammenskrivning af overenskomster, og som introducerede en helt ny ret og pligt
til efteruddannelse for ufaglærte. Forliget blev dog underkendt af FOA's bestyrelse. Til gengæld
lykkedes det for KL og FOA at opnå en aftale om forenkling af arbejdstid på døgnområdet i kommunerne, som også involverede Sundhedskartellet og Socialpædagogerne. Ydermere landede man
endnu engang nye aftaler om arbejdstid på hospitalerne på det regionale område.
Alt i alt bar OK15 præg af de første reallønsstigninger siden krisen indtraf i 2008. Hertil kom, at
OK15 endte med en række ’projekter’ på alle tre niveauer af den offentlige sektor som skal gen67

nemføres i perioden frem mod næste forhandlingsrunde i OK18. Projekterne omhandler bl.a. psykisk arbejdsmiljø, lokal løn, samarbejdsudvalg og TR-institutionen, udvikling af den danske model
mv.

8.6 God arbejdsgiveradfærd og nye regeringer
Under forhandlinger af OK15 præsenterer finansministeren d. 7. januar 2015 resultatet af projektet ’God arbejdsgiveradfærd, som er skabt af Finanisministeriet og herunder Moderniseringsstyrelsen i samarbejde med konsulenthuset Mckinsey & Co. Projektet kaldes et ’Målbillede’, som de
statslige ledere kan vælge at bruge i deres daglige ledelsesarbejde. Formen er bl.a. øget brug af
resultatmålinger og benchmarking via standardiseret rapporter. Den øgede brug af måling og
benchmarking kobles til, hvad projektet kalder ’præstationsledelse’, hvor løn og forfremmelsesmuligheder kobles direkte til en årlig vurdering af, hvorvidt medarbejderen præsterer tilfredsstillende bl.a. i forhold til både den enkeltes udvikling og afdelingens mål. Formålet er iflg. daværende
Finansminister Bjarne Corydon at skabe målrettethed og sikre, at man får mest mulig velfærd for
pengene. God arbejdsgiveradfærd bygger også på analyser vedrørende medarbejdernes arbejdstid.
Lanceringen af ’God arbejdsgiveradfærd’ afføder en stærk kritik fra flere lønmodtagerorganisationer og Finansudvalget via MF Frank Åen (EL) og MF Pia Olsen Dyhr (SF) kalder finansministeren i
åbent samråd d. 30. januar 2015 for at få svar på om ’God arbejdsgiveradfærd’ kan eksisterer
sammen med en tillidsreform? Det er også tydeligt, at der i konceptet ’Godarbejdsgiver adfærd’
ligger en styringsfilosofi, som antager at offentligt ansatte motiveres af pisk og gulerod, mens fagligheden, og ønsket hos ansatte om at hjælpe borgene og løse vigtige samfundsopgaver(også kaldet Public Service Motivation) tilsidesættes. Det er således en meget instrumentel og rationel tankegang, der ligger til grund for strategien. Derfor bliver der også sat spørgsmålstegn ved, om ’God
arbejdsgiveradfærd’ kan eksisterer parallelt med en tillidsreform og arbejdet med at sætte de ansattes faglighed fri ved at nedbringe mængderne af tid, der bruges på kontrol og registrering? Direktøren for Moderniseringsstyrelsen Niels Gotfredsen tager til genmælde i et interview til Altinget.dk (15. januar 2015), hvor han påpeger, at målinger og tillid ikke er modsætninger, men at
’God arbejdsgiveradfærd’ er en helhedstænkning. Det bliver også påpeget, at God arbejdsgiveradfærd ikke er et diktat, men et tilbud til lederne i staten.
Senere i foråret 2015 er det politiske liv ganske optaget af det forestående folketingsvalg, der bliver afgjort d. 18. juni 2015, og ender efter flere forhandlingsrunder med en ren V-regering med
Lars Løkke Rasmussen som statsminister. De foregående Thorning-regeringer havde, som beskrevet ovenfor, iværksat et omfattende reformarbejde og lavet ganske store organisatoriske ændringer i forbindelse med moderniseringspolitikken og udgiftsstyringen.
V-regeringen er ikke særlig konkret i regeringsgrundlaget, men slår alligevel ind på samme linje,
som Thorning-regeringerne:
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’Regeringen vil fortsætte med at foreslå og gennemføre reformer, som øger arbejdsudbuddet og
sikrer en moderne og effektiv offentlig sektor’ (Regeringen, 2015)
og
’Regeringen sigter efter, at de styrbare offentlige udgifter i de kommende år holdes i ro. Regeringen vil herudover løbende gennemføre reformer, omprioriteringer og effektiviseringer, der frigør
midler.’ (Regeringen 2015)
Senere bliver Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en del af en ny regering i efteråret
2016. De nye partier betyder en større ministerrokade og flere nye ministerier. Bl.a. bliver Sofie
Løhde ny minister for Offentlig Innovation. Ministerposten hører under Finansministeriet, og som
minister for Offentlig Innovation står Sofie Løhde i spidsen for moderniseringsdagsorden, digitalisering, styring og arbejdsgiverfunktionen i staten. Ministerens opgave er efter eget udsagn ’at få
den offentlige sektor til at køre længere på literen’. Den nye minister i Offentlig Innovation er endnu et eksempel på, hvordan moderniseringsdagsordenen organisatorisk bliver opprioriteret.
Samtid varsler den nye VLAK-regering i regeringsgrundlaget, at den ved årets udgang 2017 vil præsentere en plan, hvor der bl.a. er langt op til flere markedsgørelse og udliciteringer af offentlige
serviceydelser.

8.7 Low performers og kutymefridage
Kort forinden den nye VLAK-regering blev dannet fik to gå-hjem møder for statslige ledere arrangeret af Moderniseringsstyrelsen ganske stor opmærksomhed. De statslige arbejdsgivere fik med
oplægget værktøjer til, hvordan såkaldte ’low performers’ kunne afskediges. I oplægget beregner
Moderniseringsstyrelsen ’low performers’ til at udgøre 10 % af medarbejderstaben i staten akkompagneret af et billede af fire personer sovende over et skrivebord. Gå-hjem mødet blev af
mange medier udlagt som et udtryk for, at de statslige arbejdsgivere havde mistillid til medarbejderne i staten.
Samtidig begyndte voldgiftssagerne om kutymefridagene at tage form. Sagerne fik ganske stor
mediebevågenhed både før og efter voldgiftsafgørelsen. Sagen bestod i, at Social og Indenrigsministeriet ønskede at opsige tre fridage uden forhandling, da ledelsen mente, at dette var inden for
rammerne af deres ledelsesret. Voldgiftskendelsen var med arbejdsgiverne, som dermed fik mulighed for at fjerne fridagene uden at give kompensation. Opsigelsen uden forhandling med lønmodtagerne og deres organisationer vagte en del opsigt. Den største og mest alvorlige konsekvens
blev, at et samlet CFU valgte at trække sig fra alt samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Iflg.
formanden for CFU Flemming Vinther var inddragelsen af kutymedagene ’dråben, der fik bægeret
til at flyde over’. Det konkrete samarbejde, som CFU trak sig fra, var netop de projekter, som blev
aftalt i forbindelse med OK15 omhandlende bl.a. psykisk arbejdsmiljø, samarbejdsudvalg mv.
Flemming Vinther udtalte efterfølgende til Berlingske Tidende (22.12.2016):
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’Vi kan ikke køre rundt i landet og stå med en arbejdsgiver og sige, at vi skal snakke samarbejde,
når de samtidig stjæler vores fridage’
CFU’s opsigelse af samarbejdet er uden historisk sidestykke, og må derfor tolkes som et alvorligt
tillidsbrud mellem parterne på det statslige område.

8.8 Konklusion og diskussion
Årene fra 2008 til 2018 byder på mange forandringer for den offentlige aftale - og forhandlingsmodel. For det første sætter den økonomiske krise helt anderledes rammebetingelser for overenskomstforhandlingerne i 2011, 2013 og 2015. Krisen kan dermed ses som en afgørende ’pathbreaking’ begivenhed, der vender magtforholdet mellem parterne på hoved. Fra en højkonjunktur
og storstrejke i 2008 til lavkonjunktur blot et par måneder efter. Det gik hurtigt fra et sælgers til
købers marked. Politisk kom forandringen med SSFR-regeringen i 2011. Med den nye regering kom
en række nye policy-tiltag og organisatoriske ændringer. Personalestyrelsen nedlægges og erstattes af Moderniseringsstyrelsen, der både har ansvar for modernisering og arbejdsgiverfunktionen i
staten. Senest med en ny minister for Offentlig Innovation. Det centrale, statslige niveau får også
cementeret sin magtposition i perioden efter krisen bl.a. ved budgetloven, som strammer kommunernes manøvrerum i forhold til centraladministrationen.
Krisen skaber en ny politisk bevågenhed på offentlige løn og arbejdsvilkår. Det ses tydeligst ved, at
løn og arbejdsvilkår er blevet en integreret del af udgiftspolitikken. Tidligere var der et vist armslængdeprincip, når det kom til aftalemodellen. Som Pedersen (1999) beskriver det, så kan den
danske model, anskues som en stor succes for moderniseringsprocessen, hvor modellen kunne
bruges som et ’opstillingsinstrument’ af den offentlige sektor. Løn og aftalevilkår er parternes område, hvor selvreguleringsprincippet traditionelt set har været gældende. Parterne kunne finde
løsningerne i fællesskab. Men i skyggen af krisen har Finansministeriet i stigende grad sat fokus på
løn og aftalevilkår herunder i særdeleshed arbejdstidsregler ud fra rationalet om, at det ikke er
muligt at spare meget mere andre steder. Når to tredjedele af det offentlige forbrug går til løn, så
er det også her, de største tendentielle besparelser ligger. Med reformerne under Thorningregeringerne blev der for første gang sat kroner og ører på, hvor meget en ændring af aftalesystemet kan forventes at give i besparelser. Det er en udgiftspolitisk analyse, men pointen er, at
besparelser skal findes ved at afskaffe centrale aftaler, hvilket naturligt nok afføder modstand fra
lønmodtagerorganisationerne. Når løn og arbejdsvilkår bliver en integreret del af udgiftspolitikken
så lægger det et stort pres på aftalemodellen, som igen ’stress-tester’ samarbejdet mellem parterne. Kutymefridagene er også et godt eksempel herpå, hvor arbejdsgiverne går uden om forhandlingsmodellen for at få afskaffet kutymefridagene uden forhandling. Arbejdsgivernes bestræbelser
på at udvide ledelsesrummet sker i denne periode igennem både interesse - og retskonflikter. Interessekonflikten er tydeligst med lockouten i 2013, og kutymefridagene, som på mange arbejdspladser har været gældende i mere end 25 år, er netop et eksempel på, hvordan arbejdsgiverne
afprøver grænserne og rammerne af den danske model.
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Arbejdsgivernes (og politikernes) bestræbelser på besparelser går igennem et ønske om at ændre
aftaleretten ved at udvide det lokale ledelsesrum. Det sker i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor øget fleksibilitet og reduceringen af overenskomster har været et tema ved
samtlige overenskomstforhandlinger siden krisen. Det er nu arbejdsgiverne, der er offensive og
ultimative på kravene, hvilket også er en ny situation for den offentlige aftalemodel. I OK13 var
kravene endda stålsatte og dermed konfliktudløsende. Udviklingen i 1990’erne og 2000’erne (jf.
forrige kapitel) var mere præget lønmodtagernes krav. Når arbejdsgiverne vil udvide sit ledelsesrum ved at afskaffe centrale aftaler, så er det udtryk for en magtkamp. Lønmodtagerne har traditionelt set, som beskrevet i kapitel 2, haft det mål at mindske eller moderere ledelsesretten ved at
få arbejdsgiverne til indgå kollektive overenskomster.
Finansministeriet herunder Moderniseringsstyrelsen indleder i perioden efter krisen et tættere
samarbejde med konsulentbranchen og særligt Mckinsey & Co., der også bytter flere ledende
medarbejdere med Finansministeriet. Projektet ’God arbejdsgiveradfærd’ er i høj grad barslet af
McKinsey & Co. og bygger på en meget instrumentel og rationel forståelse af ledelse og styring,
hvor pisk og gulerødder i belønnings- og sanktionssystemer drevet af målstyring, ses som midlet til
en effektiv offentlig sektor. Det opfattes af mange som endnu et mistillidsbrud, og er med til at
udvide interessekløften mellem parterne. Det er også tydeligt, at særligt de statslige arbejdsgivere
mener, at omstillingen eller moderniseringen af aftalemodellen går for langsomt. Modellen beskrives som en lag-på-lag model kraftigt præget af inerti og træghed. Hvis arbejdsgiverne, herunder særligt de statslige, ikke føler, at aftalemodellen kan ’leverer’, så opleves modellen også mindre legitim.
Parternes synes derfor at være mere splittet end nogensinde før i den offentlige sektor, hvilket
konkret ses i bl.a. de fejlslagende forsøg på at finde fælles konsensus om moderniseringen af den
offentlige sektor - både i forhold til CFUs og Personalestyrelsens ’Servicetjek’ og ’Tillidsreformen’,
hvor DLF og FOA har valgt at stå udenfor. Senest med CFUs historiske beslutning om kollektivt at
opsige alt samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen.
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Analyse II
Den danske model på det offentlige område
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Kapitel 9 – Organisering, koordinering, forhandling og løndannelse
I dette kapitel analyseres parternes organisering, koordinering og forhandling på det offentlige
område. Efter en kort beskrivelse af parterne i den offentlige sektor analyseres hierarkiet på det
offentlige område. Et hierarki der er blevet tydeligere de senere år, og som på forskellige måder
indvirker på forhandlingerne. Herefter følger et afsnit om koordineringen blandt parterne, herunder også den økonomiske ramme, der forhandles om. Både rammen og koordineringen har en
række fordele, men også ulemper. Sidst i kapitlet beskrives forhandlingsforløbet og løndannelsen
efterfulgt af en samlet konklusion og diskussion.

9.1. Organiseringen og hierarki på det offentlige område
I takt med velfærdsstatens udbygning er antallet af offentligt ansatte vokset tilsvarende - særligt i
den kommunale sektor, som leverer de tre store velfærdsområder: Daginstitutionerne, ældreplejen og folkeskolen (ca. 430.000 årsværker), Regionerne driver sygehusene (ca. 112.000 årsværker),
mens staten beskæftiger en række lønmodtagergrupper på områder som politi, forsvar, gymnasielærer, universitetsansatte, ansatte i centraladministrationen mv. (ca. 172.000 årsværker) jf. tabel
1. Målt på årsværker, er kommunerne således de største arbejdsgivere inden for den offentlige
sektor, hvilket hænger naturligt sammen med, at det er her, de fleste offentlige serviceydelser
leveres.
De offentlige arbejdsmarkedsparter er repræsenterede via en række forskellige institutioner/organisationer/fællesskaber. Disse er for både arbejdsgivernes og lønmodtagernes vedkommende demokratisk opbyggede med både repræsentative og direkte demokratiformer. Medlemmerne af organisationerne vælger repræsentanter, der kollektivt varetager deres interesser, men i
forbindelse med overenskomstfornyelser har vi i Danmark regler og tradition for, at et indgået
forlig bliver sendt til urafstemning blandt medlemmerne, som enten godkender eller forkaster
forliget.
Arbejdsgiverfunktionen på det offentlige område er organiseret ved:
Det statslige niveau: Finansministeriet via Moderniseringsstyrelsen
Det regionale niveau: Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)
Det kommunale niveau: Kommunernes Lønningsnævn (KL).
Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen – 2011), som traditionelt har været placeret
under Finansministeriet, er arbejdsgiverpart i staten. Her er det finansministeren selv, der sidder
for bordenden, som den øverste chefforhandler for staten. Dermed har finansministeren flere
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funktioner på én og samme tid; som minister, aftalepart og medlem af den siddende regering. Det
betyder naturligvis flere kasketter og roller. I 2016 overgik Moderniseringsstyrelsen og dermed
arbejdsgiverfunktionen imidlertid til en den nye minister for Offentlig Innovation.
På det regionale niveau er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) arbejdsgiverpart. RLTN
består af ni medlemmer, hvoraf seks kommer fra regionerne (herunder formand og næstformand), to medlemmer repræsenterer kommunerne og to medlemmer kommer fra staten, hvoraf
én repræsenterer Finansministeriet via Moderniseringsstyrelsen. Siden kommunalreformen i 2007
har Finansministeriets repræsentant haft vetoret i RLTN. Det betyder i praksis, at Finansministeriets repræsentant har kompetencen til at 'modsætte sig nævnets beslutninger' hvis finansministeren finder, at indgåede overenskomster eller aftaler ikke 'er i overensstemmelse med målsætningen for udviklingen i de offentlige udgifter’. Vetoretten er dog ikke blevet anvendt i praksis endnu,
men alene det at muligheden eksisterer, kan øve indflydelse på forhandlingerne mellem parterne
på det regionale område (Interview, København).
På det kommunale område er det Kommunernes Lønningsnævn, der godkender de forlig, som KL
som overenskomst- og aftalepart forhandler og indgår. Kommunernes Lønningsnævn består af i alt
otte medlemmer, hvoraf fire kommer fra kommunerne (herunder formanden og næstformanden)
hertil kommer to fra regionerne og to fra staten. Arbejdsgivernes organisering er på det offentlige
område således meget centraliseret.
De tre niveauer på arbejdsgiversiden; Stat, regioner og kommuner koordinerer naturligvis også
både før og under overenskomstforhandlingerne. Der er tradition for, at det er staten, der først
indgår forlig, og dermed sætter ’rammen’ eller ’mærket’, som det regionale og kommunale niveau
følger. Det statslige niveau har dog, som bekrevet i kapitel 7 og 8 på flere områder fået en mere
central rolle i forhandlingerne. Der er siden 1990’erne sket en stærk centralisering af økonomistyringen af kommunerne og regionerne. Seneste med bl.a. budgetloven fra 2012, prioriteringsbidraget og effektiviseringskrav. Det betyder, at de regionale og kommunale arbejdsgivere forhandler
under stramme økonomiske betingelser, der kun efterlader et ganske lille økonomisk råderum, og
at den centrale styring heraf er stærk.
Billedet er lidt mere broget og komplekst på lønmodtagersiden, hvilket skyldes flere forhold. Først
og fremmest gælder det, at lønmodtagerne i Danmark traditionelt set har organiseret sig efter
demarkationsprincipper bestemt af medlemmernes fag og arbejdsfunktion og i mindre grad af
arbejdssted og sektor. Pædagoger i BUPL, folkeskolelærer i Danmarks Lærerforening, Jurister og
Økonomer i DJØF mv. Det vil sige, at nogle faglige organisationer repræsenterer medlemmer, der
arbejder på tværs af både den offentlige og den private sektor, men også på tværs af de tre niveauer inden for den offentlige sektor; Stat, regioner og kommuner. En jurist kan eksempelvis arbejde i et ministerium (staten), i administrationen på et sygehus (regioner) eller i forvaltningen i en
kommune – vedkommende vil i alle tilfælde høre hjemme i DJØF. Den danske fagbevægelse betegnes derfor som en enhedsfagbevægelse modsat mange andre europæiske lande, hvor demar-
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kationsprincippet for lønmodtagerorganisationer ofte bygger på religiøse eller politiske skillelinjer
(Høgedahl, 2014). I de øvrige nordiske lande er fagbevægelsen også i højere grad organiseret efter
et industriforbundsprincip i både den offentlige og den private sektor. Det betyder, at det er arbejdsstedet eller branchen, der er det bærende demarkationsprincip, og ikke medlemmernes fag,
uddannelse eller jobfunktion. I praksis betyder det, at de faglige organisationer her organiserer
både arbejdere og funktionærer i en og samme organisation. Denne tradition har ikke været gældende i Danmark, og der findes kun få faglige organisationer, som i dag er organiserede efter industriforbundsprincippet - heriblandt Fødevareforbundet NNF. Fagbevægelsens eksterne struktur
har historisk set vist sig at være afgørende i forhold til den måde, hvorpå forhandlingssystemerne
har udviklet sig (jf. kaptel 7, Clegg 1976; Elvander 1988; 2002).
Lønmodtagerorganisationerne i den offentlige sektor i Danmark forhandler dels egne overenskomster og aftaler og generelle emner via to centrale forhandlingsfællesskaber, der udspringer af
den historiske organistionsudvikling og krav fra arbejdsgiverne om en centralisering af forhandlingsretten (jf. kapitel 6 – 8). Her finder vi:
Det statslige niveau: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
Det regionale og kommunale niveau: Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet som blev etableret i oktober 2014, består af det tidligere KTO og organisationerne i Sundhedskartellet (jf. tabel 1).
Tabel 1 - De offentlige overenskomstforhandlinger – organisations- og forhandlingsstruktur

Forhandlingsområde Arbejdsgiverorganisationer Lønmodtagerorganisationer Antal
årsværker
Staten
Moderniseringsstyrelsen
CFU
171.990
Regioner

RLTN

Forhandlingsfællesskabet

111.486

Kommuner
I alt årsværker

KL

Forhandlingsfællesskabet

429.119
712.595

Kilde: Danmarks Statistik

De to Forhandlingsfællesskaber på lønmodtagersiden CFU og Forhandlingsfællesskabet består
endvidere af en række centralorganisationer og ’under-forhandlingsfællesskaber’, der alle er
sammenslutninger af flere faglige organisationer. Det gælder bl.a. OAO (Offentligt Ansattes Organisationer), der er en sammenslutning af hovedsageligt LO-forbund, som organiserer overenskomstansatte i kommuner, regioner og stat (underopdelt i OAO-K og OAO-S). SKAF er et forhandlingsfællesskab for Lærernes Centralorganisation (LC) med DLF som det største forbund, og CO10,
som består af en række FTF-forbund, som repræsenterer ansatte i staten. Hertil kommer Akademikerne (AC), som både er en hovedorganisation og en centralorganisation på en og samme tid.

75

9.2 Koordinering og kollektive handlingsproblemer
Der findes væsentlig forskelle i anvendelsen af forhandlingsretten og koordineringen af forhandlinger og krav på lønmodtagersiden på tværs af CFU og Forhandlingsfællesskabet. CFU forhandler
ud fra en såkaldt musketér-ed; ’én for alle og alle for én’. Det betyder i praksis, at medlemsorganisationerne så at sige afleverer forhandlingsretten ’ved indgangen’, når overenskomstforhandlingerne går i gang. Det samme gælder på det private arbejdsmarked for bl.a. CO-industri (Scheuer
2010). På den måde er medlemskabet i CFU et mere forpligtende forhandlingsorgan sammenlignet
med Forhandlingsfællesskabet, da alle medlemmer i udgangspunktet er bundet af samme forlig og
samme krav. Denne forskel mellem CFU og Forhandlingsfællesskabet har sine historiske begrundelser (se kapitel 5). Derved er det et samlet forlig for CFUs vedkommende, som enten går i forligsinstitutionen, hvis ikke alle parter når til enighed via forhandling, og det er samtidig et samlet CFU
forlig, som sendes til afstemning blandt medlemmerne. På CFU’s område opgøres afstemningsresultatet samlet indenfor de enkelte centralorganisationer. Hvis der er et flertal af ja-stemmer i
hver enkelt centralorganisation, er der arbejdsfred; omvendt ender hele det statslige område (på
nær tjenestemændene) i konflikt, hvis der blot i en enkelt centralorganisation er flest nejstemmer.
Denne musketer-éd betyder også, som tilfældet er på store dele af det private område, at mindre
partielle uenigheder mellem parterne ikke ender i konflikt, da det netop er det samlede flertal,
som bestemmer, om forliget forkastes eller ej. På den måde kan enkelte lønmodtagergrupper også
føle sig ’kørt over’. Det er sket flere gange for bl.a. GL (Due og Madsen 2010; Mailand 2014). Denne ’alt eller intet’ mekanisme, når det gælder konflikt eller konsensus, fremhæves ofte som værende en væsentlig årsag til, at det statslige niveau ikke har oplevet konflikter sammenlignet med
det regionale og kommunale område (Scheuer 2010; Jørgensen 2010; Kristensen 2014).
Tidligere forskning har i høj grad illustreret, hvordan forhandlingerne og koordinering mellem de
faglige organisationer på det offentlige område har en række fordele, men bestemt også ulemper
(se Scheuer 2000, 2010; Jørgensen 2010). Der skabes i den offentlige sektor en række ’anden ordens kollektive handlingsproblemer’, som i praksis betyder, at de offentlige organisationer i mange
tilfælde sætter hinanden skatmat, og på den måde gør det vanskeligt for enkelte organisationer at
bryde med det generelle niveau, hvilket medfører, at lønrelationer i det interne lønhierarki er svære at ændre på (Scheuer, Ibsen og Høgedahl, 2016).
Traditionelt opstår kollektive handlingsproblemer ved, at lønmodtagere ikke behøver at være
medlem af en fagforening for at opnå de kollektive goder, som de faglige organisationer tilvejebringer via kollektive overenskomster indgået med arbejdsgiverne. I Danmark har vi områdeoverenskomster, hvilket i praksis betyder, at de dækker alle arbejdende i en given branche uanfægtet
af de arbejdendes organisationsforhold – altså om de er medlem af en fagforening eller ej. Omvendt findes medlemsoverenskomster i flere europæiske lande, hvor goderne kun tilfalder de
medarbejdere, der er medlem af netop den faglige organisation, som har indgået den kollektive
aftale med en arbejdsgivermodpart (Høgedahl, 2014).
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I Danmark, som i resten af Norden, har vi dog været gode til at overkomme dette kollektive handlingsproblem, hvilket den (relative) høje organisationsgrad blandt lønmodtagerne vidner om. Dog
har vi oplevet en faldende organisationsgrad til ’sofaen’ (uorganiserede) og vækst af gule fagforeninger de seneste 15 år (Ibid; Høgedahl & Kongshøj 2017). I Danmark og i resten af Norden er der
generelt en høj organisationsgrad i den offentlige sektor.
Når de faglige organisationer forhandler via kollektive forhandlingsorganer som CFU og Forhandlingsfællesskabet, så opstår der imidlertid, hvad bl.a. Elster (1989) og Scheuer (2000) betegner som
’anden ordens kollektiv handlingsproblem’. Her er det altså ikke de enkelte lønmodtagere, men
derimod de faglige organisationers topforhandlere, der sættes i et kollektivt handlingsproblem.
Det skyldes i høj grad 1) den offentlige aftalemodels forhandlingsstruktur og 2) den politiske regulering af den offentlige aftalemodel.
Spørgsmålet er her, som Scheuer (2000) påpeger, hvordan disse topforhandlere ser på forhandlingsresultaterne? Hvilke rationaler driver forhandlerne fra de forskellige faglige organisationer i et
forhandlingssamarbejde? Hvordan bedømmer forhandlerne om et resultat ’er godt nok’? I den
private sektor vil forhandlerne typisk skele til virksomhedens overskud og ledelsens lønudvikling.
Men denne strategi giver ikke meget mening i den offentlige sektor, da offentlige arbejdsgivere
ikke er direkte styret af profitmotiver, men i stedet ud fra, hvad lovgivningsmagten beslutter, at
der skal produceres af serviceydelser og administration. De offentlige organisationers lønmæssige
indplacering af deres medlemmer i lønsystemet gør imidlertid fokuseringen på lønrelativiteter
indlysende. For den enkelte forhandler gælder (jf. Scheuer 2000) den enkle ’lov’, at
1) Den lønstigning, som vores organisation opnår, skal være større end eller lig med gennemsnittet af lønstigninger, som de øvrige organisationer opnår.
Det er klart, at en fagforeningsleder, som systematisk får mindre end andre fagforeningsledere, er
en fiasko, og antageligt ikke vil kunne sidde længe på posten. Men mange faglige ledere oversætter (jf. Elster 1989, Scheuer 2000) denne lov til en slags ’jantelov’, ved:
2) Ingen af de øvrige organisationer skal opnå en lønstigning, der er større end den, vores organisation opnår.
Forhandlere bruger ofte formuleringer som ’mit bagland vil aldrig acceptere, at en anden gruppe
får en større andel på bekostning af vores medlemmer’. Det er i realiteten et princip om den
mindste fællesnævner, men også et princip om, at der i vid udstrækning udelukkende er fokuseret
på lønrelativiteterne, som ikke inddrager andre forhold ved de ansattes arbejde såsom indsats,
ansvar, fleksibilitet – eller fokus på skævheder eller ligelønsproblemstillinger. Problemet med denne ’sociale norm’ er, at organisationerne anvender meget energi på at overvåge hinanden fremfor
at arbejde på fællesskabets egne interesser overfor modparten (arbejdsgiverne) (Elvander 1988;
Elster 1989; Scheuer 2000). Forhandlingerne bliver dermed i høj grad et nulsumsspil, hvor der kan
opstå rivaliseringer mellem de forskellige lønmodtagergrupper på det offentlige område.
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Fokuseringen på lønrelativiteter og de problemer, der opstår herved, stammer i høj grad fra den
samlede ’ramme’, der forhandles om i den offentlige sektor, og som i sidste ende er politisk bestemt via de offentlige budgetter. De offentlige ’budgetter’ ligger for statens vedkommende i Finansloven og for kommuner og regioners vedkommende i deres respektive økonomiaftaler med
regeringen. I de lønskøn, der anvendes i disse aftaler, skeles der i vid udstrækning til den forventede lønudvikling på det private arbejdsmarked. Dette er endnu en betydelig forskel fra det private område, da de faglige organisationer ikke her konkurrerer om en bestemt ramme. Det skyldes
1) en langt større del af lønsummen forhandles lokalt og 2) de private arbejdsgivere er ikke begrænset af en politisk bestemt allokering af ressourcer via budgetter, men af de profitter, der tjenes i virksomhederne.
Siden 1980’erne (som beskrevet i kapitel 7) har aftalefornyelserne i den offentlige sektor fulgt
denne ’ramme’, hvor resultatet udmøntes i en procentstigning. Denne ramme indeholder i princippet alle nyaftalte goder, der forhandles om, dvs. ikke kun løn men også forbedringer på pension, barnets 1. sygedag, seniorordninger mv. Der er flere grunde til, at man omregner disse forbedringer til en ’ramme’. Den første årsag er, at selvom alt i princippet er til (gen)forhandling, så
indebærer princippet om procentstigninger, at selve lønrelationerne eller lønhierarkiet ikke diskuteres hver gang (Due & Madsen, 1996, Jørgensen 2010, Scheuer 2010). Dette er med til at koordinere forventningerne på begge sider af forhandlingsbordet, og det letter antageligt i det fleste
tilfælde samarbejdet på lønmodtagersiden, fordi det bliver mindre sandsynligt, at nogen bliver
’snydt’ ved at indgå et tidligt forlig (Scheuer 2010). Derved tilstræbes det at undgå konflikt på det
offentlige område. En anden fordel for lønmodtagersiden er, at rammen sikre, at arbejdsgiverne
ikke kan ’spille’ de faglige organisationer ud mod hinanden.
’Rammen’ og procentstigningerne har således nogle klare fordele i forhold til koordinering, men
medaljen har også en bagside. Løndannelsen og lønrelativiteterne bliver nemlig ganske statiske og
fastlåste. Jf. Scheuer (2010), bygger logikken bag procentstigningerne implicit på følgende præmisser:
1) Lønrelationerne i det offentlige er hensigtsmæssige som de er, og
2) Eventuelle ændringer i lønrelationerne i den private sektor ændrer ikke herved. (Her tænkes ikke på udviklingen i lønniveauet, som bestemmes af reguleringsordningen jf. nedenfor, men på lønrelationerne i mellem de forskellige medlemsgrupper på det offentlige område).
Det står her klart, at disse præmisser ikke kan være fuldstændig holdbare og acceptable for alle til
alle tider. Sammen med den dominerende norm om, at ’ingen må snydes’ skaber procentstigningerne en stærk stiafhængighed i systemet, da de interne lønrelationer fra overenskomstfornyelse
til overenskomstfornyelse fastholdes. Forhandlingerne sker ikke på en tabula resa, men er i høj
grad bundet af de tidligere forlig. Systemet er dermed reproducerende eller stærkt præget af iner-
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ti. Det gør det i sagens natur også vanskeligt at lave om på grupperinger i lønindplaceringerne eller
’skævdele’ til fordel for en gruppe, som især sygeplejerskerne og andre kvindedominerende organisationer har måttet sande. Medmindre at ’rammen’ tilføres ekstra midler, som netop var på banen i 2008 (beskrives i kapitel 8), så vogter organisationerne på hinanden, da en skævdeling til én
gruppe vil ske på bekostning af andre, hvis rammen ikke ekstraordinært tilføres ekstra øremærket
penge. Derfor bliver omgrupperinger internt i modellen en yderst vanskelig opgave. Den største
barriere for organisationer, der ønsker at flytte sig op i lønhierarkiet på det offentlige område er
derfor i høj grad kollegerne i de øvrige forbund (se også Scheuer, Høgedahl og Ibsen 2016). Rammen muliggør skævdelinger findes via puljer o.lign. indenfor en afgrænset størrelse, hvor arbejdsgiverne således har en meget begrænset indflydelse. Hvis de faglige organisationer i praksis ønskede at lave en skævdeling til fordel for en særligt gruppe, er rammen dermed i virkeligheden et
godt instrument.
En anden ulempe (for nogen) ved procentstigningerne er, at de bliver udtryk for en slags ’Mætthus
lov’ - ’Thi den, som har, ham skal der gives’. Det er naturligt, at når stigningen opgøres i procent og
ikke kroner, så får de højest lønnede en større stigning i netop kroner sammenlignet med de lavest
lønnede. Før de procentvisestigninger blev normen i løbet af 1980’erne var kronestigninger netop
det dominerende forhandlingsmål med afsæt i en solidarisk lønpolitik, hvor formålet (bevidst) var,
at løfte dem i bunden – mest (Thelen & Ibsen 2017). Derfor har de lavest lønnede ved flere overenskomstrunder ønsket en ændring fra procentvisestigninger til kronestigninger, hvilket andre
(mere vellønnede) organisationer ikke overraskende har været imod.
Men ingen regel uden undtagelser. Historien viser, at det er muligt at flytte på mere end blot
kommaer til trods for den stærke sociale norm om, at ingen må snydes. DSR har, om end dyrt
købt, oplevet at få mere end ’rammen’ i forbindelse med konflikt i 1990’erne (beskrives mere detaljeret i næste kapitel). Det samme gælder især FOA i 2008. I 2015 accepterede de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet, at FOA fik øremærket 26 millioner kroner til uddannelse af de
lavtlønnede – 20 millioner på kommunernes område og 6 millioner på regionernes område. Alt er
altså ikke mejslet i granit, og ’anden ordens kollektiv handlings problem’ kan overkommes, men
den sociale norm på det offentlige område er stærk.

9.3 Forhandlingsforløbet
Udover at forhandlingerne på det offentlige område er strukturerede efter arbejdsudførelsessted i
henholdsvis kommuner, regioner og stat, så foregår forhandlingerne også på flere forskellige niveauer:
1) Centrale og generelle niveau
2) De sektorspecifikke niveauer
3) Det lokale niveau
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De faglige organisationer har aftaleret på alle tre niveauer. Efter overenskomstrunden i 2002, som
endte med forligsmandens sammenkædning af KTO området, var de faglige organisationer indstillede på, at dette forløb ikke skulle gentage sig (Due og Madsen 2008). De faglige organisationer på
det kommunale og regionale område indledte derfor efterfølgende en proces for at finde et alternativ til den daværende forhandlingsmodel og indbyggede forløb. Resultatet blev den såkaldte
’omvendte model’, dvs. at parterne i første omgang skulle forhandle de sektorspecifikke forhandlinger før de generelle. Denne nye model havde den fordel, at der dermed kom et vist ’slør’ udover
forhandlingerne, som dermed kunne skabe lidt mere elastik på tværs af de forskellige områder, og
dermed gøre det mindre sandsynligt, at nogle forhandlere/organisationer/medlemmer følte sig
’snydt’ ved at spejle egne opnåede resultater med de øvrige områder (Scheuer, 2010b). Den omvendte model kræver dog velvilje blandt arbejdsgiverne i forhold til at ville afslutte delforlig med
enkelt organisationerne inden de generelle forhandlinger, hvilket har været en udfordring ved de
seneste overenskomstforhandlinger, hvorfor den omvendte model ikke har virket i praksis.
Forhandlingerne følger såkaldte ’køreplaner’ eller køreplansaftaler, der sikre, at alle parter er enige om forhandlingernes tidsmæssige forløb. Det gælder bl.a. datoer for udveksling af krav og
kravudveksling. Der findes også her et hierarki mellem områderne. Der er tradition for, at det er
staten, der laver det første gennembrudsforlig typisk med udgangspunkt i de nu overståede forhandlinger med tjenestemændene. Herefter følger det kommunale og regionale niveau. Det indgåede forlig eller mæglingsforslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Dermed har danske lønmodtagere direkte indflydelse på det endelige resultat.

9.4 Løndannelse og kobling mellem det private og det offentlige område
Løndannelsen og lønstigningstaksen i den offentlige sektor adskiller sig fra den private sektor på
flere punkter. Først og fremmest, er den overordnede økonomiske ramme for overenskomstforhandlingerne politisk bestemt af den til enhver tids siddende regering, hvor finansministeren spiller en afgørende rolle. Men hvordan finder finansministeren ud af, hvilken ramme man vil satse
på? Her spiller flere forhold ind; det gælder bl.a. inflationens højde, den konjunkturelle situation,
udviklingen i statsfinanserne og kommunernes og regionernes økonomi, men overordnet set følger den offentlige løndannelse i Danmark traditionelt set (jf. Ibsen 2014) tre spor:
-

Den private sektor skal være lønførende, da den er konkurrenceudsat på det globaliserede
marked for varer og tjenesteydelser og derfor til stadighed skal fastholde og udvikle sin internationale konkurrenceevne.

-

Den offentlige sektor må ikke over tid være lønførende, da det vil påvirke den private sektors
konkurrenceevne negativt,
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-

Den offentlige sektors lønudvikling skal i store træk over tid følge den private sektors lønudvikling for at forhindre en proletarisering af den offentlige sektors ansatte.

De tre dogmer eller normer for løndannelse i Danmark betyder, at lønstigningstaksten i den offentlige sektor de facto dikteres af den private sektors lønstigningstakst på mellemlang sigt. Dette
forløb sikres via den reguleringsordning, som blev indført ved overenskomstfornyelsen i 1987, og
som derfor i princippet er til forhandling ved hver overenskomstrunde (jf. kapitel 7). Reguleringsordningen virker begge veje. Det vil sige, at hvis lønudviklingen i den offentlige sektor ligger over
den private sektor, vil lønnen, automatisk reguleres ned. Det skete i 2011 og igen i 2012. Det
samme gælder, hvis de offentlige lønninger stiger mindre end de private, idet der er aftalt en reguleringsordning for henholdsvis det statslige, kommunale og regionale område. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev ’privatlønsværnet’ indført (jf. kapitel 8). Det betyder, at såfremt den
opgjorte statistiske statslige/kommunale/regionale lønudvikling er højere end den opgjorte private lønudvikling udmøntes forskellen med 100 pct. Hvis den opgjorte statistiske private lønudvikling
er lavere end den opgjorte statistiske statslige/kommunale/regionale udmøntes forskellen med 80
pct.
Reguleringsordningen indtager dermed en helt central plads i den offentlige aftalemodel, hvorfor
den også har været genstand for en del opmærksomhed – særligt efter krisen. Et stridspunkt mellem parterne går på, hvorvidt de offentlige ansatte ’skylder’ for krisen, da den negative udmøntning af ordningen (iflg. arbejdsgiverne) har været for lille. Det var netop temaet i forbindelse med
OK15 (jf. kapitel 9). Der er således en række fordele og ulemper med reguleringsordningen. En klar
fordel er, at ordningen automatisk sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem de to sektorer. Via koordineringen blandt parterne på det private område er det som hovedregel den konkurrenceudsatte og eksporterende industri, som laver gennembrudsforliget, som de andre områder i
den private sektor følger (Ibsen 2015). Reguleringsordningen sikre herved, dog med en vis tidsmæssig forskydning, at den offentlige sektor ikke bliver lønførende til skade for lønkonkurrenceevnen, da der netop er en kobling mellem industrisektoren og det offentlige område. En anden
fordel er således også, at det offentlige arbejdsmarked ikke udvikler sig til et sekunda - eller proletariatarbejdsmarked, da lønudviklingen mellem de to områder nogenlunde følges ad.
Ulemper findes på både begge sider af forhandlingsbordet. Særligt Finansministeriet har ved de
seneste overenskomstfornyelser påpeget, at reguleringsordningen i høj grad er til lønmodtagernes
fordel, da markedskræfterne hurtigt slår igennem i den private sektor ved en lavkonjunktur, mens
den offentlige sektor først mærker konsekvensen med en vis forsinkelse, da det statistiske materiale, der ligger til grund for beregningerne ikke findes i realtid. Det er også påpeget af de private
arbejdsgivere (se evt. DA, 2014). Der er også til en vis grad interne uenigheder på lønmodtagersiden, da nogle lønmodtagergrupper syntes at få mere eller mindre ud af ordningen. FOA har således ved flere lejligheder stillet forslag om at afskaffe ordningen. Dels, fordi reguleringsordningen i
flg. FOA er hæmmende for lønudviklingen, når det går godt, som i 2000’erne, og dels fordi forbundet mener, at ordningen på særligt det regionale område ikke er retvisende, men følsom overfor
81

ændringer i sammensætningen af personalestrukturen på sygehusene. Reguleringsordningen beregnes ud fra et gennemsnit, der betyder, at lønnen godt kan stige samlet set, hvis der sker interne
personaleforskydninger, der betyder færre ikke-faglærte og lavt-uddannede og flere med specialiseret viden og videregående uddannelser. Hvis lønnen stiger, bliver reguleringen via en negativ
udmøntning også potentielt tilsvarende større (Interview, København). Dermed straffes de lavest
lønnede, ifølge bl.a. FOA. Akademikerne på B-siden er således også skeptiske overfor reguleringsordningen, hvilket hænger naturligt sammen med, at de formentlig vil kunne hæve lønnen med en
mere fri løndannelse, da mange akademikere netop er efterspurgt arbejdskraft på både det offentlig og det private område (Interview, København). Reguleringsordningen lægger også bånd på,
hvor meget offentlige organisationer kan opnå via konflikt, da udviklingen netop er bundet til det
private område.

9.5 Konklusion og diskussion
I dette kapitel er parternes organisering og koordinering beskrevet og analyseret, herunder også
hierarkiet mellem områder, forhandlingsforløbet og løndannelsen mellem det private og det offentlige område. Parternes organisering og forhandlingskoordinering er som nævnt et produkt af
den historiske udvikling af tjenestemandsystemet og traditioner for faglig organisering, der i Danmark kan betegnes som en enhedsfagbevægelse, hvor lønmodtagerne hovedsageligt er organiserede efter fag og i mindre grad branche. Organiseringen og koordineringen på lønmodtagersiden
giver både fordele og ulemper. Parterne i den offentlige sektor har siden slutningen af 1980’erne
forhandlet efter en ramme, hvor alle forbedringer omregnes til procentvise stigninger. Dermed
bliver de interne lønrelativiteter ganske statiske, og det er i høj grad rammen og de eksisterende
lønindplaceringer, der bestemmer, hvordan forbedringerne falder. Organisationerne på lønmodtagersiden kan godt vælge at skævdele til fordel for en gruppe, men det kræver i praksis, at organisationerne kan nå til enighed herom, hvilket har vidst sig at være ganske svært til tider. Lønmodtagerorganisationerne stilles nemlig i et kollektivt handlingsproblem, hvor organisationerne på
lønmodtagersiden bruger meget energi på at overvåge hinanden frem for at arbejde kollektivt for
derigennem at hæve den samlede ramme. Hermed reduceres den organisatoriske magtressource
for de offentlige organisationer. Den omvendte model kunne potentielt skabe en smule elastik i
forhandlingerne, og dermed afhjulpet det kollektive handlingsproblem, men modellen har ikke
fungeret i praksis.
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Kapitel 10 - Konfliktretten og konfliktløsning på det offentlige
område
Som beskrevet i kapitel 5, er aftalemodellen og det tilhørende konfliktløsningssystem udviklet i
den private sektor omkring begyndelsen af det 20. århundrede, hvor arbejdsretten og forligsinstitutionen først fik kompetence i forhold til det offentlige område i 1973. I dette kapitel analyseres
arbejdskonflikt i den offentlige sektor herunder også brugen af tredjepart (forligsinstitutionen og
lovindgreb), som en del af den tilhørende konfliktløsningsmodel. Konflikt i den offentlige sektor
adskiller sig markant fra den private sektor, da offentlige arbejdsgivere har en række dobbelte –
eller tredobbelte-roller, der giver en anderledes magtposition sammenlignet med arbejdsgiverne i
den private sektor. Samtidig betyder de strukturelle og materielle forskelle mellem de to sektorer,
at arbejdskonflikt får et anderledes rationale i den offentlige sektor, hvor den offentlige opinion af
forskellige årsager spiller en større og mere afgørende rolle end i den private sektor. Endelig betyder den politiske styring og parternes organisering, at forligsinstitutionen får en anderledes og
mindre effektiv rolle på det offentlige område.

10.1 Rationalet bag konfliktretten i den offentlige sektor
I den private sektor er aftalemodellen udviklet på baggrund af lokale og regionale organisationsog kamperfaringer. Lønmodtagersiden var således de første til at benytte ’omgangsskruen’ som
konfliktvåben til at presse arbejdsgivermodparten til at tegne kollektive overenskomster, der skulle forbedre lønnen og reducere arbejdstiden. Senere svarede arbejdsgiverne igen med lockoutvåbenet (se kapitel 5).
Med Septemberforliget af 1899 og augustudvalgets sondring mellem rets- og interessekonflikter
blev reglerne for konflikt ’institutionaliseret’. Dvs. at der blev aftalt regler og normer for, hvordan
konfliktvåbene lovligt kan anvendes, og under hvilke omstændigheder. Herudover gælder fredspligten, og øvrige arbejdsnedlæggelser vil, hvis arbejdsretten dømmer dem overenskomststridige,
føre til bod. På den måde adskiller Danmark (og resten af Norden) sig fra andre lande, hvor konfliktretten ofte er en civil - eller menneskerettighed med hjemmel i nationale forfatninger. I Norden er konfliktretten reguleret via (hoved)aftaler mellem parterne, og har således tre hovedformål
eller funktioner (jf. Kristensen 2014):
1) At understøtte faglige organisationers udbredelse af brancheoverenskomster til arbejdsgivere
uden for arbejdsgiverforeninger,
2) at virke som et pressionsmiddel for både lønmodtager- og arbejdsgiversiden ved fornyelse af
overenskomster og
3) at anvise den måde som en part – typisk en arbejdsgiverpart – i sidste ende må afvikle en overenskomst, som man ikke længere ønsker at være part i.
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De tre funktioner spiller imidlertid ikke samme praktiske rolle på tværs af den private og offentlige
sektor. Funktion (1) og (3) spiller kun en mindre rolle på det offentlige arbejdsmarked af flere
grunde. I forhold til (1) findes der i Danmark ikke ’erga omnes’ principper, som i mange andre europæiske lande, der automatisk sikre, at brancheoverenskomster bliver udbredt til hele arbejdsmarkedet. I Danmark er det arbejdsmarkedsparterne selv, der har ansvaret for at udbrede overenskomsterne ved at få uorganiserede arbejdsgivere til enten at melde sig ind i en arbejdsgiverforening på et medlemskab, der medfører automatisk tiltrædelse af en overenskomst eller ved at
indgå en såkaldt tiltrædelsesoverenskomst. I den private sektor bruges konfliktvåbene jævnligt af
lønmodtagersiden til dette formål. Det gælder både strejker og blokader - også i form af sympatikonflikter.
Men konfliktretten har ikke samme funktion på det offentlige område, da der her er noget nær
100 pct. overenskomstdækning, og dermed næsten ingen udenforstående arbejdsgivere. Det
sammen gælder (3). Vi har endnu ikke set, at en offentlig arbejdsgiver ønsker at benytte konfliktvåbenet til at frigøres sig fra en overenskomst. Due og Madsen (2013) betegner lockouten fra
2013, som en frigørelseskonflikt, men konfliktens formål var at ændre de eksisterende arbejdstidsaftaler (se også Kristensen, 2014:5) Et nyere (og kendt) eksempel fra det private område, hvor
en arbejdsgiver benytter lockout våbenet til at frigøre sig fra en eksisterende kollektiv overenskomst er CSC-konflikten (se evt. Ilsøe 2012).
Men funktion (2), hvor konfliktretten fungerer som pressionsmiddel for både lønmodtager- og
arbejdsgiversiden ved fornyelse af overenskomster er med to store konflikter på det offentlige
område i 2008 og 2013 meget aktuel. Også her er der imidlertid afgørende forskel mellem det private og offentlige område.
10.1.1 Økonomiske tab forbundet med konflikt
En af de ældste og mest brugte modeller til at forklare rationalet i arbejdskonflikt er den engelske
økonom John Hicks’ strejkemodel – også kaldet Hicks-modellen. Hicks-modellen blev først præsenteret i 1932, men er fortsat aktuel i dag, og bruges i de fleste lærebøger om arbejdsmarkedsøkonomi. Hicks-modellens stærke appel ligger nok i dens beskrivelse af den proces, gennem hvilken
parterne successivt giver hinanden ’indrømmelser’ for at nå et forlig og dermed en aftale.
I figur 1 er sammenhængen mellem lønniveau (W) og strejkens længde (T) vist. Hvor de to kurver
mødes, er der ligevægt mellem fagforeningernes lønkrav og arbejdsgivernes villighed til at give
lønstigninger (W1, T1). Der er derfor basis for at indgå en ny lønaftale og strejken kan afsluttes. Jo
mindre numerisk hældning de to kurver har, jo længere vil strejken vare.
Lønniveau er sat i forhold til strejkens tidsmæssige længde. Kurverne i figur 1 beskriver henholdsvis fagforeningernes og arbejdsgivernes adfærd under konflikten. Fagforeningernes ’udholdenhedskurve’ viser den periode, hvor fagforeningsmedlemmerne er villige til at fastholde deres lønkrav i stedet for at give efter og slå af på lønkravene. Kurvens hældning er negativ, fordi omkost-
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ningerne ved at strejke stiger i takt med at strejken forlænges. Skal strejkens længde mindskes,
skal fagforeningerne derfor slå af på deres lønkrav.
Arbejdsgivernes ’indrømmelseskurve’ har omvendt en positiv hældning, hvilket hænger sammen
med, at arbejdsgiverne må tilbyde lønmodtagerne større lønstigninger, hvis de skal afkorte strejkens længde (Høgedahl og Ibsen 2015). Rationalet i konflikten er således at påføre sin modpart et
økonomisk tab med det formål at opnå indrømmelser, som så kan føre til et forlig.
Figur 1 – Hicks modellen
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Kilde: Hicks (1932)
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Hicks-modellen er en strejke-model, men den kan uden problemer suppleres med arbejdsgivernes
anvendelse af lockoutvåbnet som et svar på fagforeningernes anvendelse af strejkevåbnet. Kombinationen af en strejke og en lockout vil i Hicks-modellen blot betyde, at den numeriske hældning
på de to kurver vil blive større og længden af konflikten derfor – alt andet lige – blive mindre, da
begge parter vil blive ramt hårdere økonomisk på grund af konfliktens øgede omfang (Høgedahl &
Ibsen 2015).
Hicks-modellen er med rette blevet kritiseret fra flere hold bl.a. fra neoliberale økonomer, der
påpeger, at arbejdskonflikter i sig selv ikke er rationelle, da begge parter vil opnå mest ved at indgå et forlig med det samme. Denne kritik bygger dog på en præmis om fuld information, hvor begge parter har et totalt overblik over hinandens krav fra konfliktens begyndelse. Strejker og/eller
lockouter synes at kræve, at den ene part har informationer, som ikke kommunikeres videre til
modparten. Konflikter er derfor netop resultatet af asymmetrisk information, (Ashenfelter og
Johnson, 1969). Scheuer (2010) viser også, at strejker fortsat finder sted til trods for, at lønmodtagerne godt er klar over, at det økonomisk ikke giver mening - fx hvis en virksomhed vælger at udflage hele eller dele af produktionen til udlandet. Her vil en strejke næppe ændre på udfaldet af
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ledelsens disposition, men pointen er, at disse typer af konflikter alligevel forekommer. Her kan
strejken være en politisk manifestation eller et udtryk for frustration over lønmodtagernes situation. Disse forhold kan ikke rummes i Hicks-modellen.
Arbejdskonflikter kan derfor ikke altid anskues som økonomisk rationelle, men i en dansk kontekst
er konfliktretten og konfliktvåbene alligevel udviklet og institutionaliseret i den private sektor,
hvor parterne netop har brugt strejker/lockouter som et vigtigt og formaliseret økonomisk magtog pressionsmiddel (jf. funktion 2 beskrevet ovenfor).
Den afgørende pointe i Hicks-modellen – og dermed strejkens – og lockoutens rationale - er, at
begge parter presses på deres økonomi, således at de er villige til at komme modpartens krav i
møde og dermed indgå en aftale, der stopper eller forhindrer konflikten. Fagforeningsmedlemmernes økonomi forværres dagligt, da strejkeunderstøttelsen er mindre end daglønnen og ved, at
de efterfølgende skal betale et højere kontingent for at genopbygge konfliktberedskabet efterfølgende. Desuden er det usikkert, hvor mange af de strejkende, der vil blive genansat efter konflikten. Arbejdsgiverne mister dagligt omsætning og profitter og kan også lide varige tab på grund af
mistede kunder både på hjemme- og eksportmarkeder (Høgedahl & Ibsen 2015). Det er således
den økonomiske stamina, der i høj grad bestemmer konfliktens udfald i den private sektor.
I den offentlige sektor er rationalet dog ikke det samme. Det skyldes først og fremmest, at de materielle og strukturelle rammer for forhandling og konflikt her er anderledes sammenlignet med
den private sektor (Høgedahl & Ibsen, 2015; Scheuer, Ibsen & Høgedahl, 2016). I den offentlige
sektor sælger arbejdsgiverne ikke varer og tjenesteydelser på de hjemlige markeder og til eksportmarkeder. Det betyder i praksis, at offentlige arbejdsgivere i udgangspunktet ikke er profitskabende, og dermed afhængige af salg af vare og tjenesteydelser for at opretholde en indtægt.
Indtjeningen for offentlige arbejdsgivere sker ved at indkræve skatter og afgifter qua rollen som
budgetmyndighed. Det vil sige, at offentlige arbejdsgivere i langt de fleste tilfælde vil tjene penge
på en arbejdskonflikt, da offentlige arbejdsgivere netop sparer lønkroner, mens borgere - uanfægtet af arbejdskonflikten - fortsat betaler skatter og afgifter.
Der er dog nuancer i dette forhold. For det første, så er det kun kommuner og staten, som kan
indkræve skatter og afgifter. Regionernes indtægt er alene fastsat via forhandlinger med staten.
For det andet er det ikke alle steder, at offentlige arbejdsgivere vil tjene penge på en konflikt. Visse offentlige serviceydelser vil således blot ophobe sig under en konflikt, som efter konfliktens
afslutning, skal afvikles. Det gælder eksempelvis flere typer af operationer, som ikke er akutte. Her
vil regionerne efter en konflikt skulle nedbringe de ophobede ventelister. Det kan så ske på flere
måder. Efter konflikten i 2008 førte de ophobede ventelister til en udvidelse af det private sygehusvæsen af den daværende VK-regering. 300.000 patienter ventede på et tidspunkt på behandling under konflikten i 2008 (Interview, København). Konflikten blev derfor af nogen set som en
rambuk, der kunne slå et hul i det offentlige sundhedsvæsen, og dermed skabe grobund for et
privat sundhedsvæsen i Danmark (Caraker 2010).
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For langt de fleste offentlige serviceydelser gælder det imidlertid, at disse serviceydelser ikke kan
ophobes, og dermed afvikles efterfølgende dog med et vist efterslæb. Det gælder; pasning af børn
i institutioner, ældrepleje, de fleste former for undervisning mv. Her vil de offentlige arbejdsgivere
netop spare lønkronerne for den service, der ikke bliver givet under en konflikt. Det er også tydeligt, at mange af aktørerne på lønmodtagersiden godt at klar over, at en konflikt ikke økonomisk vil
kunne ramme offentlige arbejdsgivere (Interview, København). Omvendt skal det også nævnes, at
offentlige lønmodtagere heller ikke står til at miste deres job som følge af en konflikt. I den private
sektor kan en konflikt i yderste konsekvens betyde, at virksomheden må lukke, og dermed forsvinder de konfliktende lønmodtageres job i processen. Dog er det sjældent, at dette forekommer i
praksis, og der er også indbygget proportionalitetshensyn i reglerne for konflikt.
Der er altså en fundamental forskel i konfliktens forløb på tværs af det offentlige og private område, når det gælder økonomiske tab og dermed incitamentet til at give indrømmelser til modparten
og i sidste ende indgå en ny aftale. En strejke i den offentlige sektor vil ramme de offentlige arbejdsgiveres mulighed for at producere serviceydelser til borgeren, som dermed skaber utilfredshed hos deres ’kunder’. Men en strejke vil ikke – i de fleste tilfælde - koste de offentlige arbejdsgivere penge, tværtimod. De vil spare lønkroner alt i mens fagforeningerne vil tømme deres strejkekasser. Det samme gælder i tilfælde af en lockout. Det er en afgørende og fundamental forskel på
den offentlige og den private sektor, som skaber en asymmetrisk, økonomisk forhold mellem parterne. Dermed mangler konfliktvåbnet i teorien sin allervigtigste slagkraft: De voksende økonomiske tab på begge sider at frontlinje, der simultant kan give successive indrømmelser.
Så mens fagforeningernes ’indrømmelseskurve’ i en Hicks-model falder fra venstre mod højre og
altså har et normalt forløb, vil arbejdsgivernes ’indrømmelseskurve’ ikke – som i Hicks-modellen
fra det private arbejdsmarked – stige fra venstre mod højre, men tværtimod i teorien falde og have en aftagende hældning, da arbejdsgiverne i realiteten i det fleste tilfælde vil tjene økonomisk
på konflikten (jf. Figur 2.).
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Figur 2 -Hicks modellen anvendt på den offentlige sektor
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Økonomisk er magtrelationerne mellem parterne i de to sektorer således vidt forskellige. Medens
den økonomiske magt er nogenlunde ligeligt fordelt i den private sektor, er der en klar asymmetri i
den offentlige sektor til fordel for arbejdsgiverne. Socialrådgiverkonflikten fra 1981 er et godt eksempel herpå. Dansk Socialrådgiverforening kæmpede her for at bevare et særligt tillæg og stemte
derfor imod det generelle KTU-forlig, og varslede derfor strejke. Strejken blev mødt af en massiv
lockout, som hurtigt drænede socialrådgivernes strejkekasse alt imens arbejdsgiverne opsparede
lønkroner. Socialrådgiverne måtte som konsekvens accepterer arbejdsgivernes krav ved et forlig.
En anden væsentlig forskel mellem offentlig og privat sektor er reglerne om nødberedskab. Det
gælder de steder, hvor arbejdet kan betegnes som livsvigtigt og uopsætteligt for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt bevarelse af store værdier, hvilket netop omfatter store dele af de offentlige serviceydelser. Nødberedskabet skal i første omgang aftales mellem parternes i en rammeaftale og herefter i praksis lokalt på den enkelte arbejdsplads. Der er
ligeledes begrænsninger på bl.a. militær personel og ansatte med chefstillinger. Sygeplejerskerne,
som netop er en af de lønmodtagergrupper i den offentlige sektor med mest konfliktdeltagelse
historisk set, er netop også en af de grupper, hvor nødberedskabet er afgørende qua arbejdet i
sundhedsvæsenet. I forbindelse med konflikten i 2008 var der således eksempler på, at nødberedskabet var større end den normering, der var gældende normalt. Det siger en del om, hvor sløvende reglerne for nødberedskab er for strejkevåbenet. De faglige organisationer, og i tilfældet fra
2008, DSR, står også i et dilemma: For på den ene side er det naturligt, at strejken skal lægge et
maksimalt pres på arbejdsgiverne, men hvis der omvendt ’kommer lig på bordet’, så kan det betyde, at den offentlige opinion vender mod sygeplejerskerne (Interview, København). Derfor skal
faglige organisationer, der er underlagt regler om nødberedskab, ramme en hårfin balance mellem
mest muligt pres, og samtidig uden alt for store konsekvenser for tredjepart. I 2008 fik konflikten
netop lov at løbe i over otte uger, hvilket formentlig hang sammen med, at der netop ikke kom ’lig
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på bordet’. Regeringen blev holdt orienteret under konflikten med daglige og ugentlige rapporter,
der kunne berette, at tingene forløb nogenlunde roligt, og at konflikten ikke havde alvorlige konsekvenser for tredje part, da mange læger klarede sig uden sygeplejersker, og at nødberedskabet
på flere afdelinger netop havde gode normeringer (Interview, København).
Selvom Hicks-modellen ikke kan rumme alle aspekter af arbejdskonflikt, og er afgrænset til det
økonomiske aspekt ved konflikt, så ændrer det ikke på, at Hick-modellen tydeligt illustrerer, at der
er fundmental forskel på konfliktvåbene, når den offentlige sektor sammenlignes med den private.
Konfliktretten tjener flere formål, men i den offentlige sektor er det imidlertid hovedsageligt som
et pressionsmiddel i forbindelse med overenskomstfornyelser.
Arbejdskonflikt kan således godt have et anderledes rationale i den offentlige sektor, som bunder i
andre former for magtressourcer end blot de økonomiske. I den internationale forskning nævnes
den offentlige opinion, som afgørende for offentlige overenskomstforhandlinger og ikke mindst i
forbindelse med konflikt (Katz, 2013; Bach & Bordogna, 2016). Hvilket vi skal se nærmere på i følgende afsnit.
10.1.2 Politiske tab forbundet med konflikt
I den private sektor, er det altså den økonomiske stamina, der i høj grad bestemmer udfaldet af en
konflikt. Dette er ikke tilfældet i den offentlige sektor. Der kan dog godt være anderledes rationaler eller effekter af en konflikt i den offentlige sektor. Katz (2013) beskriver, at den offentlige opinion spiller en afgørende rolle i den offentlige sektor - af flere årsager. Strejkens formål kan være
at vinde sympati og støtte i befolkningen for bestemte overenskomstkrav for på den måde at presse politikerne på Christiansborg til gennem lovgivning at indfri overenskomstkravene. I den offentlige sektor, hvor der forhandles ud fra en ’ramme’ (beskrives i forrige kapitel), og hvor arbejdsgiverne ikke kan rammes økonomisk, er det politiske niveau helt afgørende for udfaldet af en konflikt. Det blev bl.a. tydeligt i 2007 i kølvandet på de spontane arbejdsnedlæggelser blandt sosu’erne i Holstebro, hvor S og DF var hurtige til at tale om øremærkede penge ved de kommende
overenskomstforhandler i 2008. Pengene kom dog aldrig (jf. kapitel 7). Jacobsen og Pedersen
(2010) bemærker på den baggrund, at dobbeltspillet i både aftalemodellen og på Christianborg er
en naturlig konsekvens, som følge af de institutionelle og strukturelle vilkår, som den offentlige
aftalemodel fungerer under. Den offentlige aftalemodel og det politiske niveau er uløstligt forbundet.
Når den offentlige opinion er så vigtig i den offentlige sektor skyldes det altså flere forhold:
1) Konflikt i den offentlige sektor vil altid gå ganske hårdt udover tredjepart, forstået som alle de
borgere, patienter, skolebørn mv., som er afhængige og brugere af offentlige serviceydelser.
Borgernes sympati er derfor naturligvis helt afgørende for udfaldet af forhandlinger og ikke
mindst konflikt. Dette hænger sammen med næste forhold:
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2) Arbejdsgiverne i den offentlige sektor er også politikkere, der i de fleste tilfælde ønsker genvalg. Hvis der er en stærk offentlig opinion imod dem, så vil de være mere tilbøjelige til enten
at slå af i deres krav eller indfri lønmodtagernes. Politikerne er også stærkt påvirkelige af den
offentlige stemning. Derfor kan der pludselig blive råd til noget, som der ellers ikke var råd til
før, hvis politikerne føler, at der er en folkestemning imod dem. Dermed kan det blive muligt
at ’sprænge rammen’ dvs. at særlige grupper kan løfte sig udover det generelle niveau.
3) Konflikter på det offentlige område er i mange tilfældet blevet afsluttet af et lovindgreb. Hvis
en regering vurderer, at der er en stærk utilfredshed med konflikten, så vil regeringen være
mere tilbøjelig til at gribe ind.
De politiske konsekvenser af en konflikt beskrives i dele af forskningslitteraturen ofte som værende til stor skade for arbejdsgiversiden, da de netop forhandler på et politisk mandat, og derfor vil
blive ramt, hvis den offentlige opinion er imod dem (Hoffmann, 1999). Men er det alene arbejdsgiverne, der kan få den folkelige opinion imod sig, og dermed mærke politiske konsekvenser af en
arbejdskonflikt? Teoretisk kan tabene gå begge, fx hvis en strejke opleves urimelig blandt et flertal
af borgere, eller hvis en lockout opleves som legitim, så kan opinionen være imod lønmodtagerorganisationerne. Lønmodtagerne og deres organisationer kan derfor også i teorien have en folkestemning imod sig, og dermed også opleve politiske konsekvenser af en konflikt.
Den kommunikative magtressource er derfor helt afgørende i den offentlige sektor, da den offentlige opinion er central i forhold til, hvordan magtpendulet svinger imellem parterne. Slaget vindes
igennem strategisk kommunikation og ’spin’ i en kamp om den offentlige sympati. ’Priming’ og
’Framing’ af synspunkter via strategisk kommunikation og krav opfattes som et nyt konfliktvåben
(Høgedahl og Jørgensen 2015). ’Priming’ handler om hvilket emner, der sættes fokus på. ’Framing’
er således den vinkel, som anlægges på problemet. Set i et magtperspektiv handle det om at ændre, hvad der er legitimt og rationelt blandt almindelige borgere. Skal lærerne ’normaliseres’ eller
er der krav om ’mandeløn til kvindefag’?
Den strategiske kommunikation målrettet den brede befolkning (og politikerne) er derfor langt
mere vigtig på det offentlige område sammenlignet med den private sektor. Denne opfattelse deles også af parterne, hvor flere netop påpeger, at ’politisering’ af en arbejdskonflikt er helt afgørende i den offentlige sektor (Interview, København). I 2013 blev lockouten i vid udstrækning et
spørgsmål om, hvorvidt man var tilhænger eller modstander af en heldagsskole.
I 2013 oplevede vi også for første gang, at de offentlige arbejdsgivere begyndte at ’frame’ problemstillingen i konflikten via bl.a. store avisannoncer i dagbladene ift., at lærerne skulle ’normaliseres’. KL’s oplæg inden konflikten var også kommunikativt anderledes sammenlignet med tidligere overenskomstrunder bl.a. med en række videoer på Youtube uploaded i juni 2012 med daværende chefforhandler og direktør Sine Sunesen, der præsenterede KL’s langsigtede arbejdsgiverpolitik. I forbindelse med konflikterne i 2008 blev medierne ligeledes inddraget under forhandlinger-
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ne i et omfang, der ikke var set tidligere. Formanden for FOA Dennis Kristensen blev beskyldt for at
’forhandle ud af vinduet’, hvilket var et brud på traditionerne i den danske model.
De sociale medier er derfor også blevet en vigtig ressource, da disse platforme åbner for nye
kommunikationsformer. Der er her mulighed for, at menige medlemmer blandt de faglige organisationer kan sætte et menneskeligt ansigt på konflikten – en strategi, som mange kommentatorer
har vurderet blev benyttet med stor succes blandt lærerne under lockouten i 2013.
Det var også tydeligt, at lærernes kommunikationsstrategi og mobilisering skabte en stærk medvind i den offentlige opinion, hvor problemet bliver ’framet’, så lærernes krav og position i konflikten vandt sympati i den brede befolkning. Det blev i høj grad et spørgsmål om kvalitet i folkeskolen
og heldagsskolen. Arbejdsgiverne var da også presset indtil, at formanden Anders Bondo Christensen fra en scene under en fest for mere end 2000 lockoutede lærere i Korsgadehallen i København, blev citeret fra en Youtube-video:
’Det er os, der skal lave den nye skole. De siger, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu skal
de da ej. Det bestemmer vi da’ (Citeret i Politiken, 2013)
Episoden beskrives som en ’game-changer’, der ikke alene fik KL op i det røde felt, men som også
tog en del af lærernes medvind (Interview, København). Analysefirmaet Epinion lavede løbende
under lockouten analyser for DR, der tog den daglige temperatur på den offentlige sympati. Det
var her tydeligt, at sympatien for lærerne blev mindre i takt med at konflikten fik lov at løbe (DR,
2013).
Efter krisen har andre aktører i stigende grad meldt sig på banen ift. at præge den offentlige opinion omkring den offentlige sektor og de offentlige ansatte, og dermed ’prime’ problemet, at offentlige løn og arbejdsvilkår er hæmmende for bl.a. væksten og konkurrenceevnen. Et godt eksempel
er Dansk Arbejdsgiverforeninger (DA), der er hovedorganisation og aftalepart i den private sektor,
men som de seneste år har brugt mange ressourcer på at analysere det offentlige arbejdsmarked
bl.a. via de årlige arbejdsmarkedsrapporter. Her argumenterer DA for, at det offentlige område
ikke er nært så effektivt, som det private (Se DA, 2011, 2012, 2013). Det er netop også DA, der via
nyhedsbrevet Agenda med nye beregninger først påpegede, at de offentlige ansatte ’skylde’ forud
for overenskomstforhandlingerne i 2015. Det blev senere til et formelt krav blandt de offentlig
arbejdsgivere i første omgang i staten, som senere førte til ’privatlønsværnet’ (jf. kapitel 8). De
private arbejdsgiveres indflydelse på det offentlige aftaleområde blev her ganske tydelig.
Den offentlige opinion er derfor helt afgørende for udfaldet af en konflikt, og i hvilken retning
magtpendulet svinger. Særligt i en tid, hvor arbejdsgiverne begynder at være kravsættende, og
hvor regeringen har politiske og strategiske interesser i at gøre løn og arbejdsvilkår til en integreret del af udgiftspolitikken. Nye aktører og nye kommunikationsformer som de sociale medier åbner den offentlige forhandlingsmodel mere op, da nye dagsordner og meninger kan præge modellens forhandlinger og konfliktforløb. Tidligere var modellen mere hermetisk lukket, hvor kravud-
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veksling og forhandlingerne lettere kunne foregå med nedrullede gardiner ved de centrale forhandlingsbordene.

10.2 Lovindgreb som afslutning på arbejdskonflikt på det offentlige område
I Danmark er lovindgreb som afslutning på en arbejdskonflikt traditionelt set helt almindeligt, og
beskrives ofte som en integreret del af den danske model, som parterne i vid udstrækning har accepteret (Due m.fl. 1993). Folketinget er den øverste parliamentariske myndighed, og der er derfor ingen over eller ved siden af Folketinget. I den forstand er aftalemodellen underlagt det parliamentariske system. Siden det første lovindgreb i forbindelsen med kanslergadeforliget i 1933, har
en dansk regering stoppet en arbejdskonflikt med et lovindgreb mere end 50 gange.
Oversigten i tabel 2 viser, at lovindgreb siden 1985 har været normen som afslutning på arbejdskonflikter på det offentlige område dog med konflikten i 2008 som en markant undtagelse.
Tabel 2 – Konflikter på det offentlige område fra 1969 - 2013

År

Konfliktende organisationer

Varighed i antal dage

Konfliktvåben

Afslutning

1969

Akademikerorganisationer

41

Strejke

Forlig

DSR og de øvrige organisationer for
mellem uddannet på sygehusområdet

26

Strejke

Forlig

Strejke

Forlig

Strejke/
lockout

Lovindgreb

1973
1974
1981

Dansk Socialrådgiverforening

1985

Stor konflikt på LO/DA område som
spredte sig til den offentlige sektor

2

Sygeplejersker og hospitalslaboranter

21

Det meste af Sundhedskartellet (DSR i
spidsen)

7

Sundhedskartellet (DRS i spidsen), FOA
og BUPL

70 (DSR)

Strejke

Forlig

KL, Moderniseringsstyrelsen, Danske
Regioner

28

Lockout

Lovindgreb

1995

1999

2008

2013

Strejke/
lockout

Lovindgreb

Lovindgreb
Strejke

Kilde: Due og Madsen (2012) + egne tilføjelser

Når en regering vælger at afslutte en åben arbejdskonflikt med et indgreb, så har det karakter af
en ’de facto’ tvungen voldgift (Høgedahl & Ibsen, 2015). Det er altså regeringen og dens embedsmænd som formulerer den lov, der træder i kraft i stedet for den overenskomst, som parterne
ikke kunne blive enige om. Et lovindgreb som afslutning på en konflikt er illustreret i figur 3
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Figur 3 - Hicksmodellen – strejke afsluttet med lovindgreb

W
Lønmodtagernes indrømmelseskurve

W1
Regeringsindgreb

W2

Arbejdsgivernes indrømmelseskurve
Kilde: Hicks (1932) + egne tilføjelser

T1

T

Dermed er det også regeringen, der bestemmer, hvor snittet skal ligge i forhold til de to parters
positioner illustreret ved spændet mellem W1 og W2. En vigtig pointe er, vi i Danmark ikke har
nogle formelle regler eller institutioner, der regulerer eller tilsiger, hvordan regeringen afgøre den
de facto tvungne voldgift.
Der rejser sig dog tre relevante spørgsmål i kølvandet på denne praksis:
1) Hvornår vælger en regering at gribe ind i en konflikt?
2) Hvorfor griber regeringen ind? og
3) Hvordan udformes loven, der erstatter den overenskomst, som parterne ikke kunne nå til
enighed omkring?
Historien viser, at der her har været mange forskellige praksisser i spil, men der forekommer alligevel et mønster. I 1985 forhandlede både den offentlig og den privat sektor overenskomstfornyelse på samme tid, og parterne stod i udgangspunktet langt fra hinanden. Lønmodtagernes krav
var bl.a. 4 % lønstigning og en reduceret ugentlig arbejdstid fra 40 til 35 timer. Omvendt havde
arbejdsgiverne klart signaleret, at de ikke ville acceptere lønstigninger på over 2 %. Forhandlingerne endte derfor også uden resultat, da ingen af parterne ville acceptere en forligsskitse fra forligsmanden, der bl.a. opererede med en lønstigning på 4 % og en ugentlig arbejdstid på 38 ½ time.
Konsekvensen af sammenbruddet var, at fagforeninger under LO fra d. 24. marts 1985 indledte en
omfattende strejke med ca. 280.000 privatansatte, og at arbejdsgiverne på samme dato ville indlede en lige så omfattende lockout. D. 1. april var der varslet en omfattende udvidelse af strejken
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med yderligere 200.000 lønmodtagere denne gang hovedsageligt offentligt ansatte under FTF.
Schlüter-regeringen greb dog hurtigt ind i konflikten efter blot to dage og forhindre dermed, at
den varslede udvidelse af strejken kunne finde sted. Regeringen fremlagde d. 26. marts 1985 et
lovforslag, der ville træde i kraft d. 1. april. Regeringen greb ind i konflikten, som tilfældet også var
i 1970’erne, ud fra et indkomstpolitisk hensyn. Regeringens indgreb fastlagde en ramme for lønstigningerne på 2 % for det første år og 1½ % for det andet år. Herudover skulle arbejdstiden ved
udgangen af 1987 nedsættes fra 40 til 39 timer. Regeringens lov lå altså noget under det niveau,
som ellers var præsenteret i den forligsskitsen, som forligsmanden havde præsenteret inden konflikten. Det var således regeringen og dennes embedsmænd, der skrev loven - uden skelen til parternes proces i forligsinstitutionen. På nogle punkter lå loven faktisk under arbejdsgivernes krav.
Lovindgreb forhindrede da heller ikke strejkerne i at fortsætte til trods for, at de nu måtte betragtes som overenskomststridige. Derfor endte konflikten i 1985 som en af danmarkshistorien største
med op mod 5 millioner tabte arbejdsdage som konsekvens.
Der skulle gå 10 år før offentligt ansatte igen kom i konflikt med et lovindgreb som afslutning. I
1995 trådte DSR og Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter ud af det generelle KTO-forlig.
Efter to gange udsættelse af konflikten af forligsmanden Mette Christensen blev konflikten en realitet - i første omgang som en strejke omfattende ca. 3.000 sygeplejersker, efterfølgende blev
strejken imidlertid modsvaret af lockoutvarsler fra både amtskommuner og kommuner. Konflikten
løb i fire uger før Nyrup-regeringen tilendebragte konflikten med et lovindgreb d. 24. maj 1995.
’Loven om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl.’ blev dog tilvejebragt ganske anderledes
sammenlignet med indgrebet i 1985. Parterne fik med lovindgrebet i 1995 ganske stor indflydelse
på udformningen af loven, hvor der blev lagt ca. 1 pct. oven på KTO-rammen til gengæld for en
række krav om en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Regeringen bad her forligsmanden Mette
Christensen om at skrive et udkast til en ny overenskomst, som Folketinget efterfølgende ophævede til lov.
I 1999 var situationen en anden. Her nåede parterne et forlig, som alle forhandlere kunne nikke ja
til. Forliget blev sendt til urafstemning, hvor DSR formanden Jette Søe anbefalede medlemmerne
at stemme ja, men resultatet af urafstemningen blev et klart nej fra medlemmerne, hvilket fik DSR
til at trække sig fra det generelle KTO-forlig. Konflikten varede blot en uge før regering greb ind.
Lovindgrebet kom således kun et år efter storkonflikten på det private arbejdsmarked i 1998. Lovindgrebet ophævede den forkastede overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og DSR til lov.
Lovindgrebet i forbindelse med konflikten i 2013 var på mange måder ganske unik (Høgedahl &
Ibsen 2015; Kirstensen 2015). For det første, var parternes tur i forligsinstitutionen ’papirløs’, hvilket vil sige, at der ikke kom et mæglingsforslag på bordet. Da regeringen valgte at gribe ind i konflikten blev loven hastebehandlet hen over bededagene i Folketinget. Parterne, i særdeleshed
lønmodtagerorganisationerne, blev ikke inddraget i udarbejdelsen af lov 409, som den kom til at
hedde. Dette forhold har også været genstand for en skarp kritik af ILO. Da regeringen netop ikke
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havde et konkret mæglingsforslag var pennen helt fri til at skrive loven uden at regeringen skulle
skele til dokumenter fra forligsinstitutionen. Det er også værd at bemærke, at det i høj grad var de
samme embedsmænd, som forhandlede under OK13 som arbejdsgiverpart, som fik bestilling at
lave udkastet til Lov 409 (Høgedahl & Ibsen, 2017). I betænkningen til Lov 409 gør Venstre og Konservativ Folkeparti følgende bemærkninger:
’Det må desværre konstateres, at S-RV-SF-regeringens sammenblanding af folkeskoleforhandlingerne og overenskomstforhandlingerne har besværliggjort muligheden for at gøre fremskridt i
både overenskomstforhandlingerne og folkeskoleforhandlingerne. V og KF står uforstående over
for, at regeringen har valgt en sådan sammenblanding af de politiske forhandlinger om folkeskolen
og overenskomstfornyelsen’ (Folketingstidende, 2013).
Det samme gælder Dansk Folkeparti:
’Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget er af den opfattelse, at regeringen har flettet overenskomstforhandlinger og folkeskolereform sammen i en helt usædvanlig grad, som vi i Danmark ikke
har været vidne til tidligere. Målet for regeringen har været at finansiere en heldagsskole ved
hjælp af en arbejdstidsaftale, som lærerne skulle bidrage til gennem mere undervisning for de
samme penge’ (Ibid).
Dog skal det påpeges, at både Venstre, Konservativ Folkeparti og Dansk Folkeparti i sidste ende
valgte at stemme for Lov 409.
De tre indledende spørgsmål i dette afsnit lader sig således besvare:
1) Historien viser, at der er stor forskel på, hvornår i et konfliktløb den siddende regering vælger
at gribe ind – det gælder så vidt både den private og den offentlige sektor. Få gange er lovindgrebet udeblevet til trods for flere ugers konflikt, som i forbindelse med OK08 - til de flestes
store overraskelse. OK85 og igen OK99 var eksempler på meget hurtige lovindgreb, som også
affødte en del frustration efterfølgende – særligt i OK85. Det har givet Due & Madsen (1996;
2009) anledning til at påpege, at det kræver den rette ’timing’, når en regering vælger at gribe
ind. Den siddende regerings timing for at gribe ind i en konflikt hænger uløstligt sammen med,
hvorfor en regering vælger at griber ind:
2) Analysen viser, at der ikke findes én fast praksis for, hvorfor en siddende regering vælger at
afslutte en arbejdskonflikt med et lovindgreb. Skiftende regeringer har haft mange forskellige
grunde eller motivationer for at stoppe en konflikt. I forskningslitteraturen beskrives begrundelserne ofte med, at regeringen griber ind på baggrund af tre forhold, hvis (1) konflikten løber
i lang tid, (2) dens skadevirkninger for samfundet er stor, og (3) udsigten til, at parterne selv
kan forhandle sig frem til et resultat inden for rimelig tid, vurderes ringe. Dog må det tilføjes,
at regeringen godt kan have egne, selvstændige interesser forbundet med et lovindgreb. I forhold til det offentlige område, så blev det tydeligt i forbindelse med indgrebet i 1985 og ikke
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mindst indgrbet i 2013, hvor Lov 409 banede vejen for regeringens folkeskole- og erhvervsskolereformer. Det er derfor forkert at betragte regeringens rolle i aftalesystemet og i konfliktløsningen som en neutral tredjepart. Regeringen kan, som det blev tydelig i 1985 og særligt i
2013, have stærke politiske interesser forbundet med virkningerne af et lovindgreb. Førhen
som i 1985 var det i høj grad ud fra indkomstpolitiske motiver, mens lovindgrebet i 2013 ikke
kan ses uafhængigt af reformplanerne for folkeskole og erhvervsskoleområde ud fra et udgiftspolitisk motiv om mere undervisning for de samme penge.
3) Der er heller ingen fast praksis for, hvordan en regering vælger at udforme den lov, som skal
erstatte overenskomsten i forbindelse med et lovindgreb. Der er ganske stor politisk ’frigang’ i
forhold til det lovforberedende arbejde. Arbejdskonflikterne er naturligvis ikke ens, hvilket i
sagens natur også kræver en vis fleksibilitet i den proces, der følger et lovindgreb. Men analysen viser ligeledes, at der er stor variation i det lovforberedende arbejde fra gang til gang, når
en regering vælger at gribe ind. Der kan her tælles tre ret forskellige modeller:
A) Regeringen går til forligsmanden for at finde det punkt, hvor parterne var tættest på en
løsning. Det vil typisk være ved et forkastet mæglingsforslag. Tidligere forskning peger på,
at det netop sker i respekt for parternes selvreguleringsprincip (Due og Madsen 2010). Regeringen vil typisk ophæve mæglingsforslaget til lov uden væsentlige ændringer.
B) Hvis der af den ene eller den anden grund ikke findes en mæglingsskitse eller en forligsskitse kan Regeringen vælge at udfærdige loven selv via embedsværket, og herved gøre sig
selv til ’de facto opmand’. Loven vil typisk blive hastebehandlet i Folketinget, hvis ¾ flertal
af de stemmende medlemmer i Folketinget godkender dette. Her kan regeringen vælge at
konsultere parterne i det lovforberedende arbejde. I praksis har regeringen dog før valgt i
forbindelse med udarbejdelsen af lov 409 i 2013, ikke at inddrage parterne. Dette har affødt kritik fra ILO.
C) Regeringen kan også vælge at bede forligsmanden om at skrive et udkast til en overenskomst, som regeringen så ophæver til lov. På den måde får forligsmanden en opmandsrolle. I 1995 blev forligsmand Mette Christensen netop stillet denne opgave med den begrundelse, at hun havde et aktuelt og indgående kendskab til parternes positioner.
Alt i alt viser analysen, at der er stor forskel på hvornår, hvorfor og hvordan en siddende regering
griber ind i en konflikt med et lovindgreb. Der er ingen faste regler eller formelle normer her,
tværtimod gælder ’kutymer’ eller uformelle normer:
Én norm er ’respekten for parternes selvreguleringsprincip’. Altså at regeringen kun griber ind
på baggrund af tre forhold, hvis (1) konfliktens løber i lang tid, (2) dens skadevirkninger for
samfundet er store, og (3) udsigten til at parterne selv kan forhandle sig frem til et resultat in-
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den for rimelig tid, vurderes ringe. Denne samme ’norm’ har dikteret, at regeringen som udgangspunkt har søgt at lægge snittet (illustreret i spændet mellem W1 og W2 i figur 3), så begge af de involverede parter i konflikten i et vist omfang bliver tilgodeset. Det er traditionelt set
sket ved at tage udgangspunkt i dokumenter fra forligsinstitutionen eller ved at bruge forligsmanden som opmand.
Én norm eller ’gentlemanaftale’ der tilsiger, at regeringen med finansministeren i spidsen ikke
spekulerer i sine tredobbelte roller som både politikere, myndighed og arbejdsgiver, men i tilfælde af et lovindgreb afspejler en neutral tredjepart i forhold til egne og parternes interesser,
og at regeringen ikke spekulerer i et lovindgreb før og under forhandlingerne.
Til trods for disse normer er også eksempler på, at regeringen har brudt disse normer i forbindelse
med et lovindgreb. I forbindelse med OK13 brød regeringen med disse normer, da regeringen kædede lærernes arbejdstidsregler direkte sammen med reformarbejdet og ILO kritiserede netop,
den danske regering for ikke at tage hensyn til andre end sig selv i forbindelse med udarbejdelsen
af Lov 409. Hvis regeringen vil, så er der således som nævnt ganske ’stor politisk frigang’ ved et
lovindgreb, hvor pennen er fri til at skrive en lov, der passer egne politiske interesser - særligt når
der ikke forelægger nogen mæglingsforslag fra forligsinstitutionen. I Danmark er der ingen formelle regler, der sikre et armslængdeprincip, når det gælder regeringens motiver og arbejde i forbindelse med et lovindgreb.

10.3 Forligsmandens rolle på det offentlige område
Reglerne for forligsinstitutionen har været gældende ved lov siden 1910. Forligsmandens rolle er
først og fremmest at være med til at bilægge stridigheder mellem parterne på arbejdsmarkedet i
forbindelse med interessekonflikter og dermed sikre et roligt og fredeligt arbejdsmarked. De generelle regler for Forligsinstitutionens virke er nedfældet i forligsmandsloven og sondrer ikke mellem
private og offentlige overenskomstparter. Forligsmandsloven er blevet revideret flere gange siden
1910 (jf. tabel 3). Der har dog været tale om justeringer, ofte i form af udvidede beføjelser til forligsmanden (Kristensen 2014). Ændringerne er som regel sket på baggrund af forudgående enighed mellem hovedorganisationerne på LO/DA området – altså det dominerende område på det
private arbejdsmarked. Justeringer sted med udgangspunkt i det offentlige område har ikke fundet
sted . Det kan virke påfaldende og skyldes formentlig, som beskrevet i det forrige kapitel, at parterne på det offentlige område ikke har haft samme hovedorganisationsstruktur, hvilket gør en
samlet enighed svær.
Forligsmandsloven blev dækkende for det offentlige område i takt med den offentlige sektor i stigende grad er blevet reguleret via overenskomster fremfor tjenestemandsansættelser. Til trods
for, at loven gælder for både den private og den offentlige sektor, så er der ganske stor forskel på,
hvordan Forligsinstitutionens rolle udspiller sig i praksis på tværs af de to sektorer, som illustreres i
følgende afsnit.
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Tabel 3 – Ændringer af forligsmandsloven

År
1910
1921
1927
1934
1934
1957
1972
1992

Forligsinstitutionen etableres
Fra én til tre forligsmænd med hvert sit område
Mulighed for én uges midlertidig fredspligt
Mulighed for at fremsætte mæglingsforslag, som sendes til urafstemning blandt medlemmerne
Mulighed for at sammenkæde forskellige områder
Mulighed for at udsætte konflikten med 2 x 14 dage
Forligsmanden får kompetence til det offentlige område
Regler for afstemning ændres, så et mæglingsforslag lettere kan forkastes

Kilde: Stokke (2001) + egne tilføjelser

De beføjelser, som forligsmanden råder over, er formelt gældende på tværs af det offentlige og
det private område. Det gælder først og fremmest, at parterne har pligt til at orientere Forligsinstitutionen, hvis der er sammenbrud i forhandlingerne. Det samme gælder konfliktvarsler. Forligsmanden har også forskellige muligheder for at forsinke og udsætte en konflikt, så parterne har
længere tid til at finde en løsning. I første omgang i 14 dage, men forligsmanden kan, hvis dette
bifaldes af de to øvrige forligsmænd, udsætte konflikten med yderligere 14 dage.
Ændringerne fra 1934 giver dog de mest vidtrækkende beføjelser, som forligsmanden råder over.
Det gælder muligheden for at sammenkæde forskellige delområder under et samlet mæglingsforslag, som efterfølgende kan sendes til urafstemning blandt medlemmerne af de involverede organisationer. Sammenkædningsreglerne fra 1934 betød efterfølgende et langt mere koordineret
forløb på det private område, hvor stort set alle overenskomster udløb på samme tid.
Men sammenkædningsreglerne er blevet et kontroversielt kerneelement i overenskomstforhandlingerne, idet det på den ene side medfører en høj grad af centraliseret koordinering af områderne
– og på den anden side reelt frarøver nogle områder muligheden for at konflikte sig til et andet
resultat. Det blev fornyligt ganske tydeligt i forbindelse med OK17 på det private område, hvor kun
et relativt lille flertal på 56,5 % sikrede, at mæglingsforslaget blev stemt hjem, men hvor flere forbund havde klare nejflertal bl.a. NNF med 94 pct. Selv Danmarks største forbund 3F har således
flere gange oplevet at være bundet af et mæglingsforslag til trods for, at et flertal af medlemmerne har stemt nej (Ibsen 2015) – senest i 2017.
Sammenkædningsreglerne og muligheden for at sende et mæglingsforslag til urafstemning blandt
medlemmerne spiller således en vigtig rolle på det private område, da reglerne her sikrer koordinering mellem Forligsinstitutionen og LO/DA. Derved sikres det som hovedregel, at det retningsgivende forlig inden for industrien, bliver overført til de øvrige områder, og at alle overenskomster
på LO/DA-området kommer i mål efter princippet om, at enten har alle områder et forlig eller også
kommer alle i konflikt (Ibsen 2013). Storkonflikter på det private område har således været et tilbagevendende fænomen på det danske arbejdsmarked med omkring 16 års mellemrum – den
sidste dog i 1998 (Høgedahl & Jørgensen 2015). Forligsinstitutionen har imidlertid ikke været nær
så succesfuld i den seneste tid på det offentlige område, hvilket to store konflikter på blot fem år
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(2008 og 2013) vidner om. Der er flere forskellige forhold, som gør, at forligsinstitutionen er mindre effektiv på det offentlige område. Det gælder at:
1) Parternes centraliserede organisering i forhandlingsfællesskaber går på tværs af hovedorganisationerne LO, FTF og AC, hvilket gør en samlet koordinering på linje med LO/DA vanskelig.
2) Forbundene på det regionale og kommunale område har mulighed for at stå af forhandlinger, som de vil, hvilket gør det lettere at få partielle konflikter.
3) ’Rammen’ for forhandlingerne er politisk bestemt, hvilket indsnævrer forligsmandens
handlemuligheder betydeligt.
4) Arbejdsgiverne kan have strategiske interesser i at gå ’papirløst’ igennem forligsinstitutionen, hvilket kan hæmme realitetsforhandlingerne og dermed vanskeliggøre forligsmandens
arbejde.
De fire overnævnte forhold indsnævrer forligsmandens muligheder og handlerum på det offentlige
område.
Forligsinstitutionen har som nævnt formelt samme ’værktøj’ tilgængeligt på tværs af det offentlige
og private område. Det gælder også muligheden for at sammenkæde via et mæglingsforslag - en
beføjelse, som givet har sikret, at mange mindre partielle konflikter er undgået på det private område (jf. ovenfor). Men de offentlige arbejdsgiverparter har imidlertid ikke samme tradition som
DA for at kræve samtlige områder sammenkædet i ét samlet mæglingsforslag, og LO har heller
ikke spillet samme væsentlige rolle ved overenskomstfornyelse på det offentlige område sammenlignet med det private. Det skyldes først og fremmest forhandlingsstrukturen i den offentlige sektor, som er vokset ud af (og parallelt med) tjenestemandssystemet (jf. kapitel 5-7). Det betyder i
praksis, at forhandlingskartellerne i den offentlige sektor; Forhandlingsfællesskabet og CFU går på
tværs af de tre hovedorganisationer, LO, FTF og AC, hvilket besværliggør en centraliseret koordinering. Andersen og Ilsøe (2015) bemærker dog, at selvom LO ikke har den direkte koordinerende
rolle på det offentlige område, så spiller LO alligevel en mere uformel rolle fra tid til anden. Det
har typisk handlet om de ’uformelle kontakter’ LO har til de offentlige arbejdsgivere, og som i nogle tilfælde har kunnet benyttes, når forhandlinger er kørt fast. Det handler her i vid udstrækning
om ’dialog med centrale beslutningstagere’. Men kun én gang er sammenkædningsreglerne blevet
brugt i den offentlige sektor, hvilket skete i 2002. Her samlede forligsmanden Mette Christensen
hele KTO-området i et sammenkædet mæglingsforslag, der blev sendt til urafstemning blandt
medlemmerne. Mæglingsforslaget blev stemt hjem med et meget lille ’ja-flertal’ (51,1 % stemte
’Ja’).
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I stedet for, at LO fik en aktiv rolle i forligsinstitutionen, som er kutymen på det private område, fik
den daværende KTO-formand, Poul Winkler, i 2002 et fuldt LO mandat, hvorved han varetog LO’s
rolle i forløbet i forligsinstitutionen. Tilsvarende bemyndigelse blev givet til Connie Kruckow i forhold til FTF og Svend Christensen i forhold til AC. Det var nyt og uprøvet. Resultat i 2002 var imidlertid ved at splitte KTO efterfølgende, og der var en generel enighed om, at forløbet i forligsinstitutionen med et sammenkædende mæglingsforslag, der blev sendt til afstemning, ikke skulle gentage sig (Jørgensen 2010; KTO 2005). De to store forbund DLF og DSR stemte således imod mæglingsforslaget. Sammenkædningen mindede om, hvor lidt organisationerne i KTO har til fælles ud
over, at de deler arbejdsgiver i form af kommunerne og regionerne.
Forligsmanden har formelt ret til at fremsætte et mæglingsforslag, når han – eller hun – ’finder det
formålstjenligt’ som det står i forligsmandsloven. Alligevel er det kutyme, at forligsmanden ikke
fremsætter et mæglingsforslag medmindre dette ’udtrykkeligt godkendes’ af begge forhandlingsparter, eller at de i det mindste forsikrer om, at de ikke vil anbefale medlemmerne at forkaste forslaget som tidligere forligsmand Mette Koefoed Bjørnsen udtrykker det (Koefoed Bjørnsen, 1999:
29). Når der ikke findes en central koordinering på hovedorganisationsniveau på det offentlige
område, så bliver det netop meget svært at få ’udtrykkelig godkendelse’, hvilket også medvirker
til, at sammenkædning via mæglingsforslag er sjældne på det offentlige område.
Utilfredse lønmodtagergrupper på det regionale og kommunale område kan også lettere stemme
et konkret forhandlingsresultat ned, hvilket netop var tilfældet for DSR i 1998 eller på BUPLs område i 2008. En lønmodtagerorganisation har samtidig nemmere ved at få iværksat en arbejdskonflikt på et specifikt overenskomstområde, selv om organisationerne på de øvrige områder har fornyet deres overenskomst uden konflikt. Det gælder arbejdsgivernes mulighed for at isolere én
enkelt organisation i en konflikt. Den markante forskel i forligsinstitutionens rolle er nok én af nøgleforklaringerne på, hvorfor der har været arbejdskonflikt to gange på det offentlige område i de
senere år, mens der ikke har været en større konflikt på det private arbejdsmarked siden 1998 (se
også Kristensen 2014).
En væsentlig funktion for forligsinstitutionen er således også, at forhandlerne kan redde ansigt
overfor baglandet, og bidrager dermed til mere realistiske forhandlinger. Men når organisationerne på det kommunale og regionale område kan stå af forhandlingerne, som de ønsker, så bliver
denne funktion også sat ud af spil, da forhandlerne altid kan holdes til ansvar for forligets indhold
overfor baglandet. Det er en vigtig og central pointe. GL har ved flere lejligheder benyttet sig af
denne strategi, hvor forhandlerne udtrykte stor utilfredshed med resultatet, men som alligevel
blev stemt hjem i det samlede forlig. Gymnasierne var (med enkelte undtagelser) amtskommunale
indtil kommunalreformen. I AC sammenkædes afstemningsresultaterne på tværs af kommunalt,
regionalt og statsligt ansatte og på tværs af organisationer. Dette bevirker at et GL nej til et
overenskomstresultat vil blive kørt over af et stort flertal i de andre AC-organisationer. På den måde kan forhandlerne i GL lettere komme igennem en situation, hvor der ikke er konvergens mellem
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medlemmernes forventninger og forhandlingernes muligheder. Her løftes ’skylden’ for et ringe
resultat væk fra forhandlernes skuldre og over på det samlede forlig.
Til sidst skal et andet og aktuelt forhold nævnes; for hvad ligger forligsmanden til grund for sine
mæglingsforslag og forligsskitser? Med nu afdøde Mette Koefoed Bjørnsens egne ord, så skal forligsmandens arbejde netop ’afspejle styrkeforholdet mellem parterne – ikke samfundsøkonomiske
betragtninger’ (Koefoed Bjørnsen, 1999), men hvordan dette skal forvaltes i den offentlige sektor
gives der imidlertid ingen opskrift på. Økonomisk er forholdet mellem parterne jo som beskrevet i
udgangspunktet asymmetrisk. Tilbage står en skelen til de øvrige resultater i den offentlige sektor
eller til folkestemningen blæser.

10.4 Konklusion og diskussion
Dette kapitel har analyseret konfliktretten og konfliktløsningssystemet på det offentlige område.
Igen er det værd at nævne, at konfliktretten og det tilhørende konfliktløsningssystem på det offentlige område er udviklet i den private sektor og siden indført til det offentlige område. Dog er
der store forskelle mellem de to sektorer, som gør, at konfliktretten og konfliktløsningssystemet
fungerer under anderledes vilkår og præmisser. For det første benyttes konfliktretten i den offentlige sektor næsten kun udelukkende i forbindelse med overenskomstfornyelser. Det skyldes, at
den offentlige sektor er omkring 100 pct. overenskomstdækket, og at konfliktretten dermed ikke
bruges til at udbrede brancheoverenskomster til udeforstående arbejdsgivere, som det kendes fra
det private område.
Et andet forhold er, at der på det offentlige område ikke er tradition for at benytte sympatikonflikter til trods for, at dette konfliktvåben eksisterer – også på tværs af hovedorganisationer. Forklaringen er formentlig, at mange af de tidligere konflikter på det offentlige område – undtagen lockouten i 2013 – har været strejker, hvor en eller flere faglig(e) organisation(er) har forsøgt at
sprænge ’rammen’ på det regionale og kommunale niveau. Her har der ikke været meget hjælp at
hente fra andre organisationer, hvorfor sympatikonfliktvåbenet forbliver uprøvet på det offentlige
område. Dog har sympatikonfliktvåbenet været nævnt som et muligt modtræk på en offensiv brug
af lockoutvåbenet mod en enkelt faglig organisation.
Formålet med konfliktvåbene er, at begge parter påføres økonomiske tab i arbejdskampen, og
dermed giver hinanden successive indrømmelser, hvorefter et forlig kan nås. Dermed beskrives
konfliktretten ofte som ’fredsskabende’, da begge parter ved, at de taber økonomisk på en konflikt. Denne logik er dog ikke gældende på det offentlige område. Offentlige arbejdsgivere sparer
for det meste penge i forbindelse med en konflikt. Hertil kommer, at regler om nødberedskab ’sløver’ konfliktvåbenet for nogle lønmodtagergrupper. Her aftales nødberedskab mellem parterne i
en rammeaftale. Strejkens effekt reduceres hermed. Omvendt er der heller ikke fare for, at offentligt ansatte kan miste deres job i forbindelse med konflikt, da den offentlige statskasse ikke trues
økonomisk. Det er en teoretisk mulighed i den private sektor om end det sjældent sker.
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Den økonomiske eller strukturelle magt er derfor helt i arbejdsgivernes favør i den offentlige sektor, når det gælder de økonomiske tab forbundet med brugen af konfliktretten. De interviewede
personer i denne undersøgelse og international forskning peger dog på, at der kan være andre
forhold gældende i den offentlige sektor, hvor det ikke så meget er de økonomiske tab, der bestemmer udfaldet af forhandlinger og konflikt, men i højere grad den offentlige opinion. Det skyldes flere forhold, men først og fremmest fordi at tredjepart, forstået som alle de borgere og brugere af offentlige serviceydelser, altid bliver hårdt ramt af en konflikt på det offentlige område.
Konfliktens udfald afhænger dermed i høj grad af, hvem den offentlige sympati falder til fordel for.
Den kommunikative magtressource er derfor afgørende. Det handler her om evnen til at være
dagsordenssættende ved at anvende medier og meningsdannere. Det er således en magtressource, der anvendes til at påvirke andre holdningsmæssigt og bevidsthedsmæssigt (Castells 2010;
Hyman & Gumbrell McComick 2013).
Den kommunikative magtressource er også blevet en vigtigere som følge af, at medierne i højere
grad end tidligere påvirker meningsdannelsen i samfundet, og fordi konkurrencen om den politiske dagsorden er tiltagende. Det oplever parternes også i den offentlige sektor. Flere aktører byder ind med holdninger og analyser vedrørende det offentlige område og påvirker dermed meningsdannere og politikere. Et godt eksempel herpå er private arbejdsgivere via bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der med de årlige arbejdsmarkedsrapporter har brugt mange ressourcer
på at ’prime’ folkevalgte og den brede befolkning med en ’framing’ af offentlige overenskomster
som en barriere for øget produktivitet og effektivitet. Den offentlige aftalemodel eksisterer således ikke i et kommunikativt vakuum, men påvirkes derimod af holdninger og dagsordner fra andre
aktører end blot parterne i forbindelse med kravsudveksling. Det er en afgørende forskel fra den
private sektor.
I den offentlige sektor, hvor det i højere grad er den offentlig opinion, der bestemmer i hvilken
retning magtpendulet svinger, er der tale om en definitionsmagt eller diskursiv magt, der kan flytte på, hvad der anses for muligt, acceptabelt, legitimt, hensigtsmæssigt, nødvendigt eller rationelt.
Denne udvikling bliver også tydelig med den moderniseringsdagsorden, som særligt efter krisen og
med Thorning-regeringen, har sat fokus på offentlige løn og arbejdsvilkår, som en integreret del af
udgiftspolitikken. Den kommunikative magtressource er interessant og potentielt meget relevant
for den offentlige sektor, når den offentlige aftalemodel er tæt forbundet med det politiske system. Politikerne er netop også påvirkelige af den offentlige opinion.
Lovindgreb er almindeligt accepteret blandt parterne i Danmark, som en afslutning på en konflikt.
Dog er der også her stor forskel på det private og det offentlige område. Lovindgreb er i høj grad
normen som afslutning på en arbejdskonflikt på det offentlige område, men analysen viser, at der
er stor forskel på, hvorfor, hvornår og hvordan en regering griber ind. Analysen viser også, at det
er forkert at betragte lovindgreb som udtryk for en neutral tredjepart. Regeringen kan have stærke politiske interesser forbundet med et lovindgreb, og dermed spekulere i de potentielle magtressourcer de tredobbelte roller som arbejdsgivere, lovgivere og budgetmyndighed giver. I Dan102

mark er det kun ’gentlemanaftaler’, der blokerer for, at dette ikke sker. Der eksisterer ingen formelle regler eller institutioner, der sikre armslængdeprincippet eller checks-and-balances.
Sidst men ikke mindst, så viser analysen, at forligsinstitutionen har en anderledes og mere svækket
rolle på det offentlige område. Forligsinstitutionen er udviklet med sigte for det private område,
og har igennem tiden fået flere beføjelser, der meget effektivt har sikret færre konflikter bl.a. via
mulighed for sammenkædning af flere områder, der efterfølgende sendes til urafstemning blandt
medlemmer. Udvidelsen af forligsmandens beføjelser er sket efter enighed blandt parterne på
LO/DA området, og derfor med udgangspunkt i behovene på det private område. Når forligsinstitutionen er mindre effektiv på det offentlige område, så skyldes det flere forhold. Forhandlingsstrukturen i den offentlige sektor gør en overordnet koordinering mere vanskelig, det samme gælder sammenkædninger. For det andet, kan parterne lettere fremtvinge en konflikt på det regionale og kommunale område, da enkelte organisationer her kan vælge at gå enegang. Her kan arbejdsgiverne også have en strategisk interesse i at gå ’papirløst’ igennem forligsinstitutionen, så et
senere lovindgreb potentielt ikke skal forholde sig til dokumenter fra forligsinstitutionen, som der
ellers er kutyme for i Danmark.
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Kapitel 11 – Opsamling – den danske model på det offentlige
område
I dette kapitel gives en samlet diskussion og konklusion på analyse II – den danske model på det
offentlige område. Kapitlet vender i høj grad tilbage til det teoretiske udgangspunkt, som blev
præsenteret i kapitel 3 for at se på, hvordan magtanvendelse og magtressourcerne fungerer på
det offentlige område i forbindelse med forhandling og konfliktløsning. Kapitlet indleder med de
forskellige magtressourcer efterfulgt af en konklusion på, hvilket former for magtanvendelse, der
er gældende på det offentlige område.

11.1 Magtressourcer på det offentlige område
I kapitel 3 gives en beskrivelse af de magtressourcer, som er gældende for arbejdsmarkedsparterne i forbindelse med forhandlinger og konflikt. Pointen er, at magt ikke kommer ud af ingenting,
men er knyttet til en række strukturelle, økonomiske, institutionelle, kommunikative og organisatoriske forhold. Som nævnt flere gange i analysen ovenfor, så er en vigtig pointe, at aftale- forhandlings- og konfliktløsningsmodellen på det offentlige område er kalkeret fra den private sektor
uden væsentlige justeringer, tilpasninger eller ’oversættelser’. Der har derimod i høj grad været
tale om en institutionel isomorfi (DiMaggio & Powel, 1983). Det er til trods for, at der findes afgørende strukturelle, økonomiske og organisatoriske forskelle mellem de to sektorer, der betyder, at
det institutionelle set-up, som modellen rammesætter for forhandlinger og konfliktløsning får en
anderledes funktionsmåde og rationale. Det gælder alle de forhold, som analysen berører: Parternes organisering, koordinering, løndannelse, konfliktret og konfliktløsning.
I den eksisterende forskningslitteratur beskrives en nogenlunde lige magtbalance mellem parterne, som en afgørende forudsætning for ’den danske model’. Den nogenlunde lige magtbalance
sikrer, at modellen ikke bliver den ’stærkes ret’ (Due & Madsen 2009; Mailand 2014). En nogenlunde lige magtbalance er også afgørende for, at begge parter vil indgå i realitetsforhandlinger,
hvorfor den danske model og herunder konfliktretten ofte beskrives som disciplinerende eller
fredsskabende blandt parterne (Galenson 1958). Men med to store konflikter på blot fem år (2008
og 2013), så er det offentlige område blevet konfliktførende ikke kun i forhold til det private område, men også i forhold til de andre lande i Norden. En forklaring herpå er, som analysen viser
ovenfor, at den danske models funktionsmåde på det offentlige område, netop er anderledes og
på forskelle måder mindre effektiv til at forhindre arbejdskonflikter. Nedenfor opsummeres parternes forskellige magtressourcer.
11.1.1 Den strukturelle magtressource
Den første magtressource, der beskrives er den strukturelle magtressource også kaldet primærmagt. Den strukturelle magtressource er den magt, hhv. arbejdsgiversiden og lønmodtagerne kan
have over ’produktionen’, dvs. det arbejde, der udbydes og præsteres og betingelserne for at disponere og få udbytte. I Danmark er denne ’ledelsesret’ cementeret i hovedaftalen § 4, hvor der
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står, at det er arbejdsgiverne, der har ret til at lede og fordele arbejdet. I den private sektor er ledelsesretten funderet på den private ejendomsret, mens den i den offentlige sektor bygger på et
demokratisk princip, hvilket vil sige det mandat, som politikerne har fået af vælgerne. Arbejdsgiverne i både den private og den offentlige sektor har således en særlig privilegeret magtposition
på arbejdsmarkedet, men magtpositionen påvirkes også af andre forhold, f.eks. konjunkturelle
udsving i økonomien og reguleringer af løn og arbejdsvilkår.
Forhold som økonomisk krise og stigende arbejdsløshed styrker også arbejdsgiversiden magtmæssigt og mindsker lønmodtagernes og dermed fagforeningernes magt, mens det omvendte er tilfældet, hvis der er mangel på arbejdskraft (Hyman 2008). Men offentlige arbejdsgivere er som
beskrevet også budgetmyndighed, og kan derfor sjældent rammes økonomisk i en konflikt. Dermed mister konfliktvåbene sin vigtigste funktion som pressionsmiddel, der kan give simultane indrømmelser, der gør et forlig muligt. I udgangspunktet er den strukturelle magt derfor i arbejdsgivernes favør på det offentlige område, hvorfor konfliktvåbene i udgangspunktet ikke er hensigtsmæssige til at tvinge arbejdsgiverne til at komme med indrømmelser i forbindelse med en konflikt
(Høgedahl og Ibsen 2015). Et godt eksempel herpå er Socialrådgiverkonflikten fra 1981, hvor strejken blev mødt med en massiv lockout, der hurtigt tømte socialrådgivernes strejkekasse, alt imens
arbejdsgiverne opsparede lønkroner. Hertil kommer, at der er begrænsninger på konfliktvåbene
på flere områder i den offentlige sektor, hvor arbejdet kan betegnes som livsvigtigt og uopsætteligt for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger samt bevarelse af store værdier.
Dog skal det igen nævnes, at offentligt ansatte ikke står til at miste deres job i forbindelse med en
konflikt. Samtidig er det offentlige område mindre udsat for udflagning og outsourcing af produktion. Offentlige arbejdsgivere har dermed ikke samme mulighed for at true med lukning af arbejdspladser, hvis lønmodtagerne ikke imødekommer bestemte krav med henvisning til konkurrenceevnen. Dog kan offentlige arbejdsgivere qua ledelsesretten vælge at lave markedsgørelse af
den offentlige service produktion via udliciteringer og skabelsen af quasimarkeder mv.
Der kan også være forskel på den organisatoriske magtressource internt blandt de faglige organisationer Hvis lønmodtagerne er højt specialiserede eller har særlige kompetencer, er de ikke lette
for en arbejdsgiver at erstatte. Det betyder, at deres ’markedsværdi’ er høj, hvilket giver deres
faglige organisation en god forhandlingsposition og dermed magt. Et andet forhold er, at medarbejderne udfører nøgleopgaver i en organisation, hvilket vil medføre store tab ved en arbejdskonflikt – hvilket giver ligeledes en stærk magtressource. I tilfælde hvor lønmodtagerne både har efterspurgte kompetencer og samtidig udfører nøgleopgaver, har de faglige organisationer naturligvis en stærk magtposition (Høgedahl 2014). Mulighederne for at ’lamme’ centrale dele af den offentlige sektor kan også give en stærk magtposition.
11.1.2 Den organisatoriske magtressource
Den organisatoriske magtressource er som beskrevet traditionelt set blevet målt på organisationsgrad og overenskomstdækning. I den henseende må den danske fagbevægelse i den offentlige
sektor i Danmark tilhøre verdens absolut stærkeste med henholdsvis 80 pct. organisationsgrad og
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100 pct. overenskomstdækning (Høgedahl & Jørgensen 2017). Andre (Wesley Hansen & Seip,
2017) påpeger også centraliseringsgraden som et mål for den organisatoriske magtressource, hvor
en høj decentraliseringsgrad er lig med stærk magt til arbejdsgiverne. Hvis det er tilfældet, så er
den danske fagbevægelse også her ganske magtfuld, da en stor del af løndannelsen fortsat ligger
ved de centrale forhandlingsborde. Den organisatoriske magtressource er imidlertid ikke alene
afhængig af, hvor stærke de faglige organisationer er målt på medlemmer, overenskomster og
centraliseringsgraden. Det handler også i høj grad om, hvor gode (eller dårlige) de faglige organisationer er til at koordinere internt og mobiliserer medlemmerne. Som analysen viser, så er det offentlige område i høj grad præget af kollektive handlingsproblemer. Der hersker en stærk norm på
lønmodtagersiden om, at ingen må snydes, hvorfor der ikke er meget hjælp at hente fra de øvrige
organisationer, hvis en enkelt organisation ønsker at hæve sig ud over det generelle forlig.
Dog har der været tegn på, at organisationerne er villige til at iværksætte sympatikonflikter, hvis
arbejdsgiverne igen benytter lockoutvåbenet offensivt mod en enkelt organisation. Men for nu er
sympatikonflikter på det offentlige område fortsat uprøvet. Hvis de faglige organisationer på det
offentlige område formår at arbejde mere på tværs af forbund og forhandlingskarteller vil den
organisatoriske magtressource blive styrket.
11.1.3 Institutionelle magtressourcer
Magtressourcer kan også trækkes fra institutioner. Som nævnt er den institutionelle eller politiske
magtressource et begreb for, hvor stærkt parterne står i forhandlings-, forligs- og samarbejdssystemerne og i forhold til lovgivningsmagt. Det handler ikke kun om at kunne påvirke en beslutningsproces ude fra, men også om at have en privilegeret adgang til institutionssystemerne og
dermed kunne påvirke de andre aktører i institutionssystemet og beslutningsprocessen optimalt. I
en reguleringsmåde, der er baseret på kollektive aftaler, som tilfældet er i Danmark og resten af
Norden, er der nogle mere afbalancerede magtforhold mellem arbejdsgiversiden og lønmodtagersiden end i en ren markedsøkonomi, hvor det alene er udbud og efterspørgselsmekanismer, der
tæller.
I det kollektive aftalesystem modificerer organisationsretten (retten til at være medlem af en faglig organisation), aftalen (retten til at forhandle og indgå kollektive overenskomster) og konfliktretten (retten til at strejke) markedsmekanismerne og ledelsesretten (Caraker m.fl. 2015).
Tilsvarende har fagforeningerne institutionel magt i korporative systemer, som staten tilvejebringer, og hvor parterne har privilegeret adgang til at fastlægge og administrere bl.a. arbejdsmarkedspolitikken i samarbejde med den lovgivende magt. Korporatismen var stor i Danmark for 10 –
20 år siden. Udover den faste deltagelse i råd og nævn findes også ad hoc trepartsaftaler, hvor
fagbevægelsen sammen med arbejdsgiverorganisationerne og regeringen finder løsninger gennem
fælles forhandlinger.
Men adgangen til det politiske system og dermed den institutionelle magtressource varierer også
på tværs af det private- og offentlige område. Offentlige arbejdsgivere på det statslige niveau er
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som nævnt også lovgivere, og har dermed adgang til stærke politiske magtressourcer. Særligt i det
danske system, der siden 1933 har tradition for lovindgreb som afslutning på arbejdsmarkedskonflikter, spiller den institutionelle magt derfor en helt afgørende rolle. Som analysen viser, kan en
siddende regering have stærke politiske interesser forbundet med et lovindgreb. Regeringen kan
derfor ikke til alle tider betegnes som en neutral tredjepart i forhold til konfliktløsning. Der findes
ingen formelle institutionelle checks-and-balances, der sikrer, at en siddende regering ikke opportunt spekulerer i et lovindgreb, som et muligt udfald på en konflikt – OK13 er et eksempel herpå.
Forligsinstitutionen har en central rolle på det private område, men denne institution har ikke
samme virkning på det offentlige område af forskellige årsager. Traditionelt set har forligsinstitutionen spillet en central rolle – også indirekte når det gælder lovindgreb, hvor enten et konkret
mæglingsforslag er blevet ophævet til lov, eller hvor forligsmanden er gjort til opmand. Men forligsmanden har ikke mulighed for at fremsætte et mæglingsforslag uden parternes ’udtrykkelige
accept’. Derfor kan arbejdsgiverne, hvis de ønsker det, gå ’papir-løst’ igennem forligsinstitutionen,
og have ’penne fri’ til at skrive en lov, der passer egne interesser uden bindinger. Det samme gælder, hvis en lønmodtagerorganisation på det kommunale eller regionale område ønsker en konflikt.
Offentlige arbejdsgivere har derfor en potentiel stor institutionel eller politisk magtressource, hvis
de statslige arbejdsgivere spekulerer i et lovindgreb, som afslutning på en arbejdskonflikt. I særdeleshed, hvis det er arbejdsgiverne selv, der har stillet konfliktudløsende krav, og dermed initierer
med en lockout. Den potentielle politiske magtressource er altså ganske betydelig for de offentlige
arbejdsgivere qua deres dobbeltrolle.
11.1.4 Kommunikative magtressourcer
Endelig findes den kommunikative magtressource, som på mange måder er helt afgørende på det
offentlige område. Første og fremmest fordi den offentlige opinion er vigtig, da konflikt på det
offentlige område altid går hårdt ud over tredjepart. Den kommunikative magtressource, er partiernes, interesseorganisationernes og andre aktørers evne til at være dagsordenssættende ved at
anvende medier og meningsdannere. Det er en magtressource, der anvendes til at påvirke andre
holdningsmæssigt (Castells 2010; Hyman & Gumbrell McComick 2013). Den kommunikative magtressource er blevet en vigtigere magtressource som følge af, at medierne i højere grad end tidligere påvirker meningsdannelsen i samfundet, og fordi konkurrencen om den politiske dagsorden er
tiltagende.
I den offentlige sektor er den kommunikative magtressource i særdeleshed vigtig, da offentlige
arbejdsgivere i det fleste tilfælde ikke kan rammes økonomisk. Hermed bliver det den offentlige
opinion, der bestemmer, hvilken vej magt pendulet svinger.

107

Tabel 4 – Magtressourcer offentlig og privat sektor

Offentlig sektor

Privat sektor

Marked og varer

Vanskeligt målelige serviceydelser der ikke
er markedspris fastsatte

Markedsprisfastsatte varer og tjenesteydelser.

Markedsform

Monopoler i lokalområder.

Overvejende
markeder.

Løndannelse

Offentlig budgetrestriktion. Aftalesystem.
Skattestop.

Profitmargin som ”buffer” for lønstigninger. Regulering af produktpriser kan ændre
indtjening.

Indtjening

Arbejdsgiverne sparer i de fleste tilfælde
lønkroner både under en strejke og en
lockout. Fagforeninger rammes altid økonomisk både under en strejke og en lockout. Skatteindbetalinger uanset strejker.

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne rammes
økonomisk af konflikt.

Organisationsgrad

Høj organisationsgrad

Lavere organisationsgrad

Overenskomstdækning

Høj overenskomstdækning

Lavere overenskomstdækning

Koordinering og solidaritet blandt fagforbund

Udfordret – hvis en organisation løfter sig
udover det generelle niveau sker det på
bekostning af de øvrige forbund, hvis ikke
systemet tilføres flere ressourcer. Løsere
og fastere samling af forlig

Mere brug af sympatikonfliktvåbenet bl.a.
ved krav om tiltrædelsesoverenskomster

Strukturelle
magtressourcer

konkurrence

dominerede

Organisatoriske
magtressourcer

Ingen brug af sympatikonflikter
Institutionelle/politiske
magtressourcer

Arbejdsgiver er også lovgiver kan lovgive
sig til et ønsket resultat.

Arbejdsgivere og lønmodtagere har mindre
asymmetriske magtressourcestrukturer

Fagforeninger kan udøve politisk pres på
politikere gennem deres medlemmer for at
sikre deres målsætninger.
Forligsinstitutionen er mindre effektiv
Kommunikative
Magtressourcer

Spiller en afgørende rolle:

Spiller en vigtig, men mindre afgørende
rolle:

Tredjepart bliver altid hårdt ramt i en konflikt.
Konflikter bliver ofte afsluttet ved et lovindgreb
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Ofte mindre partielle konflikter – storkonflikt er mindre almindelig.
Borgerne ikke berørt i samme grad

11.2 Magtudøvelse på det offentlige område
Magtrelationen mellem parterne i den private sektor er i høj grad præget af de materielle vilkår
for produktion af vare og tjenesteydelser, hvor arbejdskampen i vid udstrækning bygger på et meget synligt strukturelt magtbegreb forstået som, at arbejdskampen i høj grad handler om, hvem
der har den bedste økonomiske stamina og dermed magt. I en politisk styret offentligt sektor kan
en del af magtanvendelsen i højere grad ske i det skjulte, da de offentlige arbejdsgivere netop har
flere roller, og dermed har mulighed for anvende andre former for magtanvendelse inden for de
institutionelle rammer for aftalemodellen og konfliktløsningssystemet. Denne magtanvendelse
kan være særlig aktuel, når det er arbejdsgiverne, der stiller stålsatte og dermed konfliktudløsende
krav.
Hertil kommer, at de materielle og strukturelle forhold, der betinger rationalet bag den private
sektors konfliktløsningsmodel ikke er til stede i den offentlige sektors nuværende konfliktløsningssystem. Arbejdsgiverne i den offentlige sektor rammes sjældent økonomisk af en strejke eller
lockout, og dermed mister konfliktvåbenet den helt afgørende forudsætning som magtmiddel – de
simultane økonomiske tab for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Offentlige arbejdsgivere kan
således ikke rammes økonomisk. Spørgsmålet er, om der kan være andre tab gældende i den offentlige sektor fx de politiske, men hvad betyder det præcist? Og er potentielle politiske tab som
følge af arbejdskamp alene reserveret til arbejdsgiverparten, eller gælder det også for lønmodtagerne og deres organisationer
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Analyse III
Den danske model i et nordisk perspektiv
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Kapitel 12 – Udviklingen af de offentlige aftale-, forhandlings- og
konfliktløsningsmodeller i Norden
I dette kapitel beskrives og analyseres den institutionelle historiske udvikling for Norge, Sverige og
Finland - i den nævnte rækkefølge. Formålet er at undersøge, om de nordiske lande sammenlignet
med Danmark har haft lignende udviklingsstier, når det gælder de offentlige aftale-, forhandlingsog konfliktløsningsmodeller. Der fokuseres her på den tidlige udvikling, dvs., hvordan modellerne
finder vej fra den private til den offentlige sektor, og om der i denne proces er gjort særlige justeringer eller ændringer af modellerne for at tilpasse dem til en offentlig kontekst. I slutningen af
kapitlet gives en opsummering, der går på tværs af de tre lande, og hvor resultaterne sammenlignes med de danske forhold.

12.1 Norge
I 1902 indgik det norske LO-N (arbeidernes Faglige Landsorganisasjon) og Norsk Arbeidsgiverforening en Overenskomst om ordning af Forligsraad og Voldgiftsretter til behandling av stridigheder
mellem arbeidsgivere og arbeidere. Denne aftale var i virkeligheden den første hovedaftale i Norge, men aftalen blev opsagt i 1905 efter uenigheder mellem parterne. Verskedsoverenskomsten av
1907 eller Jernavtalen var den første norske overenskomst med såkaldte ’almindelige bestemmelser’ dvs. generelle bestemmelser eller regler, som regulerede forholdet mellem arbejdsmarkedets
parter, og som blev udformet med det danske Septemberforlig fra 1899 og den svenske jernoverenskomsten fra 1906 som forbilleder.
Overenskomsten havde karakter af en hovedaftale, men regulerede alene forhold for jernindustrien. Resten af det norske arbejdsmarked oplevede i årene efter fortsat større konflikter i form af
både strejker og lockouter. Efter en arbejdskonflikt i papirarbejderindustrien i 1907 anmodede det
norske parlament, Stortinget, regeringen om at stille lovforslag om tvungen voldgift, som middel
til at afslutte verserende arbejdskonflikter. Arbejdsmarkedets parter var imidlertid ikke begejstrede for udsigten til en lov om tvungen voldgift, og kompromiset mellem regeringen og parterne
blev nedsættelsen af en kommission ledet af højesteretsdommer Solnørdal. Kommissionens opgave var, meget lig det danske Augustudvalg at undersøge, hvordan arbejdskonflikter kunne minimeres og løses bedst muligt. Kommissionens betænkning kom i 1909, og der sondredes på samme
måde som i Augustudvalgets betænkning i Danmark mellem retstvister og interessetvister.
Kommissionen understregede også vigtigheden af fredspligten, når en overenskomst var indgået.
Kommissionen var imidlertid splittet i forhold til spørgsmålet om brugen af voldgift: Arbejdsmarkedets parter var ikke indstillet på en model, der inkluderede en tvungen voldgift i forbindelse
med interessekonflikter dvs. ved indgåelse eller opsigelse af en overenskomst, eller når en overenskomst skulle fornys. Regeringens behov for vidtrækkende løsninger i forhold til afslutning og
begrænsning af arbejdskonflikt bliver tydelig i en betænkning fra 1912:
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”Det er i alle land et brændende spørsmaal, hvad der av statsmyndighederne kan gjøres for at forebygge de for samfundsfreden oprivende kamper mellom arbeidsgivere og arbeidere. Man har
set, hvordan arbeidsstans og forstyrrelse av arbeidsfreden har ført til uoprettelige tap for det hele
samfunds økonomiske liv. Man har set, hvad arbeidskonflikterne har ført med sig av nød og elendighet, av klassehat og forbitrelse, og hvordan disse sammenstøt mellem kapital og arbeide gang
paa gang har utsat den sociale fred for den alvorligste fare. Som forholdene i mange land har
utviklet sig nu, er det derfor blit en samfundsopgave av største betydning at skape organer for en
fredelig utjevning av disse økonomiske borgerkrige.” (Sundet, 2015)
Brugen af tvungen voldgift kunne iflg. parterne alene ske i forbindelse med retskonflikter, der omhandler tolkningen af en gældende overenskomst. Regeringen, som også var repræsenteret i udvalget, ønskede imidlertid en tvungen voldsgiftsordning i forbindelse med både interesse- og retskonflikter. Regeringen frafaldt sidenhen sit krav om brugen af tvungen voldgift ved interessekonflikter pga. af manglende politisk opbakning, og Stortinget vedtog Arbejdstvistloven af 1915, som
kom til at danne grundlag for den kollektive arbejdsret i Norge på det private og senere det kommunale område.
Men spørgsmålet om tvungen voldgift var imidlertid ikke slut. En række midlertidige love i perioden frem til den første hovedaftale i 1935, gav det norske Storting mulighed for at gribe ind i en
interessekonflikt med en tvungen voldgift. Hovedaftalen fra 1935 fastlagde de generelle bestemmelser mellem arbejdsmarkedets parter, og betegnes også i Norge (som tilfældet er i Danmark
med Septemberforliget), som arbejdsmarkedets grundlov. Samtidig med indgåelsen af Hovedaftalen blev Arbejdstvistloven i 1935 justeret, og er ikke siden blevet ændret væsentligt. Stokke (1998)
bemærker, at formålet med mægling ikke bare er en service til parterne, men også til gavn ud fra
en bred samfundsinteresse. I Norge er mægling også tvungen, hvis en part har varslet konflikt.
I Norge har spørgsmålet om urafstemning traditionelt set fyldt meget, og Galenson (1949: 102)
bemærker i den sammenhæng: ”For den norske arbejder er retten til at stemme om et mæglingsforslag en grundlæggende demokratisk ret”. Urafstemninger om overenskomst- og mæglingsforsalg er i Norge, på samme måde som i Danmark, fortsat en vigtig del af aftalesystemet.
12.1.1 Udviklingen af den offentlige aftalemodel og konfliktløsningssystem
I Norge fik hovedaftalen og Arbejdstvistloven ikke umiddelbart følger for den offentlige sektor.
Årsagen hertil lå i, at tjenestemandsansættelser i staten i Norge dominerede– og tjenestemænd
havde i udgangspunktet i Norge ligesom i Danmark ingen aftale- eller konfliktret (Seip 1998). Tjenestemændene fik, efter et længere tids pres og en endt retssag mod staten, aftaleret i 1933, men
fortsat uden konfliktret og adgang til statens forligsinstitution. Aftaleretten for de norske tjenestemænd kom bl.a. med inspiration fra Danmark og Sverige (Ibid).
Efter konflikter på lærerområdet i 1950’erne vedtog Stortinget Tjenestetvistloven av 1958, hvor
forhandlingsretten blev videreført, gjort gensidig, og tjenestemændene blev ligeledes dækket ind
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under statens forligsinstitution. Dog adskiller Tjenestetvistloven av 1958 sig fra Arbejdstvistloven
på en række punkter. Tjenestetvistloven indeholder bl.a. en række krav om antal medlemmer for
at opnå forhandlingsret. Det havde og har i dag konsekvenser i praksis; For det første har kravet
betydet, at en række mindre organisationer har sluttet sig sammen i karteller for at opnå forhandlingsret heriblandt Statstjenestemannskartellet.
De to love, Arbejdstvistloven og Tjenestetvistloven, indikerer altså en formel adskillelse mellem
statsansatte og øvrige lønmodtagere i Norge. Ifølge Seip (2013) har statens arbejdsgiverfunktion
og politiske karakter været afgørende for, at statens aftale- og konfliktløsnings model har udviklet
sig anderledes end resten af det norske arbejdsmarked. De ansatte i norske kommuner er underlagt Arbejdstvistloven sammen med det private arbejdsmarked.

12.2 Sverige
Det svenske LO-S blev stiftet i 1898. Fire år senere blev Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) stiftet. Allerede i 1906 indgik parterne December-kompromiset. Dette var et vigtigt skridt i retning af
gensidig anerkendelse og afbalancering af magtforholdet mellem parterne. Her blev foreningsfriheden og ledelsesretten knæsat, hvilket var vigtigt for både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.
Under en omfattende strejke i 1909 fremsatte SAF et udkast til en egentlig hovedaftale, men LO
afviste, og konflikten førte til et stort nederlag til lønmodtagersiden. Det svenske arbejdsmarked
oplevede de følgende år en række konflikter. Særligt 1920’erne og 1930’erne var konfliktfyldte.
Dette affødte et stærkt politisk ønske om, at fremtidige konflikter reguleres pga. af skadesvirkningerne.
I 1932 overtog det svenske Socialdemokrati regeringsmagten. Blandt socialdemokraterne var også
en udbredt opfattelse af, at en påtvungen lov om fredspligt ville være en mulighed, hvilket dog
aldrig blev aktualiseret. Det politiske fokus på løsning af arbejdskonflikt via lov førte til, at LO og
SAF mødtes til forhandlinger i 1938, hvilket var første gang siden 1909. Resultat blev den såkaldte
Saltsjöbadsavtalet – den første svenske hovedaftale og grundlaget for, hvad der sidenhen skulle
betegnes som ’den svenske model’. Aftalen knæsatte sondringen mellem rets- og interessetvister,
fredspligt og forhandlingsnormer og procedurer. Herudover svarede Saltsjöbadsavtalen også på
regulerede spørgsmål om tredjemandsret og ’samhällsfarliga’ konflikter eller konflikter som truer
samfundsvigtige funktioner. Dermed blev lovgivning eller normer herfor overflødiggjort (Elvander
1988), og Saltsjöbadsavtalen regulerer derfor langt flere forhold end det danske Septemberforlig.
På linje med Danmark var de svenske LO-forbund oprindeligt organiserede efter laug og fag. Efter
en kongresbeslutning i 1912 blev overgangen til industriforbundsprincippet imidlertid gradvist
indført. Dermed sikrede den svenske fagbevægelse en organisering, der matchede arbejdsgivernes. Det svenske LO fik også i løbet af 1930’erne og 1940’erne en mere central rolle i forhandlingerne med SAF. I denne proces blev organisationernes regler om urafstemninger ligeledes ændret,
så kompetencen til at indgå kollektive overenskomster lå hos LO – en proces som blev cementeret
gennem de centrale forhandlinger i løbet af 1950’erne i Sverige. I praksis opnåede svensk LO såle113

des en betydelig myndighed og kontrol overfor medlemsforbundene sammenlignet med dansk LO,
og svenske lønmodtagere har siden 1940’erne ikke brugt den direkte demokratiform via urafstemning i forbindelse med overenskomstfornyelser.
Sverige var det første skandinaviske land til at vedtage en lov om mægling. Det skete i 1906, hvor
landet blev inddelt i seks distrikter med hver sin forligsmand. Loven var ganske kontroversiel, da
der i Sverige i 1906 endnu ikke var et retsligt grundlag via lov eller hovedaftale, som regulerede
parternes forhandlinger. Mange konstruktioner blev diskuteret i den svenske Riksdag, men i det
endelige lovforslag var det kun muligt for forligsmanden at invitere parterne til forhandling, og
dermed blev forligsinstitutionen i Sverige i udgangspunktet helt frivillig, og alene som en service til
arbejdsmarkedets parter. Hvis den ene eller begge parter afviste invitationen, var der intet tilbage
at gøre for forligsmanden (Elvander, 1988). Via en lovændring i 1920 blev det dog muligt for forligsmanden at pålægge parterne at deltage i mægling, men herudover havde forligsmanden ingen
særlige beføjelser. Der var ingen krav om fredspligt under mægling mv.
Bortset fra mindre ændringer og justeringer, er loven om den statslige forligsmand stort set uforandret siden revideringen i 1920. Den svenske forligslov var altså den første i Skandinavien, og det
var samtidig den første forligslov, der kom før fredspligten var klart reguleret (Stokke, 1998).
I perioden op til, at det svenske LO og SAF indgik Saltsjöbadsavtalen i 1938, blev en række lovforslag og lovinitiativer fremsat, bl.a. om tvungen voldgift, forbud mod visse former for arbejdskamp, beskyttelse af tredjemand i forbindelse med arbejdskamp, styrkelse af forligsinstitutionen
gennem tvungen mægling, varselspligt, regulering af afstemninger over mæglingsforslag og fredspligt under mægling. Af disse mange forslag blev kun pligten til at varsle modparten og forligsmanden syv dage før arbejdskamp, gennemført. De andre spørgsmål og yderligere regulering via
lov blev betragtet som irrelevante efter indgåelsen af Saltsjöbadsavtalen i 1938. Iflg. Elvander
(1988) skyldes dette to forhold: For det første fordi aftalen satte rammerne for forhandlinger og
opsigelser af overenskomster samt indførte regler for brug af arbejdskamp, og fordi aftalen regulerede, hvornår en arbejdskonflikt var skadelig for tredjemand og samfundet. For det andet blev
yderligere statslig indblanding irrelevant, da Saltsjöbadsavtalen blev et symbol på arbejdsmarkedets og parternes frihed. Denne fortolkning af frihed blev afgørende for ’den svenske model’, der
sidenhen har haft meget lille grad af statslig indblanding.
I Danmark tales om selvreguleringsprincippet, men staten spiller alligevel en aktiv rolle i arbejdskampen via lovindgreb. Lovindgreb har i Sverige stort set været fraværende (med undtagelse af et
indgreb i 1971). Arbejdsmarkedets frihed handler imidlertid ikke alene om statens rolle som konfliktløser. I Norge og Danmark har indkomstpolitikken været et tilbagevendende fænomen i lønopgøret, mens der i den ’svenske model’ har været en streng opdeling af opgaverne mellem stat og
arbejdsmarkedets parter. Staten blander sig ikke i forhandlingerne, men har traditionelt set ’samlet op’ på dyre aftaler ved at korrigere gennem devalueringer, skattelettelser mv. Denne arbejdsdeling mellem parter og stat har fungeret særligt godt under den svenske models ’guldalder’ i lø-
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bet af 1950’erne og 1960’erne, og har givet begrebet ’indkomstpolitik’ negative konnotationer i
svensk politik, da selvreguleringsprincippet i Sverige står stærkt.
12.2.1 Udviklingen af den offentlige aftale- og konfliktløsningsmodel
I løbet af 1950’erne og 1960’erne var der i Sverige sket en gradvis overgang fra lovbaseret til forhandlingsbaseret løndannelse parallellet med en centralisering af forhandlinger i både kommuner
og stat. I 1965 fik offentligt ansatte aftalerette med tilhørende mulighed for lovligt at anvende
konfliktvåbenet. Tjenestemænd uden embedsansvar havde allerede rettigheder i tråd med reglerne gældende for den private sektor, og mægling spillede i enkelte tilfælde en rolle for stats- og
kommunalt ansatte med embedsansvar. Med loven i 1965 fik Sverige den mest omfattende strejkeret i den offentlige sektor sammenlignet med de resterende skandinaviske lande på daværende
tidspunkt (Stokke 1998). Aftalen fra 1965 betød også organisatoriske ændringer på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Staten oprettede Statens avtaleverk (SAV), som skulle danne forhandlingsmodpart på statens område. I begyndelsen var der uklarheder omkring, hvordan det nye aftalesystem skulle fungere, og SAV, der formelt var oprettet som uafhængig institution, blev i praksis
styret af den svenske regering (Arbetsgivarverket, 2014).
I slutningen af 1970’erne og 1980’erne begyndte den svenske økonomi at vise alvorlige krisetegn.
Samtidig blev der oparbejdet en øget rivalisering mellem private og offentlige funktionærer. Det
svenske aftalesystem oplevede sideløbende store lønglidninger og inflationsproblemer. Selvom
den svenske model i høj grad beror på et stærkt princip om arbejdsmarkedets og parternes frihed,
blev forhandlingerne i løbet af 1980’erne, særligt i den offentlige sektor, kraftigt politiseret. Staten
forsøgte at styre lønudviklingen via indirekte påvirkning af aftalemodellen. Bl.a. var Staten forbeholden med at udpege mæglingskommissioner, hvilket resulterede i en ganske kort mæglingsperiode. Den svenske regering brugte således sit ansvar for facilitering af mægling til at forsøge at påvirke udfaldet af forhandlingerne. Denne sammenblanding af statens dobbeltroller affødte sidenhen kraftig kritik både i den svenske Riksdagen og særligt blandt arbejdstagereorganisationerne.
Den økonomiske krise i Sverige i begyndelsen af 1990’erne satte det private aftalesystem i en dyb
krise. Den Svenske regering truede med et lovindgreb, og SAF trak sig fra forhandlingerne. Senere
blev ’Stabiliseringsavtalen’ (senere kendt som Industri Avtalen) forhandlet frem under den såkaldte Rehnbergkommission, der bl.a. introducerede mere privat mægling og genoprettede aftalesystemet i den private sektor. Industri Avtalen fik også konsekvenser for den offentlige sektor, som i
2000 adopterede det private mæglingssystem (Elvander, 2002).
I samme periode fandtes en bred politisk enighed om, at statens arbejdsgiverfunktion skulle reformeres – særligt med erfaringerne fra politiseringen af forhandlingerne i 1980’erne. I 1992 nedsatte den borgerlige regering Arbetsgivarkommittén med tidligere SAF-direktøren Lars-Gunnar
Albåge som formand. To år senere blev kommissionens forslag gennemført. Det tidligere Statens
avtaleverk (SAV) blev omorganiseret til Arbetsgivarverket, som fik myndighedsansvar og aftaleretten som statens arbejdsgiver. Formålet med omorganisering var, at afpolitisere den offentlige af115

talemodel på baggrund af et armslænge-princip. Siden introduktionen af det nye statslige arbejdsgiverorgan, har det statslige niveau trods til tider hårde forhandlinger og brugen af mægling, ikke
oplevet arbejdskonflikt. I en nylig evaluering foretaget i anledning af Arbetsgivarverkets 20-års
jubilæum understreges det, at Arbetsgivarverket har været en afgørende strukturreform og videreudvikling af den svenske model. Udover afpolitiseringen af forhandlinger påpeges det i evalueringen, at en styrke ved et uafhængigt, statsligt arbejdsgiverorgan i høj grad ligger i muligheden for
at koordinere med private arbejdsgivere uden politisk indblanding (Arbetsgivarverket, 2014).

12.3 Finland
Den finske aftale-, forhandlings- og konfliktløsningsmodel har fulgt sin egen udviklingssti, men er
med tiden kommet til at ligne de øvrige nordiske landes. Udviklingen af den finske aftale- og konfliktløsningsmodel i den offentlige sektor er således kraftigt inspireret af den svenske model, men
med institutionelle særtræk.
Finland så sin første nationale overenskomstaftale i den grafiske industri i år 1900 mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Øvrige kollektive aftaler forblev imidlertid sjældne i de følgende år, hvor
Finland oplevede borgerkrig med social, økonomisk og politisk ustabilitet til følge. Først i 1946 fik
Finland sin første reelle hovedaftale kraftigt inspireret af den svenske Saltssjöbadsaftalen fra 1938.
I hovedaftalen anerkendte parterne hinanden, og de grundlæggende regler for konflikt og fredspligt blev aftalt og formaliseret. Finland er således det sidste skandinaviske land, der får en hovedaftale. Den finske hovedaftale ligner i udgangspunktet den svenske Saltssjöbadsaftalen, og er dermed ligeledes mere vidtrækkende sammenlignet med det danske Septemberforlig af 1899.
Finland fik en permanent regional forligsinstitution i 1925 igen efter svenske forbillede. I udgangspunktet havde forligsinstitutionen ingen beføjelser eller magt over parterne. Mægling var alene en
service på samme måde som i Sverige, som parterne kunne benytte sig af, hvis de ønskede det.
Med indgåelsen af hovedaftalen i 1946 fik forligsinstitutionen også udvidet sine beføjelser. Her
blev indført en tvungen fredspligt på to uger, hvis arbejdskonflikten ville berøre særligt vitale områder som offentligt transport, forsvar, politi, forsyningsvirksomhed mv. (Stokke, 1998). I 1963 blev
en statslig forligsinstitution etableret, og i 1970 fik forligsinstitutionen mulighed for at udvide
fredspligten med yderligere en uge for tjenestemænd (Stokke, 2002).
Siden 1968 har Finland fulgt en særlig indkomstpolitisk trepartsmodel kaldet tulopoliittinen kokonaisratkaisu eller blot TUPO-modellen. Med denne faste trepartinstitution adskiller Finland sig
fra de øvrige nordiske lande. Her forhandler stat, arbejdsgivere og lønmodtagere i første omgang
centralt om niveauet for de efterfølgende overenskomstforhandlinger, der foretages sektorvis.
Staten supplerer lønforhandlinger med politiske tiltag som fx skattelettelser på indkomster, pensionsindbetalinger, mv.. Aftalerne implementeres via lov og lokalt på den enkelte arbejdsplads gennem overenskomster. I TUPO-modellen er det altså kutymen, at de generelle rammer for de efterfølgende overenskomster fastsættes i både den private og den offentlige sektor. Deltagelsen er
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frivillig, og der findes eksempler på, at enkelte organisationer (særligt fagforeninger) er trådt ud af
de centrale forhandlinger i håb om at kunne opnå et bedre resultat på egen hånd.
I løbet af 1990’erne er en stadig større del af aftalerne decentraliseret til det lokale niveau i den
private sektor, men overenskomstforhandlingerne og løndannelsen vurderes fortsat ganske centraliseret, set i en international sammenhæng. Overenskomsterne løber typisk i en 2-årig periode,
hvor fredspligten gælder i mellemtiden. I 2007 valgte de private arbejdsgivere at trække sig fra de
centrale TUPO-forhandlinger for senere i 2011 at vende tilbage.
D. 29. maj 2015 præsenterede den nye statsminister Juha Sipilä sin nye centrum-højre regering
efter det finske Rigsdagsvalg d. 19. april 2015. Udover Juha Sipiläs eget parti Centerpartiet består
regeringen af medlemmer af de to partier Finns Party (tidligere True Finns) og National Coalition
Party. Det er således første gang, at det højre-orienterede parti Finns Party deltager i regeringssamarbejdet. Kort efter regeringsdannelsen var faldet på plads, blev det klart, at den nye Sipiläregering varslede omfattende reformeringer af arbejdsmarkedet under parolen ’konkurrenceevne’. I regeringsgrundlaget blev det også klart, at regeringen ville stille arbejdsmarkedets parter –
og herunder særligt fagbevægelsen - overfor et ultimatum: Find besparelser tilsvarende en halv
procent af BNP i 2017 via overenskomster, eller regeringen vil finde besparelserne via bl.a. reduceringen af offentlige helligedage, besparelser på sociale ydelser og skat på indkomst tilsvarende til
1.5 milliarder Euro. I regeringsgrundlaget blev kravet formuleret ganske eksplicit:
If social partners accept the Government’s proposal, and the measures are clearly having an effect
in March 2017, the Government will withdraw the conditional expenditure savings and tax increases it had decided. (Finnish Government, 2015)
Sipilä-regeringens krav affødte ikke overraskende stærke reaktioner fra fagbevægelsen, der i løbet
af sensommeren og efteråret 2015 arrangerede de største demonstrationer i nyere finsk historie. I
løbet af efteråret 2015 annoncerede Sipilä-regeringen, at man var klar til via lovgivning at sætte
loft over, hvor meget lønnen kan stige. Sipilä-regeringen ønskede med egne ord at begrænse de
frie forhandlinger for at beskytte finsk konkurrenceevne. Efter forhandlinger henover vinteren
2015/2016 kunne arbejdsmarkedets parter og regeringen præsentere den såkaldte ’Konkurrenceevnepakke’, hvor regeringen og hovedsagligt fagbevægelsen forpligtiger sig til at arbejde på at
gennemføre en række ændringer/forringelser via henholdsvis lov og overenskomster. Arbejdsgiverne i både den offentlige - og private sektor havde i hele forløbet spillet en tilbagetrukket rolle,
men støttede ikke overraskende regeringens politiske plan.
Konkurrenceevnepakken indeholder en række tiltag. De mest vidtrækkende punkter tæller:
Et krav om øget arbejdstid på 24 timer pr. år uden betaling.
Løn og øvrige arbejdsvilkår fastfryses de næste 12 måneder.
I den offentlige sektor bliver feriepenge reduceret midlertidig med 30 pct. over de næste
tre år.
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Lønmodtagernes egenbidrag til pensionsindbetalinger stiger med 0,85 procentpoint mellem 2017 til 2018.
Arbejdsgivernes bidrag til dagpenge og kontanthjælp (social security) falder med 0,85 procentpoint mellem 2017 og 2018 og stiger tilsvarende for lønmodtagere.
Det lykkedes parterne at implementere ændringerne i mere end 300 overenskomster, og regeringen frafaldt truslen om at fjerne bl.a. offentlige helligdage (Interview Helsinki).
Forløbet omkring Konkurrenceevnepakken vurderes af flere finske arbejdsmarkedsforskere som et
klart brud på de traditionerne, som forbindes med TUPO-modellen, der i høj grad bygger på en
korporatistisk tradition funderet på konsensus og tillid mellem parterne i modellen. Konkurrenceevnepakken havde fra begyndelsen karakter af et diktat, hvor fagbevægelsen blev stillet pistolen
for panden uden mulighed for at bidrage med løsninger i processen.
En anden konsekvens af hele forløbet vedrørende Konkurrenceevnepakken har været en splittelse
af fagbevægelsen, som siden begyndelsen af 2014 har arbejdet på en ny hovedorganisationsstruktur, hvor de tre hovedorganisationer i Finland SAK, STTK og Akava (tilsvarende dansk LO, FTF og
AC) efter planen skulle fusionere til en samlet hovedorganisation i 2017. Men spørgsmålet om,
hvordan fagbevægelsens skulle reagere på Konkurrenceevnepakken har slået kiler i fusionsplanerne. Mange SAK forbund (Finsk LO) var klar til omfattende strejker, mens andre forbund under de
to øvrige hovedorganisationer mente, at faglige aktioner var nytteløse, da ændringerne via lov
ville blive en realitet uanset.
12.3.1 Udviklingen af den offentlige aftale- og konfliktløsningssystem
Aftalemodellen med tilførende konfliktret i den offentlige sektor i Finland blev fuldbragt ved lov i
1970. Før 1970 havde tjenestemænd retten til at blive hørt i forbindelse med fastsættelsen af løn
og arbejdsvilkår, men ingen formel aftaleret med tilhørende konfliktret. Aftalemodellen i den finske offentlige sektor blev adopteret fra Sverige, og den første kollektive aftale for offentligt ansatte blev indgået i 1971.

12.4 Konklusion og diskussion
Analysen af udviklingen og tilblivelsen af de offentlige aftale-, forhandlings- og konfliktløsningsmodeller viser, at de fire nordiske lande har udviklet sig langs en række grundlæggende institutionelle fællestræk, men at landene også har udviklet interessante institutionelle forskelle.
I alle fire Nordiske lande er parterne i den private sektor de første til at indgå hovedaftaler. Dog
findes variationer over tid: Danmark får som det første land en hovedaftale i 1899, og Finland er
det sidste land til at indgå en hovedaftale efter Anden Verdenskrig i 1948. Dog har alle fire lande
inden for nogenlunde samme periode gradvist indført aftalemodellen i den offentlige sektor parallelt med velfærdsstaternes udbygning i løbet af 1950’erne og 1960’erne. Aftale- og konfliktret i
den offentlig sektor bliver fuldt implementeret (dvs. med konfliktret og adgang til forligsinstitution) i alle fire nordiske lande i perioden 1966 – 1976.
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I alle fire lande sondres mellem interesse- og retstvister. Samtidig gælder fredspligten, når en aftale er indgået. I alle fire nordiske lande findes ligeledes en kollektiv arbejdsret. Det er også et nordisk fællestræk, at konfliktretten følger et parallelitetsprincip, dvs. at parterne har lige konfliktvåben i form af henholdsvis strejke, blokade for lønmodtagere og lockout/boykot for arbejdsgivere.
Det gælder i udgangspunktet for både den private og den offentlige sektor. Hermed adskiller de
nordiske lande sig i forhold til de øvrige vesteuropæiske lande, hvor strejkeretten ofte har hjemmel i den nationale forfatning eller grundlov. Hovedaftalerne knæsætter også virksomhedernes
ledelsesret.
Der findes visse begrænsninger på brugen af konfliktvåben i den offentlige sektor i alle de nordiske
lande. Hensynet til tredjepart og samfundet generelt i forbindelse med arbejdskamp spiller en
rolle i alle de nordiske lande, men der er forskel på, hvordan og hvilke hensyn, der tages. I Danmark findes regler for bl.a. nødberedskab, men ellers er det regeringen, der kan afslutte en arbejdskonflikt ud fra et skøn om, hvornår dansk økonomi er truet, eller hvornår generne for tredjepart er for store. I Norge forhandles der om dispensationer vedrørende hvem, der kan fritages fra
konflikt, og ellers gælder lovindgreb som afslutning ud fra samme logik som i Danmark. I Sverige
og Finland er parterne enige om at nedsætte kommissioner, der skal vurderer, hvornår en konflikt
er ’samhällsfarliga’ eller truer samfundsvigtige funktioner.
Statslige indgreb i arbejdskonflikter i både den offentlige - og den private sektor er historisk set
kutyme i Danmark og Norge, men fraværende i Sverige og Finland. Der er også forskel i graden af
lov kontra aftaler/overenskomster, når det gælder regler for konfliktløsning. I Danmark og Norge
er konfliktløsningen reguleret via lov, mens Sverige og Finland har indarbejdet bestemmelser for
konfliktløsning i hovedaftalerne. I Danmark er reglerne ens for offentlig og privat sektor, mens
Norge har et særligt regelsæt for konflikt på statens område, mens de kommunalt ansatte hører
under samme lovgivning som privat ansatte. I Norge er brugen af voldgiftsråd (lønnsnemd) udbredt. Voldgiften kan både være frivillig og tvungen i kombination med et lovindgreb. Graden af
statens involvering i konfliktløsning er også et direkte udtryk for graden af selvregulering og respekt for samme. Sverige er det land, hvor selvreguleringsprincippet står stærkest. Staten spiller
her en tilbagetrukket rolle. Elvander (2002) påpeger dog, at truslen om statslig intervention ved
flere lejligheder har været til stede i Sverige. I forhold til den offentlige aftalemodel, viser den politiske beslutning om skabelsen af Arbetsgiververket, at man i Sverige aktivt har forsøgt at afpolitisere aftalemodellen i den offentlige sektor i respekt for selvreguleringsprincippet.
Alt i alt viser den historisk-institutionelle analyse, at de nordiske landes aftale- og konfliktløsningsmodeller følger bestemte udviklingsstier. Reglerne for konfliktløsning herunder brugen af
statens forligsinstitution er stort set uforandret siden etableringen af systemet under industrialiseringen. Stokke (1998) betegner det som ’traditionens magt’; når et land først er slået ind på en vej,
er det yderst vanskeligt at lave ændringer eller justeringer. De institutionelle forskelle mellem de
nordiske lande, der blev etableret i den private sektor hovedsagligt før Anden Verdenskrig præger
således udviklingen og indretningen af de offentlige aftalemodeller sidenhen. Ifølge Elvander
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(1988) skal forklaringen på de institutionelle forskelle hovedsageligt findes i organiseringen af
lønmodtagersiden. I Sverige har LO haft betydelig magt dels via organisering efter industriprincippet, og dels ved at gå væk fra brugen af det direkte demokrati via urafstemninger, hvilket har
skabt en stærk central beslutningskompetence.
På trods af at de nationale systemer er bundet af den tidlige udvikling, viser gennemgangen ovenfor, at de nordiske lande løbende har skelet til hinanden, når ændringer eller justeringer af modellerne har været diskuteret. Det gælder helt tilbage til etableringen af de første hovedaftaler, og
frem til i dag, hvor bl.a. parterne i Sverige i 1990’erne lod sig inspirere af de danske ’køreplaner’ i
forbindelse med kommissionsarbejdet, der ledte op til Industri Avtalen i 1996. Det mest tydelige
eksempel er Finland, som på mange områder har foretaget en institutionel kopiering af svenske
forhold, når det gælder konfliktløsning og indføringen af aftalemodellen til den offentlige sektor.
Selvom aftalemodellerne følger bestemte udviklingsstier, så er de ikke umulige at lave om på eller
justere. Såkaldte eksogene chok som økonomiske kriser eller gentagende forhandlingssammenbrud har skabt mulighed for nye udviklingsstier, og dermed været ’path-breaking’ eller ’pathshaping’ begivenheder. Et tydeligt eksempel er den svenske case, hvor aftalemodellen i den offentlige sektor kommer under pres i 1980’erne med omfattende arbejdskonflikter på både det
statslige og kommunale plan. Senere trak de private arbejdsgivere sig fra forhandlingerne i begyndelsen af 1990’erne. Konsekvensen blev omfattende ændringer af de bærende institutioner ved
bl.a. indførelsen af privat mægling og skabelsen af det uafhængige arbejdsgiverorgan Arbetsgiververket og oprettelsen af det svenske Medlingsinstitutet. Modellerne kan forandres – også i nyere
tid, men analysen viser, at det kræver ganske alvorlige kriser og modellernes potentielle sammenbrud, før forandringer bliver gennemført.
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Kapitel 13 – Den kollektive organisering af parterne på det offentlige område i Norden
I dette kapitel præsenteres og analyseres den kollektive organisering af parterne på det offentlige
område i Norden. Kapitlet indleder med at se på, hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse,
som findes på det offentlige område herunder også, hvor udbredt overenskomstdækningen og
organisationsgraden er på tværs af Norden. Både overenskomstdækningen og organisationsgraden er klassiske indikatorer på fagbevægelsens magtressourcer. Senere beskrives den kollektive
organisering af parterne i Norden. Her findes ganske store forskelle på både lønmodtager og arbejdsgiversiden. Til sidste opsummeres de væsentligste pointer.

13.1 Indretningen af de offentlige sektorer
Mange komparative studier påpeger, at de nordiske lande tilhører det samme velfærdsregime
kaldet den universelle velfærdsmodel (Esping-Andersen, 1990). Velfærdsmodellen betyder, at alle
borgere i udgangspunktet har lige ret og adgang til velfærdsydelser. Det betyder stor omfordeling
via skatter, og at den offentlige sektor er hovedleverandør af velfærdsydelser. Derfor har de nordiske lande også relativt store offentlige sektorer, der udgør en betydelig del af de nordiske landes
samlede beskæftigelse (jf. tabel 5). Tabel 5 viser udviklingen i antallet af beskæftigede fra 2008 til
2015 fordelt på de fire lande og herunder privat og offentlig sektor. Andelen er opgjort i pct. de
enkelte år, og i absolutte tal for 2015.
Tabel 5 - Udviklingen i andelen af arbejdsstyrken fordelt på sektor i DK, NO, SE og FIN, 2008 – 2015 i %

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Absolutte
tal (2015)

Danmark
Norge
Sverige
Finland
Offentlig Privat
Offentlig Privat
Offentlig Privat
Offentlig Privat
31
69
29
71
32
68
27
73
33
67
30
70
32
68
27
73
33
67
30
70
31
69
27
73
33
67
30
70
30
70
27
73
33
67
30
70
30
70
27
73
33
67
30
70
30
70
28
72
32
68
30
70
30
70
28
72
31
69
*
*
30
70
27
73
826.888 1.804.855

803.71 1.846.290 1.350.915 3.129.227

654 1.749.000

Kilder: DK: DST; NO: SSB; SE:SCB; FIN: tilastokeskus
Anm.: Tallene indeholder både fuld- og deltidsbeskæftigede, opgjort pr. 4. kvartal
*Tal ikke tilgængeligt

Knap en tredjedel af arbejdsstyrken har beskæftigelse inden for den offentlige sektor, og udviklingen fra 2008 til 2015 har været nogenlunde stabil. Danmark oplever en stigning fra 2008 til 2009
fra 31 til 33 pct., men denne udvikling i arbejdsstyrken falder igen fra 2013 til 2015. I Sverige mind-
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skes andelen af offentligt ansatte fra 2008 til 2011 fra 32 til 30 pct. Den økonomiske krise er den
afgørende årsag til faldet i andelen af offentligt ansatte i Sverige og Danmark sammen med strukturreformer herunder kommunalreformen (Høgedahl og Kongshøj, 2017). I Sverige ses reduktionen relativt hurtigt efter krisens indtog i 2008, mens faldet kommer med en vis forsinkelse i Danmark. Norge og Finland har derimod en stabil andel af offentligt ansatte i perioden, der kun varierer med 1 procentpoint. I Norge skyldes det stabile niveau en markant bedre makroøkonomisk
situation, da Norge netop ikke har været betydeligt ramt af krisen sammenlignet med de øvrige
lande i undersøgelsen. Det stabile niveau i Finland skyldes derimod et tilsvarende fald i antallet af
privatansatte, hvorfor andelen af offentligt ansatte forekommer stabil til trods for et tilsvarende
fald i absolutte tal. Ser vi på, hvordan tallene fordeler sig på niveauer internt på de offentlige områder, så findes der her større forskelle (jf. tabel 6)
Tabel 6 - Udviklingen i andelen af offentligt ansatte fordelt på sektorer i DK, NO, SE og FIN, 2008 – 2015 i %

Statslig

Kommunal

Statslig

Finland
Regional

Statslig

Kommunal

Sverige
Regional

Kommunal

Statslig

Norge
Regional

Kommunal

Danmark

2008

61

15

23

59

6

35

64

19

17

76

24

2009

61

15

23

59

6

35

63

19

18

76

24

2010

61

15

24

59

6

35

63

19

18

77

23

2011

61

15

24

59

6

35

63

19

18

78

22

2012

60

16

24

59

6

36

63

19

19

79

21

2013

60

16

24

59

6

36

62

19

19

79

21

2014

60

16

24

58

6

36

62

19

19

80

20

2015

60

16

24

*

*

*

62

19

18

80

20

Kilder: DK: DST; NO: SSB; SE:SCB; FIN: tilastokeskus
Anm.: Tallene indeholder både fuld- og deltidsbeskæftigede og opgjort pr. 4. kvartal
*Tal ikke tilgængeligt

Finland adskiller sig her ved ikke at have et regionalt niveau, men derimod en større kommunal
sektor. Sygehusvæsenet udgør den største beskæftigelse indenfor det kommunale niveau efterfulgt af uddannelse og socialforvaltning. Universitetssektoren udgør den største sektor indenfor
det statslige område efterfulgt af forsvar og politi. Kirken i Finland er med ca. 21.000 ansatte ligeledes en del af det statslige område i Finland. Det kommunale niveau har en overvægt af kvinder
(77 pct.) beskæftiget, mens det statslige niveau ligger på 49 pct. (Eurofound, 2014). Norge har et
regionalt niveau omend betydeligt mindre (ca. 6 pct.) sammenlignet med Danmark (15 pct.) og
Sverige (19 pct.). I Norge er sygehusvæsenet hovedsageligt administreret og drevet af staten i
selvstændige enheder, hvorfor det statslige niveau i Norge har den største andel af ansatte (36
pct. i 2015) sammenlignet med de øvrige lande.
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I Sverige beskæftiger det regionale niveau (Landsting) 19 pct. herunder ligger sygehusvæsenet og
andre sundhedsydelser samt kollektiv trafik. Størrelsesforholdet mellem de forskellige sektorer er
ganske stabilt i Danmark, Norge og Sverige, men der sker dog en forskydning på 4 procentpoint fra
det statslige til det regionale niveau i Finland.
En høj overenskomstdækning og organisationsgrad er klassiske indikatorer på en stærk organisatorisk magtressource for fagbevægelsen (jf. kapitel 3). Ser vi først på overenskomstdækningen, så
viser tabel 7, at alle fire lande har en offentlig sektor med en 100 pct. overenskomstdækning. Herunder kan der naturligvis være stor forskel på, hvor centraliseret forhandlingerne er, og hvor stor
en del af løndannelsen, der aftales decentralt. Den private sektor varierer dog en del mere i dækningsgraden fra 83 pct. i Sverige til 50 pct. i Norge. Det er også værd at bemærke, at Finland og
Norge har forskellige almengørelses-mekanismer, hvor hele eller dele af overenskomster via lovgivning bliver udbredt til de ikke overenskomstdækkede dele af arbejdsmarkedet inden for det
gældende område.
Tabel 7 - Overenskomstdækning fordelt på sektor, i pct.

Danmark
Norge
Sverige
Finland

Offentlig
100
100
100
100

Privat
74
50
83
68

Total
83
67
88
73

Kilde: Dølvik m. fl. (2014: 33)

Ser vi på organisationsgraden (jf. tabel 7) dvs. andelen af lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, så finder vi en ganske stor variation, når det gælder den private sektor, mens organisationsgraden for den offentlige sektor er nogenlunde ens med 80 pct. i Norge og 86 pct. i Danmark
og Finland og 84 pct. i Sverige. Norge har igen den internt største forskel mellem den offentlige og
den private sektor på 42 procentpoint. Forklaringen ligger først og fremmest i, at Norge, som det
eneste land i undersøgelsen, ikke har et arbejdsløshedsforsikringssystem, som bygger på et frivilligt medlemskab af en a-kasse, der er kontrolleret af fagbevægelsen og subsideret af staten
(Ghent-system). Norge forlod et Ghent-system i 1932, og har siden haft en lavere organisationsgrad end de øvrige Nordiske lande, der forsat opererer med et Ghent-system (Høgedahl 2014).
Men det er også værd at bemærke, at Norge til trods for fraværet af et Ghent system, alligevel har
en organisationsgrad, der næsten er på niveau med de øvrige nordiske lande, når det gælder den
offentlige sektor.
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Tabel 8 - Organisationsgraden fordelt på sektor, 2008 i pct.

Danmark
Norge
Sverige
Finland

Offentlig
86
80
84
86

Privat
69
38
65
61

Forskel off - privat
17
42
19
25

Kilde: Dølvik m. fl. (2014: 33)

Når Norge har en stor forskel mellem privat og offentlig sektor, skyldes det flere forhold: For det
første, så virker Ghent systemet stærkest som rekrutteringskanal i den private sektor, hvor risikoen for arbejdsløshed er størst. For det andet, så ved vi fra tidligere forskning, at en høj grad af
overenskomstdækning også har en positiv indflydelse på organisationsgraden (Ibsen m.fl. 2012).
For det tredje er faglig organisering for offentligt ansatte også forbundet med stærke kollektive og
solidariske værdier, og mange offentlig ansatte forbinder deres fagforening med deres faglige
identitet og profession (Høgedahl 2014). Den høje andel af kvinder ansat i den offentlige sektor
bidrager også til den høje organisationsprocent, da kvinder er mere tilbøjelige til at være medlem
af en fagforening sammenlignet med mænd (Ibsen m.fl. 2012).
Alt i alt viser den komparative gennemgang af overenskomstdækningen og organisationsgraden,
at de offentlige sektorer på tværs af de nordiske lande har en række ligheder. Overenskomstdækningen for den offentlige sektor ligger på 100 pct. i alle lande og organisationsgraden varierer kun
med seks procentpoint fra 86 i Danmark og Finland til 80 pct. i Norge. Omvendt varierer de to forhold markant mere for den private sektor. Det er også tydeligt, at alt imens den private sektor har
oplevet et fald i særligt organisationsgraden, men også til en vis grad overenskomstdækningen, så
har de offentlige sektorer et mere stabilt niveau (Andersen m.fl. 2014). I udgangspunktet kan den
høje overenskomstdækning og organisationsgrad ses som et udtryk for en stærk organisatorisk
magtressource for fagbevægelserne i de Nordiske lande (jf. kapitel 3).

13.2 Den kollektive organisering af parterne
Der findes en række fællestræk på tværs af de nordiske lande, når det gælder organisering af parterne på det offentlige område. Når det gælder arbejdsgiversiden, har alle de nordiske lande et
statsligt og et lokalt (regioner og/eller kommunalt) niveau (jf. ovenfor). Der er dog ganske store
forskelle på, hvordan bl.a. arbejdsgiverrollen er organiseret i praksis, og ud fra hvilke demarkationsprincipper fagbevægelsen er organiseret efter. Både arbejdsgivernes og lønmodtagernes kollektive organisering er en væsentlig institutionel ramme for forhandlingerne på det offentlige område.
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13.2.1 Norge
Arbejdsgiverfunktionen på det offentlige område i Norge er i dag fordelt på tre organisationer:
Staten – Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Kommuner – KS
Virksomheder der helt eller delvist er ejet af staten - Spekter
Den statslige arbejdsfunktion i Norge er i dag placeret hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arbejdsgiverfunktionen i den norske stat ligger imidlertid ikke fast, men har traditionelt set roteret mellem forskellige departementer i Norge. Tidligere har den statslige arbejdsgiverfunktion ligget hos bl.a. Justis- og beredskapsdepartementet og Fornyings, administrasjonsog kirkedepartementet (FAD) mv. (Stokke m.fl. 2015). Det er regeringen, der bestemmer hvilket
departement, der skal have arbejdsgiverfunktionen i staten. Iflg. interviewpersonerne i Norge
skyldes denne rotation af arbejdsgiverfunktionen på det statslige område, at der i Norge er et klart
ønske om en armslænge mellem finanspolitikken og personalepolitikken. Finansministeriets opgave er først og fremmest at styre de offentlige udgifter, og i udgangspunktet dermed ikke at løse
personalepolitiske problemstillinger som fx rekruttering inden for statens arbejdsgiverområde.
Dette er en væsentlig forskel fra den danske case, hvor arbejdsgiverfunktionen i staten traditionelt
set har ligget fast i Finansministeriet.
Diskussionen om et uafhængigt arbejdsgiverorgan på det statslige område er ved flere lejligheder
blevet diskuteret i Norge. Senest i 2015 bad Kommunal- og moderniseringsdepartementet konsulenthuset Deloitte om at lave en gennemgang af statens arbejdsgiverfunktion, og komme med
anbefalinger til en reformering af den eksisterende organisering. Rapporten konkluderer bl.a., at
en større uafhængighed med det politiske niveau vil være en fordel:
’Skal man lykkes i å gjøre arbeidsgiverpolitikken til et bedre virkemiddel i utvikling av staten, må
politikerne tørre å gi arbeidsgiverne og de sentrale stabs- og støttefunksjonene utenfor departementet et større ansvar for gjennomføring, og redusere den daglige påvirkningen i gjennomføringen’ (Deloitte, 2015).
Privatisering, selskabsetablering og konkurrenceudsættelse har bidraget til, at grænserne mellem
offentlig og privat sektor i dag er mindre tydelige i Norge. I 1993 blev Norges arbejdsgiverforening
for virksomhederne med offentlig tilknytning (NAVO) oprettet. NAVOs medlemmer var organisationer/virksomheder, der opererede på markedsvilkår, men som helt eller delvist var ejet af det
offentlige. I 2001 blev de norske statsbaner NSB, Posten og de statslige sygehuse medlemmer af
NAVO. I 2007 ændrede foreningen navn til Spekter, og er de senere år begyndt at optage medlemmer uden tilknytning til det offentlige, og konkurrerer derfor i dag i stigende grad med de private arbejdsgiverorganisationer i Norge (Interview, Oslo).
På det kommunale niveau varetager KS arbejdsgiverfunktionen. Oslo Kommune er medlem af KS,
men står uden for arbejdsgiverdelen, og fører dermed sine egne kollektive forhandlinger.
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På lønmodtagersiden findes fire hovedorganisationer:
Landsorganisasjonen i Norge (LO-N)
Union
Yrkesorganisasjonernes Sentralforbund (YS)
Akademikerne
I Norge er de faglige grænser mellem de enkelte organisationer mindre tydelige end tilfældet er i
Danmark, og der forekommer også konkurrence mellem forbund indenfor hovedorganisationerne.
Det gælder, hvem der har ret til at overenskomstdække dele af arbejdsmarkedet, og dermed repræsentere og organisere bestemte lønmodtagergrupper på arbejdsmarkedet.
Den udprægede konkurrence mellem både arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger har været
arnested for flere konflikter på det norske arbejdsmarked særligt i den private sektor. Senest gik
norske sygeplejersker (i juni 2017) i strejke efter, at deres arbejdsgiver Kreftforeningen valgte at
skifte arbejdsgiverforening fra Virke til NHO.
13.2.2 Sverige
Arbejdsgiverfunktionen er i Sverige fordelt på to organisationer:
Staten – Arbetsgivarverket
Kommuner og Regioner – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
På statens område varetager Arbetsgivarverket arbejdsgiverfunktionen. Arbetsgivarverket blev
dannet 1995 efter anbefaling af Arbetsgivarkommittén med tidligere SAF-direktøren Lars-Gunnar
Albåge i spidsen (jf. afsnit 12.2.1). Arbetgivarverket er en medlemsorganisation for de statslige
’virksomheder’, og har formel autonom status fra den svenske regering og det øvrige politiske system. Baggrund for etableringen af den nye arbejdsgiverorganisation var flere konflikter og en
øget politisering af forhandlingerne på det offentlige område (jf. afsnit 12.2.1.). I en evaluering i
forbindelse med Arbetsgivarverkets 20 års jubilæum beskrives organisationen, som en af de vigtigste strukturreformer i den offentlige sektor i nyere tid (Arbetsgivarverket, 2014).
SKL varetager arbejdsgiverfunktionen for kommuner og regioner (landsting) i Sverige, og er den
største arbejdsgiverorganisation, der forhandler overenskomster for over en million medarbejdere.
På lønmodtagersiden findes tre hovedorganisationer:
Landsorganisationen i Sverige (LO-S)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
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I Sverige er lønmodtagere i høj grad organiseret i faglige organisationer, der er struktureret efter
et industri-forbundsprincip. Det vil sige, at det i høj grad er branchen eller arbejdsstedet, der er
det bærende demarkationsprincip for den faglige organisering i Sverige, og ikke i så høj grad faget,
som vi kender det i Danmark. Det betyder også, at arbejdere og funktionærer ofte er organiserede
i en og samme fagforening, og at der er færre men samtidig større faglige organisationer i Sverige.
13.2.3 Finland
Arbejdsgiverfunktionen på det offentlige område varetages i Finland af tre organisationer:
Staten – Statens arbetsmarknadsverk SAMV (den finske forkortelse, VTML) og SACRISTA –
den evangeliske lutherske kirke i Finland
Kommune – Kommunarbetsgivarns (KT)
SAMV er en del af det finske Finansministerium, og minder derfor om den danske Moderniseringsstyrelse. KT varetager forhandlingerne på det kommunale område.
På lønmodtagersiden i Finland findes ligeledes tre hovedorganisationer:
Finlands Fackförbunds Centralorganisation, SAK (finsk LO)
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Centralorganisationen för högutbildade AKAVA

13.3 Konklusion og diskussion
Der er således en række ligheder og forskelle, når det gælder den kollektive organisering af parterne på det offentlige område i Norden. Overenskomstdækningen er 100 pct. i alle de offentlige
sektorer, og lønmodtagere med beskæftigelse i den offentlige sektor udgør ca. 30 -33 pct. af den
samlede beskæftigelse, og har en generelt højere organisationsgrad sammenlignet med privatansatte. I forhold til den kollektive organisering, har alle de nordiske lande et centralt statsligt og et
decentralt regionalt/kommunalt niveau. Der er dog forskel på, hvor stor en rolle det regionale niveau spiller i forhold til det kommunale.
Arbejdsgiverfunktionen varierer en del på tværs af de fire lande. I Finland ligger den centrale arbejdsgiverfunktion hos Finansministeriet, som tilfældet er i Danmark. I Norge roterer arbejdsgiverfunktionen mellem forskellige ministerier, og i Sverige er de statslige arbejdsgivere repræsenteret
ved Arbetsgivarverket, der har formel autonom status fra det politiske system. Organiseringen af
de statslige arbejdsgivere i Sverige og Norge er sket med det formål at skabe en armslængde mellem det politiske niveau og arbejdsgiverfunktionen. På lønmodtagersiden findes også ganske store
forskelle, som har historiske begrundelser, og som i høj grad også påvirker forhandlingsstrukturerne. I Finland og Danmark er der ikke organiseringer blandt arbejdsgiverne, der har til formål at
sikre et armslængdeprincip mellem politiker-rollen og arbejdsgiverrollen.
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I alle lande findes en hovedorganistionsstruktur, som er nogenlunde ens med Danmark. I forhold
til de faglige organisationers demarkationsprincipper, så er Sverige, Finland og til dels også Norge
kendetegnet ved industriforbund. Det betyder at arbejdere og funktionærer traditionelt set har
været organiseret i samme forbund.
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Kapitel 14 – Løndannelse, forhandling og koordinering
I dette kapitel undersøges løndannelsen, forhandling og koordinering i de nordiske lande. Kapitlet
indleder med Norge efterfulgt af Sverige og Finland. Under hvert land præsenteres først de bærende normer og processer i løndannelsen med særligt fokus på, hvordan lønudviklingen er koblet
mellem privat og offentligt sektor. Herefter præsenteres, hvordan parterne i de offentlige sektorer
forhandler. Sidst i kapitlet præsenteres en komparativ opsummering.

14.1 Norge – Centraliserede forhandlinger, trepart og ’frontfagsmodellen’
I Norge bruges begrebet ’frontfagsmodellen’ om koordineringen på tværs af brancher og sektorer.
Selve begrebet ’frontfagsmodellen’ blev første gang brugt til at beskrive den samlede løndannelse
i Norge i forbindelse med det første Holden-udvalgs (Holden I) rapport fra 2000. Indtil da var begrebet ’frontfagsmodellen’ alene brugt til at beskrive de overenskomstforhandlinger, som blev
forhandlet først, og som lagde niveauet i forholde til resten af arbejdsmarkedet. Her var tale om
industriens ’verkstedsoverenskomst’ (i dag industrioverenskomsten) som traditionelt set altid blev
forhandlet først. Herefter fulgte et såkaldt ’lavtlønsfag’, som kunne variere fra år til år – også kaldet frontfag II (Stokke, 1998).
Frontfagsmodellen bygger på princippet om, at den konkurrenceudsatte industri forhandler først,
og at den økonomiske ramme fra dette opgør bliver normsættende for, hvad andre brancher og
sektorer efterfølgende kan opnå. Traditionelt set er forhandlingerne i Norge faldet i to forskellige
runder kaldet samordnede lønopgør og mellemopgør. I perioder med samordnede lønopgør er det
LO og NHO, der forhandler alle aftaler i LO/NHO-området under et, hvor resultatet lægges til
grund for efterfølgende overenskomstforhandlinger på resten af arbejdsmarkedet i Norge. I de
senere år er de fleste hovedopgør sket forbundsvist, hvilket vil sige, at det er de enkelte forbund
under norsk LO, der sammen med NHOs medlemsorganisationer forhandler separat. I disse tilfælde definerer brancherne, som er dækket af industrioverenskomsten, den økonomiske ramme, som
resten af økonomien følger. Forhandlingerne i frontfaget vedrører ikke alene løn, men også andre
goder som fx pension - dog omhandler de efterfølgende mellemopgør alene løn. I henhold til sine
vedtægter, så skal LO og NHO godkende og underskrive alle aftaler, som medlemsforbundene indgår, og de skal godkende medlemsorganisationernes beslutning om at gå i konflikt. Dermed har
norsk LO en stærk koordinerende magtposition i forhold til bl.a. dansk LO.
I perioden fra 2000 frem til i dag har man i Norge foretaget flere udredninger af løndannelsen.
Behovet for at vurdere om den norske løndannelsen fungerer optimalt skal ses i lyset af ændringer
i pengepolitikken, Norges afhængighed af olie- og gasindustrien samt den arbejdsindvandring og
lavtlønskonkurrence, der er fulgt i kølvandet på EU’s østudvidelse fra 2004 (Nergaard m.fl. 2016).
De såkaldte Holden-udvalg (I, II og III) har dog slået fast, at løndannelsen i Norge fungerer tilfredsstillende, og har kun givet anbefalinger om mindre ændringer i den eksisterende praksis. Et af de
nyere og mest centrale temaer har været, hvad der i Norge kaldes den ’udvidede frontfagsmodel-
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len’ dvs. at løndannelsen ikke alene baseres på arbejdere (timelønnede) i industrien, men også
funktionærer. Det er særligt de offentlige organisationer som fx Union, der har udtrykt ønske herom.
I dag udgør lønvæksten for både arbejdere og funktionærer samlet den ramme, som resten af aftalesystemet må forholde sig til. Allerede med Holden-I udvalget (2000) blevet det præciseret, at
frontfagets fordelingsprofil ikke nødvendigvis automatisk skulle kopieres til alle andre områder.
Det var en gestus til dele af de offentlige lønmodtagerorganisationer, som var utilfredse med krav
om lavlønsprofil og forbedringer i kroner fra den private sektor. Det blevet i Holden-I udvalget understreget, at frontfagsmodellen er en norm, og ikke et absolut facit, der skal efterfølges. Men i
praksis betyder fokuseringen på frontfagsmodellen, at det er svært at flytte de eksisterende lønrelativiteter, som modellen sætter – ikke mindst i den offentlige sektor.
Overenskomstforhandlingerne i Norge har traditionelt set fundet sted hvert 2. år, hvor stort set
alle overenskomster udløber på samme tid. Forhandlingerne er altså ikke, som tilfældet er i Danmark, forskudt med et år.
14.1.1 Forhandlingsstrukturen i den offentlige sektor i Norge
Der er tre forhandlingsområder i den norske offentlige sektor; staten, kommunal sektor (KSområdet) og Oslo kommune, som har sin eget overenskomstområde. I staten bestemmer tjenestetvistloven, at hovedsammenslutninger eller karteller skal være part i aftalerne på arbejdstagersiden (jf. afsnit 9.3.2). Det vil sige, at det er LO Stat, YS stat, Union og Akademikerne, som forhandler
og vedtager (eller forkaster) en aftale. Denne centralisering betyder også, at intet enkelt forbund
kan gå i strejke mod staten som arbejdsgiver.
I Spekter-området opereres der også med hovedsammenslutninger, men i modsætning til statens
område, er sammenslutningerne indgået på frivillig basis, med forankring i hovedaftaler. I den
kommunale sektor har parterne på frivillig basis aftalt en ordning med forhandlingssammenslutninger med udgangspunkt i de fire hovedorganisationer. Forskellen mellem det statslige og det
kommunale niveau kommer af de to love, der regulerer forhandlingerne: Tjenestetvistsloven og
Arbejdstvistloven.
I modsætning til det statslige område, kan enkelte organisationer på det kommunale niveau vælge
at forkaste et forslag til en ny aftale og gå i konflikt for at forsøge at opnå et bedre resultat på egen
hånd. Det sidste eksempel på dette var i 2014 med lærerstrejken, da enkelte forbund i Union og
LO gik i strejke, mens de resterende forbund under de to hovedorganisationer vedtog aftalen. Der
har været flere forsøg på at gøre de kommunale forhandlingssammenslutninger mere ens med de
statslige hovedsammenslutninger - senest i 2002. Men flere forbund modsatte sig at afgive forhandlingsretten til fællesskabet.
Dermed er den norske forhandlingsstruktur i den offentlige sektor meget lig den danske, men
med den væsentlige forskel, at sammenslutningen på det statslige område i Norge ikke i udgangs-
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punktet er frivillig, men et krav fra tjenestetvistloven. Formelt dikterer loven også, at hovedsammenslutningerne har pligt til at forhandle, dvs., at selv hvis arbejdstagersiden (hypotetisk) set ønskede at forlade forhandlingerne, så ville det være et brud på loven (interview, Oslo).
Hovedsammenslutningerne og forhandlingssammenslutningerne følger i det store hele hovedorganisationsstrukturen i Norge. I LO er LO Stat således hovedsammenslutning i den statslige sektor
og i Spekter-området. LO Stat har sit eget sekretariat med valgt ledelse og administrativ stab. På
samme måde er LO Kommunal forhandlingssammenslutning for LO-forbundene på det kommunale område. LO Kommunal har ligeledes sit eget sekretariat.
Koblingen af løndannelsen mellem frontfaget og den offentlige sektor har præget forhandlingerne
i Norge siden 1980’erne. I perioder med store lønglidninger i industrien har den offentlige sektor
oplevet en lavere lønudvikling end tilfældet har været i den private sektor. Der er ingen formel
ordning tilsvarende den danske reguleringsordning, som sikrer, at de to sektorer har en nogenlunde parallel lønudvikling. I 2012 var det netop uenigheder om resultaterne i den private sektor, der
førte til strejker i stat og kommune. Efterfølgende påpegede Holden III-udvalget, at der i Norge var
et behov for en mere præcis fastsættelse af den økonomiske ramme, som en forudsætning for
forhandlinger.
I Norge er det dog ikke alene de relative lønforskelle mellem sammenlignelige grupper mellem
offentlig og privat sektor, som har været til diskussion. De interne lønrelationer i den offentlige
sektor, har også været heftigt debatteret. En del af de højtuddannede i den offentlige sektor mener, at lønstrukturen på det offentlige område er for sammenpresset. Andre forbund har påpeget,
at ansvar og uddannelse i de kvindedominerede fag aflønnes alt for lavt, og at man derfor må finde et rum for et ekstra lønløft af disse grupper (Nergaard m.fl. 2016). Som tilfældet er i Danmark,
så oplever de norske fagforeninger på det offentlige område, at det kan være svært at ændre på
de interne lønrelationer mellem organisationerne. I Norge gælder det også, at hvis en gruppe inden for den offentlige sektor løftes ekstraordinært, så må dette kompenseres med lavere lønvækst
for andre grupper, hvis området ikke tilføres penge ekstraordinært. De som ønsker at hæve lønniveauet, særligt for de store kvindedominerede grupper inden for pleje, omsorg og undervisning,
har derfor en stor udfordring pga. de bindinger, som det norske forhandlingssystem skaber.
I 2016 lykkedes det for de norske akademikere at få en selvstændig hovedaftale med staten, og
dermed blev traditionen med én samlet aftale for hele det statslige område brudt. Den økonomiske ramme er ens for Akademikerne på den ene side og LO, Union og YS på den anden. Forskellen
ligger i første omgang i, at Akademikernes aftale åbner op for en større lokal løndannelse. Iflg.
Akademikerne har de centrale aftaler været præget af en klar lavtlønsprofil, og håbet for Akademikerne er, at den nye aftale kan bidrage til en bedre og mere dynamisk løndannelse. For staten
som arbejdsgiver, har aftalen været et udtryk for en modernisering af aftalesystemet, hvor en
større del af løndannelsen bliver knyttet til de lokale offentlige virksomheders mål, og hvor der er
mulighed for at lave lokale tilpasninger. I store dele af den kommunale sektor er der allerede sket
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en vis decentralisering af akademikernes løndannelse, mens lønmodtagergrupper som lærere og
sygeplejersker i Norge fortsat har en løndannelse med stærke centraliserede elementer.

14.2 Sverige – ’Industrimærket’
Den svenske aftale-, forhandlings og konfliktløsningsmodel har oplevet store ændringer fra
1980’erne frem til begyndelsen af 2000’erne (jf. afsnit 12.2.). Modellen er i dag langt mere decentraliseret, men med en stærk koordinering internt og mellem brancher og sektorer. Parterne i industrien indgik i 1997 den såkaldte Industriaftale. Formålet var at sikre industriens konkurrenceevne samtidig med, at parterne fik mulighed for at indgå konstruktive aftaler med et balanceret
resultat (Elvander, 2002). Kernen i industriaftalen er, at det er parterne i industrien, der sætter det
såkaldte ’industrimærke’, som resten af den svenske aftalemodel i udgangspunktet følger.
De overenskomster, som er dækket af industriaftalen, er således normsættende for løndannelsen i
resten af den private og den offentlige sektor. På den måde er der en stor lighed med den norske
’frontfagsmodel’ og det svenske ’industrimærket’. Industriaftalen dikterer dog ikke alene normen
om, at den konkurrenceudsatte industri ligger linjen for lønudviklingen, men regulerer også selve
forhandlingsprocessen (fx frister, kørerplaner og mægling) for organisationer, der er omfattet af
aftalen. I forbindelse med Industriaftalen oprettede parterne Industriens Ekonomiske Råd, der
består af uafhængige økonomer. Rådets opgave er at give en økonomisk redegørelse inden forhandlingerne. Et andet vigtig element ved Industriaftalen var oprettelsen af en ny privat mæglingsform, hvor ’opartiska ordföranda (OpO) – mæglingsmænd – fik til formål at hjælpe parterne til
enighed og sikre koordinering på tværs af aftalerne i industrien. Samarbejds- og forhandlingsaftaler samt brugen af privat mægling spredte sig til andre brancher i kølvandet på Industriaftalen –
herunder også store dele af den offentlige sektor.
I 2000 blev Medlingsinstitutet i tillæg oprettet, som dermed knæsatte en ny obligatorisk mægling
for parter, der ikke kunne nå til enighed ved forhandling, eller som ikke havde indgået aftaler om
brug af privat mægling (Ibsen 2013). Hvis parterne ikke selv kan nå til enighed via forhandling, men
ender i Medlingsinstitutet, så er det industrimærket, der gælder (Medlingsinstitutet 2015).
14.2.1 Offentlig sektor – mellem central og lokal løn
I den offentlige sektor i Sverige er der stor forskel på, hvilke aftaler parterne har indgået, når det
gælder lønfastsættelsen. Forskellen findes i forhold til, hvem der er aftalepart på lønmodtagersiden. Det gælder både på det kommunale - og det statslige niveau. Dette forhold varierer fra Norge
og Danmark. Mange af funktionærforbundene i kommuner og stat i Sverige har såkaldte ’cifre løse’ aftaler dvs. ingen centrale bestemmelser om løn og lønniveauer, mens LO-forbundene i stat
(SEKO) og kommune (Kommunal) har forskellige former for løngarantier i deres aftaler.
En stor del af parterne i den offentlige sektor har således indgået forhandlingsaftaler, og er derfor
forpligtigede til at følge rammen fra industrimærket. Andre er ikke part i disse aftaler. Et eksempel
er LO-forbundet Kommunal og LO SEKO på det statslige område. Disse forbund har udtrykt kritik af
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industrimærket ved at påpege, at det er urimeligt, at en lille del af arbejdsmarkedet (industrien)
lægger bånd på resten af arbejdsmarkedet, hvad angår løndannelse. I 2016 krævede Kommunal et
ekstra lønløft for sosu’er [undersköterskorer], og lykkedes også at komme igennem med kravet,
som dermed fik en højere lønstigning ved en central aftale end ’Industrimærket’. Det er første
gang, at dette er lykkes et offentligt forbund (Medlingsinstitutet, 2016). Dermed er det svenske
industrimærket de senere år blevet udfordret af særligt de offentlige forbund i Sverige (Ibid.).
Värdsforbundet, der i høj grad organiserer kvindedominerede fag bl.a. sygeplejersker, har valgt en
anderledes strategi, hvor der satses på såkaldte cifferløse aftaler, hvor løndannelsen sker lokalt
uden centrale løngarantier. Iflg. Värdsforbundet har denne strategi betydet en tilfredsstillende
lønudvikling. Sygeplejerskerne har formået at forhandle stigninger hjem lokalt på 1 – 2 pct. over
industrimærket de senere år. Der er iflg. Värdsforbundet imidlertid langt til ligeløn til trods for den
positive udvikling (Interview, Stockholm). Grunden til, at det i høj grad er lykkes med lokal løn for
de svenske sygeplejersker skyldes gode beskæftigelsesmuligheder i både privat og offentlig sektor,
og at de svenske landsting (regioner) i nogen grad bruger løn til rekruttering, og dermed er i (intern) konkurrence om (den bedste) arbejdskraft.
I den danske debat refereres den offentlige sektor i Sverige ofte, som meget decentraliseret, hvad
angår løn. Det er også delvist rigtigt, men mange overenskomstaftaler har således centralt aftalte
udmøntningsgarantier og ’lønpotter’ med og uden individgarantier, der sikre, at den procentuelle
stigning udmøntes lokalt (se også Mailand og Wesley-Hansen, 2015).

14.3 Finland efter TUPO-modellen
Den finske aftalemodel har længe været præget af de løbende trepartsaftaler også kaldet TUPOmodellen (se afsnit 12.3). De senere år er der dog sket store forandringer af det finske system,
som i høj grad er udsprunget af private arbejdsgiveres ønske om mere lokal løndannelse.
I 1990’erne så det ellers ud til, at den særlige indkomstpolitiske-model i Finland med aftaler mellem hovedorganisationer og regeringen havde overlevet modsat udviklingen i Danmark og Sverige,
hvor en større del af aftaleretten er blevet decentraliseret. Derudover forbedredes den finske
økonomi og konkurrenceevne betydeligt med en stærk produktivitetsudvikling og vækst. Symbolet
på denne udvikling blev i høj grad Nokia, som i slutningen af 1990’erne og begyndelsen 2000’erne
var verdensførende indenfor især mobiltelefoni. Den centrale indkomstpolitik byggede på eksportindustriens rammevilkår og betød sammen med en lav grad af lokal lønfastsættelse, at Finland
havde en stærk styring af lønnen for hjemmemarkedet og ikke mindst den offentlige sektor. Lønmodtagerorganisationerne havde ligeledes accepteret, at lønstrukturen blev bibeholdt ved kun i
beskeden grad at kræve relativt højere lønninger til lavtlønsgrupper (Andersen m.fl. 2014).
Det var derfor til manges store overraskelse, at hovedorganisationen for arbejdsgivere i Finland,
EK, valgte at trække sig fra TUPO-modellen i 2008. Kravet kom på baggrund af, at eksportindustriens arbejdsgiverforening Teknologiateollisuus i 2007 krævede og fik gennemført decentrale for-
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handlinger. Argumentet for at trække sig fra TUPO-modellen var et ønske om mere fleksibel løndannelse med større differentiering mellem brancher, sektorer, virksomheder og individer på linje
med forholdene i Danmark og særligt Sverige. EK’s beslutning om at forlade TUPO modellen førte
til større uro i løndannelsen de efterfølgende år med voksende afvigelser fra den normafgivende
aftale i eksportindustrien, herunder også optakt til arbejdskonflikter ved flere lejligheder.
I 2013 opfordrede den finske regering, flere politikere og en stor del af parterne til, at TUPOmodellen blev genoptaget for at få styr på løndannelse og for at genrejse den finske konkurrenceevne. Opfordringen kom i lyset af den økonomiske krise fra 2008, der havde ramt den finske økonomi relativt hårdt. Det lykkes i oktober 2013, da arbejdsgivernes hovedorganisation EK igen indgik en ny central aftale med lønmodtagermodparterne. Aftalen indebar en meget moderat lønvækst for de efterfølgende to år. Det så ud som om, at TUPO-modellen var blevet revitaliseret,
men med den nye borgerlige regering i 2014 blev der formuleret bestandige krav til lønmodtagersiden i lyset af en ’Konkurrenceevnepakke’ (se afsnit 12.5).
Det lykkes parterne i sommeren 2016 at implementere den finske regerings krav i mere end 300
overenskomster, og dermed var de bebudede forringelser via afskaffelse af nationale fridage og
pension taget af bordet igen. Men konkurrenceevnepakken har også medført en ændring af aftalesystemet, da løndannelsen fremover skal følge, hvad der er blevet betegnet som ’Den Finske
Model’. Den nye finske model er kraftigt inspireret af den svenske industriaftale, og tiltænkt at
fungere på samme måde, hvor den konkurrenceudsatte industri skal forhandle først, og dermed
lægge niveauet eller ’mærket’, som de øvrige brancher efterfølgende skal forhandle ud fra. Den
finske model skal efter planen stå sin første prøve i skrivende stund (december 2017).
Der er dog stor usikkerhed omkring, hvordan koordineringen på tværs af brancher skal ske. Der er
ikke umiddelbart lagt op til koordinering via udvalg eller med støtte fra private mæglere, som tilfældet netop er gældende i den svenske industriaftale. Dog har parterne i eksportindustrien, metal, papir og kemi valgt at indgå i en sammenlægningsproces. Den finske forligsinstitution har bebudet, at den vil arbejde for at implementere den nye model, men der er ikke umiddelbart lagt op
til øgede beføjelser til eller ændringer af den eksisterende forligsmandslov.
Forskere, der følger finske overenskomstforhandlinger, udtrykker bekymring i forhold til den nye
model og påpeger, at den manglende koordinering på tværs af brancher kan føre til nye lønglidninger og arbejdskonflikter (Interview, Helsinki).
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Kapitel 15 - Arbejdskonflikter og konfliktløsning i Norden
Komparative og internationale studier af arbejdskonflikt på baggrund af kvantitativt data beskrives
ofte som værende behæftet med en stor grad af usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at
kvaliteten af data varierer meget fra land til land, og at der kan være divergerende definitioner på,
hvad arbejdskonflikt eller arbejdsnedlæggelser omfatter (Scheuer, 2004). Dog er der imodsætning
hertil på tværs af de nordiske lande en ganske synkron forståelse af arbejdsnedlæggelser, og kvaliteten af data forventes også at være høj.
I udgangspunktet er der to forskellige mål for konfliktniveauet i et land: Antal af arbejdsnedlæggelser og antal tabte arbejdsdage som følge af arbejdsnedlæggelser. Begge mål inkluderer både
strejker og lockouter. Det mest anvendte mål for et lands arbejdskonfliktniveau er dog tabte arbejdsdage, da netop dette mål kan sige noget om konsekvenserne eller omfanget af arbejdsnedlæggelser. Jo flere tabte arbejdsdage, jo dyrere er konflikterne for de involverede parter og samfundsøkonomien generelt pga. produktionstab og eventuelt tab i vækst. Hertil kommer, at arbejdsnedlæggelser, og særligt i den offentlige sektor, også rammer tredjepart ganske hårdt i de
fleste tilfælde.
Tabel 9 viser udviklingen i arbejdskonflikter målt på tabte arbejdsdage for både den offentlige - og
den private sektor i de fire lande, der indgår i undersøgelsen: Danmark, Norge, Sverige og Finland i
perioden 2008 til 2016. Perioden er valgt som et udtryk for den nyeste udvikling, og fordi der her
er sammenligneligt data tilgængeligt for alle lande i undersøgelsen. Data i tabel 9 indeholder både
overenskomststridige og lovlige arbejdsnedlæggelser. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser
(også kaldet vilde strejker) har dog været støt faldende siden 1970’erne for alle de nordiske lande,
hvorfor arbejdsnedlæggelser i forbindelse med overenskomstfornyelser og tiltrædelsesoverenskomster er dominerende i statistikken (Scheuer, 2006; Medlingsinstitutet 2016). De tabte arbejdsdage er opgjort pr. 1000 lønmodtagere for at give et relativt størrelsesforhold på tværs af de fire
lande.
Tabel 9 - Antal tabte arbejdsdage pr. 1000 lønmodtagere i Norden, absolutte tal (2008 – 2016)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

DK

671

7

11

8

6

357

9

5

16

1089

NO

25

0

207

0

148

5

62

11

70

528

FI

7

38

129

52

7

10

16

38

17

314

SE

24

0

7

0

8

2

1

0

2

44

Kilder: DK: DST; NO: SSB; SE: Medlingsinstitutet; FIN: tilastokeskus
Anm.: Beregnet ved samlede antal tabte arbejdsdage / arbejdsstyrke * 1000

Tabel 9 viser således flere interessante ting. For det første er det klart, at Danmark i perioden 2008
– 2016 er konfliktførende, når det gælder antallet af tabte arbejdsdage som følge af arbejdsnedlæggelser. Med 1089 tabte arbejdsdage pr. 1000 lønmodtagere, har Danmark næsten dobbelt så
mange tabte arbejdsdage som i Norge, der har det næsthøjeste konfliktniveau blandt de fire nor135

diske lande. Finland ligger på 314 tabte arbejdsdage totalt set, mens Sverige er det land, hvor konfliktniveauet er lavest med kun 44 tabte arbejdsdage, som følge af konflikt i perioden 2008 til
2016. De interne forskelle mellem de nordiske lande er altså ganske store, når vi ser på den nyeste
udvikling i antal tabte arbejdsdage, som følge af arbejdsnedlæggelser.
For det andet, findes der ganske stor variation på tværs af de enkelte år. Danmarks totale konfliktniveau stammer fra strejkerne i 2008 (671 dage) og lockouten af lærer/undervisere i 2013 (357). I
alt udgør konflikterne i disse to år 1028 af de i alt 1089 tabte arbejdsdage i perioden 2008 til 2016
svarende til 94,4 % - med andre ord er stort set det samlede konfliktniveauet i Danmark i perioden
2008 til 2016 bestemt af konflikterne i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det offentlige område i år 2008 og 2013.
I de øvrige nordiske lande falder de tabte arbejdsdage mere jævnt over flere år. Norge har således
flere tabte arbejdsdage i årene 2012, 2014, 2015 og 2016 sammenlignet med Danmark. Det samme gælder Finland i 2009 – 2012 og 2014 - 2016 og i Sverige gælder det i 2012.
Der er også ganske stor forskel på, hvordan konfliktniveauet fordeler sig på henholdsvis det offentlige og det private område, når vi sammenligner de nordiske lande (jf. tabel 10)
Tabel 10 - Antal tabte arbejdsdage pr. 1000 lønmodtagere i Norden, absolutte tal (2008 – 2016)

DK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I alt
Offentlig
655,4
1,2
0,8
0,2
0,2
350,8
0,4
0,4
0,2 1.009,6
Privat
15,7
5,9
9,9
7,5
6,1
6,3
8,4
4,2
15,4
79,5
NO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I alt
Offentlig
22,5
163,0
126,9
51,6
0,1
5,7 369,8
Privat
3,0
0,1
42,6
0,2
17,1
4,3
6,7
9,8
59,5 143,3
FIN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I alt
Offentlig
0,1
0,0
0,1
Privat
6,5
37,9
130,6
52,6
7,1
10,8
16,9
41,1
2,7
06,2
Kilder: DK: DST; NO: SSB; FIN: tilastokeskus
Anm.: Beregnet ved samlede antal tabte arbejdsdage / arbejdsstyrke * 1000
Anm.: Det har ikke muligt at opgøre svenske tal på sektor

I Danmark er det som nævnt det offentlige område, der i perioden fra 2008 – 2013 er konfliktførende, mens det private område de senere år har oplevet et historisk lavt konfliktnivea. I Sverige
er det også den offentlige sektor, der står for hovedparten af de tabte arbejdsdage. I 2008 var det
således de svenske sygeplejersker, der var i strejke, hvilket udgør over halvdelen af de tabte arbejdsdage i perioden 2008 – 2016 I Sverige. I Norge er det ligeledes den offentlige sektor, som er
konfliktførende med to store konflikter i 2010 og 2012. I Finland er konflikt i den offentlige sektor
derimod stort set fraværende. De fleste konflikter i Finland findes i form af strejker i transport og
logistik sektoren (herunder havne) og i papirindustrien – altså i den private sektor.
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Tabel 9 og 10 viser også, at der forskel i frekvensen af konflikt. I Norge løber overenskomsterne
typisk to år, men i den mellemliggende periode findes de såkaldte ’mellemoppgjør’, som er arnested for mange arbejdskonflikter i Norge (se Stokke m.fl. 2015: 212). En anden væsentlig forskel
mellem Norge og Danmark findes i størrelsen på arbejdskonflikterne. I Danmark er der en tendens
til, at konflikter i den offentlige sektor udvikler sig til at blive meget omfattende, hvor stort set alle
lønmodtagere enten er i strejke eller er lockoutet (på nær eventuelle nødberedskab). I Norge har
såkaldte punktstrejker været normen i den offentlige sektor siden 1980’erne og på det private område siden 1990. Ved en punkstrejke er udtaget af medarbejdere til konflikt begrænset. Typisk vil
lønmodtagerorganisationerne i Norge begynde med at udtage ca. 10 pct. af medarbejderne. Konflikten kan således over tid optrappes, eller den konfliktende lønmodtagerorganisation kan vælge
at rotere de 10 pct. strejkende medarbejdere fra arbejdsplads til arbejdsplads.
Brugen af punktstrejker i Norge har flere årsager. For det første er lovindgreb normen i Norge,
hvorfor en stor del af arbejdskampen handler om at ’time’, hvornår en regering griber ind (jf. næste afsnit). Herudover beskrives brugen af punktstrejker også som en strategi, der har et længere
strategisk sigte end blot den overenskomstfornyelse, hvor strejken gennemføres. Da offentlige
arbejdsgivere sjældent kan rammes økonomisk i en konflikt, er det i høj grad et spørgsmål om at
påvirke den offentlige opinion og politikerne. Punktstrejkens formål kan derfor være at skabe bred
offentlig opmærksomhed om et forhold eller en sag uden, at konsekvenserne for hverken tredjepart eller strejkekasse bliver meget voldsomme. Gevinsterne af en punktstrejke skal således ikke
alene aflæses i de umiddelbare goder , som den opnår i den aktuelle overenskomstfornyelse, men
som et led i en større strategi, hvor gevindsten muligvis findes ved næste overenskomstfornyelse
eller ’mellemoppgjør’ (Interview, Oslo).
En stor del af konflikterne i Norges skyldes i høj grad utilfredshed med ’frontfagsmodellen’, som
mange lønmodtagerorganisationer på det offentlige område finder hæmmende for lønudviklingen
i den offentlige sektor.
Selvom Sverige har et meget lavt konfliktniveau, ses strejker også her fra tid til anden. I 2008, hvor
Sverige har det højeste antal tabte arbejdsdage pr. 1000 lønmodtagere i perioden 2008 – 2016 (jf.
tabel 9), var det netop det offentlige område ved sygeplejerskerne, der var i konflikt. Denne strejke kan også karakteriseres som en punktstrejke, da det netop ikke var samtlige sygeplejersker, der
var udtaget til konflikt, men kun omkring 10 pct.. Värdforbundet, som organiserer de svenske sygeplejersker, forsøgte at udvælge afdelinger på de svenske sygehuse, der ikke vil gå hårdt ud over
liv og helse (og dermed tredjepart), men som i et eller andet omfang ville ramme arbejdsgiverne
(Landstinget) økonomisk. I udgangspunktet var det svært at finde områder, hvor det var tilfældet,
men bl.a. afdelinger, der laver undersøgelser for euforiserende stoffer mv., lå en mulighed, der
samtidig ikke satte liv og helse på spil. De svenske landsting tjener nemlig penge på at lave stoftests for private virksomheder og andre offentlige myndigheder. Her var således en vareliggørelse
eller en kommodificering af en offentlig serviceydelse, som netop kunne påføre offentlige arbejdsgivere et økonomisk tab (Interview, Stockholm). Det lykkes sygeplejerskerne at løfte sig (dog be137

skedent) udover det generelle niveau og opnå en større procentvis stigning end den, der var fastlagt af det svenske ’industrimærke’.
I modsætning til Sverige og Norge står Danmark, som netop har tradition for større konflikter i den
offentlige sektor. Denne konfliktform er først fremmest omkostningsfuld for både lønmodtagerne,
og deres organisationer, da de hurtigt får tømt deres strejkekasser, men også for tredjepart, som
på det offentlige område er meget afhængig af offentlige serviceydelser. De relativt store konflikter i Danmark skal også ses i lyset af offentlige arbejdsgiveres brug af defensive lockouter som et
modsvar på en strejke. Gennemgangen af brugen af arbejdskonflikt på det offentlige område i
Norden viser også, at Danmark er det eneste land, hvor offentlige arbejdsgivere har benyttet lockout-våbenet offensivt. Der er ingen fortilfælde i de andre nordiske lande. Det gælder så vidt også
på det private område med en enkelt undtagelse i Norge i 1985. I flere af de nordiske lande beskrives den offensive brug af lockout våbenet, som et dødt virkemiddel (Stokke m.fl. 2015). En anden
interessant forskel findes i brugen af lockout-våbenet defensivt dvs. som modsvar på en varslet
eller igangsat strejke. Denne lockout form er også anvendt på det offentlige område i Danmark
bl.a. i 1981 og i 1995. Heller ikke denne lockoutform er anvendt før på det offentlige område i de
øvrige nordiske lande. Det er til trods for, at muligheden formelt foreligger. Dog har både Norge og
Sverige set en øget brug af defensive lockouter på det private område de seneste ti år. Senest er
havnearbejderne på Göteborg havn blevet lockoutet i maj 2017 (interview, Stockholm).

15.1 Begrænsninger på konfliktvåbene og alternative konfliktformer
Lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige område kan altså i udgangspunktet benytte konfliktvåbene uden begrænsninger i alle de nordiske lande. Dog er blokadevåbenet på det offentlige
område ikke lovligt i Finland (Interview, Helsinki). Arbejdskonflikt skal i alle de nordiske lande dog
tage hensyn til ’liv og helse’ og særlige økonomiske interesser, hvor arbejdskonflikt kan medføre
uoprettelig skade. Særligt det først forhold er gældende for den offentlige sektor. Regler om nødberedskab er således et krav i alle landene, hvor arbejdskonflikt kan have konsekvenser. Dog ses
der en ganske stor forskel i forhold til, hvilken proces parterne bruger til at fastslå, hvorvidt en
konflikt har konsekvenser for liv og helse eller ej. I de fleste tilfælde er der tale om en forhandling,
der sætter rammerne for nødberedskabet. Gennemgangen af den danske case viser, at reglerne
om nødberedskab kan virke ganske sløvende for effekten af en strejke, hvilket netop var tilfældet i
2008. De samme erfaringer giver flere lønmodtagerrepræsentanter udtryk for i Finland, Norge og
Sverige. Faktisk angives det som én af hovedårsagen til, at den finske offentlige sektor har et meget lavt konfliktniveau. Det har længe været vurderingen, at konflikt på det offentlige område kun
vil have en ringe effekt (Interview, Helsinki).
I Norge samt det kommunale/regionale niveau i Sverige, er der tale om en forhandling mellem
lønmodtagerne og arbejdsgiverne i forhold til at afgøre, hvornår en konflikt kan siges at være til
fare for liv og helse. Processen er den, at lønmodtagerorganisationerne melder ind, hvilke medarbejdere de konkret har tænkt at udtage til konflikt. Herefter indgår parterne aftaler for at undgå
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fare for liv og helse og uoprettelig økonomiske tab. I Norge indeholder mange hovedaftaler mulighed for, at arbejdsgiverne enten centralt eller lokalt kan søge om dispensation for at få specifikke
medarbejdere fritaget fra konflikt. I praksis har disse dispensationsansøgninger fyldt ganske meget
i arbejdskonflikterne i Norge, hvorfor de ofte beskrives som en del af konflikten (Stokke m.fl.
2015). På det statslige niveau i Sverige nedsættes et råd, der skal afgøre, om konflikten er til fare
for liv og helse.
Begrænsninger på konfliktretten for offentlige ansatte i hensyn til liv og helse og pga., at offentlige
arbejdsgivere dårligt kan rammes økonomisk af en konflikt, gør, at andre former for aktioner
blandt lønmodtagerne, ofte udspiller sig på det offentlige område. Fra USA kendes begrebet ’blue
flu’ [blå influenza], hvor flere betjente kollektivt melder sig syge (Katz, 2013). ’Blue flu’ aktioner er
sjældne i de nordiske lande, men særligt sygeplejerskerne i Finland og Sverige har tradition for at
varsle kollektive masseopsigelser. Denne aktionsform støttes ikke (officielt) af de faglige organisationer, da det ville være et brud på organisationsansvaret og ofte fredspligten. Truslen om masseopsigelser opstår lokalt på de enkelte arbejdspladser blandt både medlemmer og ikke-medlemmer
(Interview, Stockholm). De kollektive masseopsigelser optræder ikke i konfliktstatistikken ovenfor,
da det alene er en trussel om opsigelse, der ligger til grund for konflikten.
Denne aktionsform har lange historiske rødder blandt sygeplejerskerne i Sverige og i Finland. I Sverige er der i høj grad tale om en lokal aktionsform, som en gruppe af lønmodtagere iværksætter
for at få deres krav igennem. Kravene har ofte været lønspørgsmål italesat som et ligelønsproblem. I Sverige, hvor størstedelen af lønsummen for mange grupper af offentligt ansatte ligger
lokalt, har denne aktionsform ført til, at sygeplejerskerne ved flere lejligheder er kommet igennem
med deres krav (Interview, Stockholm). I Finland har aktionsformen været grebet lidt anderledes
an, hvor store grupper af sygeplejersker på tværs af landet kollektiv har indgivet deres opsigelse
såfremt deres krav ikke blev imødekommet. Det skete sidst i 2007, hvor knap 13.000 sygeplejersker truede med at sige op, hvis deres krav ikke blev indfriet. Den socialdemokratiske præsident i
Finland Tarja Halonen havde i forbindelse med valgkampen i 2006 noteret, at de finske sygeplejersker skulle have en ekstra lønstigning, da de lå langt efter OECD gennemsnittet og fra deres mandlige kolleger med tilsvarende uddannelse i den private sektor. Men de øremærkede penge kom
dog aldrig efter valget. Den finske regering vedtog en lov, der ville, hvis den blev effektueret, tvinge de opsagte sygeplejesker tilbage i arbejde. Det lykkes dog parterne at indgå en aftale inden
loven nåede at træde i kraft. Det skete bl.a. ved, at sygeplejerskerne fik tildelt en ekstra lønsum af
regeringen. Sygeplejerskerne aktionsform via kollektive masseopsigelser i Finland og Sverige viser,
at selvom de to lande har et lavt konfliktniveau, så findes der alligevel faglig mobilisering og aktionsformer blandt dele af de offentligt ansatte.
Et andet interessant forhold er brugen af sympatistrejker på det offentlige område, som kun er
kendt fra Finland. Under sygeplejerskernes konflikt i 2007 varslede to forbund under STTK og AKAVA, at de var klar til at støtte sygeplejerskerne med strejker. Strejkerne blev dog ikke effektueret,
da parterne nåede et kompromis inden.
139

15.2 Statens rolle i konfliktløsningen - Lovindgreb
Statens rolle i konfliktløsningen varierer markant imellem de nordiske lande. Direkte lovindgreb i
arbejdskonflikt er kendt i Danmark og i Norge, og stort set fraværende i Sverige og Finland. Kun en
enkelt gang i 1971 har en svensk regering valgt at gribe direkte ind i en konflikt med et lovindgreb.
Men både i Sverige og Finland har truslen om et lovindgreb flere gange været på tale, og derfor er
regeringsinvolvering i arbejdskampen heller ikke helt uvant her. Elvander (1988) og Stokke (1998)
viser, at brugen af lovindgreb kan kædes sammen med traditionen for brugen af urafstemning i
forbindelse med overenskomstfornyelse. Denne direkte demokratiform skaber en større trussel
for konflikt, da menige medlemmer dermed har mulighed for at forkaste et forlig til trods for en
hovedbestyrelses anbefaling om at stemme ’ja’. Den situation var gældende i Danmark i 1999 med
DSR og igen med BUPL i 2008. I Sverige er flere af de faglige organisationer bevidste om, at den
faglige ledelse i nogle tilfælde tiltræder en aftaler, som en stor del af medlemsskaren ikke finder
tilfredsstillende. Her tages konsekvenserne på den næstkommende generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at vælge en ny ledelse, hvis utilfredsheden er stor (Interview, Stockholm).
Modsat Sverige og Finland, så er lovindgreb i Danmark og Norge en integreret del af konfliktløsningen. I Danmark har en regering grebet ind i en verserende arbejdskamp mere end 50 gange
siden det første lovindgreb i forbindelse med Kanslergadeforliget i 1933. Men der er alligevel ganske stor forskel på, hvordan et lovindgreb forløber, når man sammenligner Danmark og Norge. Det
gælder især den proces, som følger, når en regering har valgt at gribe ind, og dermed lave en (de
facto) tvungen voldgift på den verserende interessekonflikt. Der er ingen over eller ved siden af de
nationale parlamenter, hvorfor en afslutning via et lovindgreb altid er en reel mulighed. Men det
er klart, at det kræver både timing og gode argumenter, når en regering vælger at afslutte en lovlig
interessekonflikt via lov. I analysen af den danske case ovenfor står det klart, at en dansk regering
har valgt at gribe ind, hvis der er fare for liv og helse, eller hvis konflikten har store økonomiske
konsekvenser. Men lockouten i 2013 viste også, at en regering kan stå i den situation, at den har
stærke politiske interesser i udfaldet af en konflikt og dermed også interesser i et lovindgreb, hvorfor rollen som en neutral tredjepart i afgørelsen af interessetvisten forvitrer.
Lovindgreb kendes ikke alene som en afslutning på en konflikt, men også som en del af forhandlingerne. I den private sektor, er det de overnormale profitter, som virksomhederne tjener, der er
genstand for arbejdskampen. Men på det offentlige område er den økonomiske ramme, som parterne forhandler om, politisk bestemt. Det betyder også, at politikere fra tid til anden vil kunne
tilføje ekstra midler til overenskomstforhandlingerne. Øremærkede penge i form af puljer til bestemte grupper er kendt i alle de nordiske lande. I forbindelse med sosu’ernes strejker i 2007 var
bl.a. Dansk Folkeparti ude med en melding om, at man var klar til at tilføre øremærkede penge til
sosu’erne ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2008 – de kom dog aldrig. Senest fik de
svenske lærer i 2016 en øremærket pulje fra staten, som skulle tilfalde den bedste tredjedel af
lærerne for at modvirke et stigende rekrutteringsproblem. Dette skete til trods for stor modstand
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fra andre faglige organisationer og offentlige arbejdsgivere. De svenske sygeplejersker har også
løbende fået flere penge lokalt i de Landsting, hvor der i perioder har været rekrutteringsproblemer. De finske sygeplejersker fik også, som nævnt ovenfor en ekstra pose penge i 2007.

15.3 Tvungen voldgift ved lovindgreb i Norge – Rigslønsrådet [rikslønnsnemden]
Når en regering i Norge vælger at afslutte en arbejdskonflikt med et lovindgreb, sker det ved, at
Stortinget vedtager en lov, der bringer konflikten til ende. Men modsat Danmark, er det ikke regeringens embedsmænd selv, som udarbejder den lov, som erstatter overenskomsten, som parterne
ikke har lykkes med at indgå. Loven, som det norske Storting vedtager, har kun det formål at bringe arbejdskonflikten til ende ved at nedlægge forbud mod at iværksætte eller opretholde arbejdsstandsninger i hele eller dele af den enkelte konflikt (Seip 2013). Hvis Stortinget ikke er samlet kan
regeringen udarbejde en provisorisk anordning med samme virkning som en lov.
Loven der udgør lovindgrebet har altså kun det formål at bringe konflikten til ende, men dikterer
dermed ikke selve indholdet i overenskomsten, der er udgangspunkt for interessetvisten. Når den
danske regering på den anden side vælger at gribe ind i en arbejdskonflikt med et lovindgreb, så
har det imidlertid karakter af en (de facto) tvungen voldgift. Det er regeringens, og herunder relevante ressortministeriers embedsmænd (Beskæftigelse- og Finansministeriet) opgave at afgøre
parternes interessetvist, hvilket kan ske på forskellige måder (jf. kapitel 12). Men i Norge er den
tvungne voldgift lagt ud til et særligt voldgiftsråd - Rigslønsrådet [Rikslønnsnemnda]. Det er således Rigslønsrådets opgave at afgøre den tvungne voldgift og ikke den norske regerings embedsmænd. Det er en afgørende forskel mellem Danmark og Norge.
Rigslønsrådets arbejde i Norge har hjemmel i Lønnsnemndaloven fra 1952. Loven blev ændret i
2012, men her var alene tale om en opdatering, hvor de regionale Lønråd, som var en del af det
oprindelige Rigslønsråd ved etableringen i 1952, blev skrevet ud af loven, da disse i praksis ikke
længere eksisterede. Lønnsnemndaloven knæsætter kun frivillig voldgift, dvs. at parterne, hvis de
kan opnå enighed herom, kan vælge at lade deres interessetvist afgøre via Rigslønsrådet. Men
brugen af Rigslønsrådet i forbindelse med tvungen voldgift er ikke reguleret via Lønnsnemndaloven. Det har imidlertid været en fast praksis eller politisk kutyme, at en norsk regering vælger at
bruge Rigslønsrådet i forbindelse med et lovindgreb.
Rigslønsrådet er sammensat af en leder og otte øvrige medlemmer. Lederen og fire medlemmer
udpeges af regeringen for tre år af gangen. Et af disse medlemmer skal repræsentere arbejdstagerinteresser, et medlem skal repræsentere arbejdsgiverinteresser og to skal være neutrale. I tillæg udpeger parterne i den konkrete tvist to medlemmer hver. Lederen, de to neutrale medlemmer og et af medlemmerne, der er udpeget af parterne i den aktuelle tvist, har stemmeret. Lederen af rådet har traditionelt set været et medlem af Stortinget mens de neutrale medlemmer ofte
er forskere eller andre fagligt kvalificeret uden tilknytning til hverken arbejdsgiver - eller arbejdstager interesser.

141

En kendelse fra det norske Rigslønsråd har samme virkning som en overenskomst dvs. at kendelsen gælder i den periode, hvor overenskomsten er sat til at løbe, indtil den skal fornys.
Der er lavet flere analyser af brugen af tvungen voldgift ved Rikslønsrådet i Norge (Seip 2013;
Stokke, 1998). Da brugen af lockout er fraværende i Norge (med en enkelt undtagelse fra 1985),
har tvungen voldgift ved Rikslønsrådet kun været brugt i forbindelse med strejker. I den forbindelse har brugen af tvungen voldgift været kritiseret med udgangspunkt i tre argumenter (jf. Seip,
2013):
1) Skiftende regeringer har været ganske hurtige til at gribe ind i strejker, og dermed henligge
interessetvisten til tvungen voldgift. Dermed er den norske regering blevet kritiseret for ikke at give parterne (lønmodtagerne) reel mulighed for at løse interessekonflikter ved arbejdskamp. Flere lønmodtagerorganisationer har ved flere lejligheder klaget til ILO og også
fået medhold.
2) Brugen af tvungen voldgift via Rikslønsrådet har bidraget til, at parterne ikke behøver at
optræde ansvarligt, når de planlægger og gennemfører arbejdskonflikter. Visheden om, at
en regering vil gribe ind i en konflikt, når konsekvenserne af arbejdskampen er store nok,
gør at parterne kan iværksætte aktioner, som både går udover tredjepart og som kan skabe
livsfarlige situationer uden, at de må stå til ansvar for dette på nogen måde.
3) I forlængelse af dette kritikpunkt, er det blevet fremført, at ser parterne en forudsigelighed
eller systematik i regeringens indgreb, så vil de kunne tilpasse arbejdskampen efter dette,
så myndighederne griber ind og afslutter konflikten. Dette kan være med til at trække opmærksomheden væk fra arbejdskampens oprindelige formål at påføre modparten et økonomisk eller politisk tab, der kan være med til at give indrømmelser, og dermed komme
tættere på et forlig. Tværtimod vil parterne forsøge at tilrettelægge eller time arbejdskampen mod et lovindgreb på et ønsket tidspunkt. Arbejdskampen bliver her mere til en ’kamp
om voldgiften’ fremfor at øve økonomisk eller politisk pres.
Dog kan man anfægte den overnævnte kritik ved at påpege, at det måske ikke er den tvungen
voldgift, som er hovedproblemet, men regeringens timing i forhold til et lovindgreb. Men det er
klart, at en norsk regering ikke kan ansvarliggøres for ’outputtet’ af et lovindgreb – den tvungne
voldgift, når det ikke er regeringen selv, der træffer afgørelsen, men netop Rikslønsrådet.
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15.4 Lovindgreb og de internationale konventioner
Alle de nordiske lande har indgået aftaler og ratificeret internationale konventioner, der forpligter
landene til at overholde en række bestemmelser eller rettigheder, der vedrører forhold om frihed
til kollektiv organisering og forhandling. En grundlæggende og vigtig funktion ved kollektive forhandlinger og organisering er at udjævne den grundlæggende magtbalance mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere, der følger ved arbejdsgivernes kontrol over de økonomiske ressourcer, produktionsmidlerne og arbejdets disponeringer (jf. den strukturelle magt, se kapitel 3).
Den kollektive organisering og de kollektive overenskomster tjener derfor også det formål at beskytte den enkelte lønmodtager mod urimeligheder og overgreb fra arbejdsgiverens side. Via kollektiv repræsentation træder kollektivet (fagforeningen) ind og taler den enkeltes sag enten direkte med arbejdsgivermodparten eller via det fagretslige system. Derved er den kollektive organisering i lønmodtagerorganisationer også en demokratisering af arbejdslivet og arbejdspladsen. Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger er derfor også blevet en anerkendt del af
den internationale folkeret som en vigtig forudsætning for et demokratisk styre jf. ILO’s konventioner, EU’s Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedserklæring.
Tabel 11 - Antal klager til ILO i perioden 1985 – 2016, DK, NO, SE og FIN

Antal klager
ILO
DK
NO
SE
FIN

18
13
1
0

Klager relateret til
lovindgreb
8
8
0
0

Sager med kritik/delvis kritik
(medhold)
11
8
1
0

Kilde: ILOs elektroniske sagsarkiv (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20060)

Ved flere lejligheder er en nordisk regering blevet indklaget overfor ILO og EU’s institutioner i forhold til overtrædelser af regler og konventioner, der vedrører retten til at organisere sig, strejke og
føre kollektive forhandlinger. Ved flere tilfælde har de indklagende fået medhold. ILO har nedsat
en række komitéer med de formål at overvåge, om de nationale regeringer overholder de internationale konventioner. I forhold til kollektive organiseringer, strejker og forhandlinger, så er det
ILO’s Organisationsfrihedskomité, der varetager denne overvågningsopgave. Kritik fra ILO’s Organisationsfrihedskomité har karakter af en henstilling, da komitéen ikke er en domstol. Det betyder,
at der ikke er knyttet en sanktion til henstillingen.
Tabel 11 viser antal klager, som ILO har modtaget fra de fire nordiske lande. Danmark og Norge er
de to lande, hvor regeringerne har været indklaget flest gange. Kun én enkelt gang har den svenske regering været indklaget, hvilke skete i 2002 i forbindelse med reformen af pensionssystemet
(LAS), som blev vedtaget af det svenske Storting 16. maj 2001. Ændringen dikterede, at lønmodtagere ikke kan opnå pension før de er 67 år. Iflg. klagerne, svensk LO og TCO, så forhindrede reformen derfor personer i at gå på pension i en tidligere alder til trods for tidligere aftaler herom. ILO’s
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Organisationsfrihedskomité fandt, at det var i strid med artikel 98, 154 og udtalte i den forbindelse
kritik af den svenske regering. I Finland findes ingen fortilfælde – kun en enkelt klage tilbage i
1963.
I forhold til Danmark, så har en dansk regering været indklaget i alt 18 gange for ILO, hvoraf otte
klager direkte har omhandlet forhold i forbindelse med et lovindgreb. ILO accepterer i princippet,
at konventionerne vedrørende retten til at strejke og føre kollektive forhandlinger tilsidesættes
såfremt, der er fare for ’liv og helse’. I de fleste tilfælde har ILO givet klagerne helt eller delvist
medhold, og dermed udtrykt kritik af den danske regerings lovindgreb. I Norge har regeringen været indklaget i alt 12 gange, hvoraf de otte har været knyttet til lovindgreb, hvoraf ILO har udtalt
kritik.
Da kritikken er uden sanktionsmuligheder, så er det et åbent spørgsmål, om henstillinger fra ILO
har ført til en ændret praksis i Norge og Danmark? Interviewpersoner i Norge påpeger, at ILO for
det meste har behandlet klager fra forskellige områder af det norske arbejdsmarked, og derfor er
det svært at vurdere (Interview Oslo). Dog er det tydeligt, at norske regeringer er blevet mere forpasselige med at gribe ind i konflikter - omvendt så er norsk fagbevægelse også blevet mere opmærksomme på at ’time’ og tilrettelægge strejkerne, så et lovindgreb ikke ligger lige for (jf. forrige
kapitel).
I Danmark er kritikken fra ILO gået mere eller mindre ubemærket hen, og ændring i praksis og adfærd er ikke let at spore. Regeringen bebudede i 2014, at den ville tage kritikken fra ILO til efterretning vedrørende Lov 409 (Politiken 2014), men har ellers været tavs. Det er også værd at bemærke, at mens kritikken fra ILO til norske regeringer alene har handlet om, hvorvidt et regeringsindgreb var utidigt eller ej og brugen af tvungen voldgift, så har den danske regering netop modtaget kritik for selve processen omkring udformningen af loven i forbindelse med lov 409:
”Udvalget finder det beklageligt, at regeringen ikke giver nogen yderligere forklaring på, hvorfor
den ikke konsulterede DLF og minder om, at det er vigtigt, at man forud for indførelsen af et lovforslag, som påvirker overenskomstforhandlinger eller ansættelsesforhold, udførligt drøfter enkelthederne med de behørige medarbejder- og arbejdsgiverorganisationer.”.
ILO bemærker også, at rollerne som arbejdsgiver og lovgiver i 2013 blev sammenblandet:
”forhandlingerne blev udført af Moderniseringsstyrelsen og KL i et meget nært samarbejde med
og med inddragelse af regeringen (lovgiver). De to roller har ikke været adskilt under forhandlingerne, og dermed har det ikke været muligt at have frie, frivillige og reelle forhandlinger” (ILO
2014).
ILO har endvidere opfordret til frie og frivillige overenskomstforhandlinger som et middel til at
fastsætte ansættelsesvilkår inden for uddannelsessektoren inkl. arbejdstid under 2014-15 over-
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enskomstforhandlingsrunderne mellem parterne. ILO anmoder ligeledes om at blive holdt underrettet om udviklingen (ILO 2014).
Udover ILO er de nordiske regeringer før blevet indklaget for europæiske institutioner. Lande som
har ratificeret Den Europæiske Socialpagt skal med jævne mellemrum indsende rapporter om,
hvordan konventionerne efterleves i de pågældende lande. Det er samtidig muligt for både nationale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, typisk via deres europæiske sammenslutninger
(bl.a. BusinessEurope og ETUC), at indsende klager, hvis disse mener, at der sker brud på konventionerne. Både landerapporterne og eventuelle klager fra parterne behandles af en ekspertkomité;
European Committee of Social Rights (ECSR), som også påtaler eventuelle brud på konventionerne.
Den norske regering er før blevet indklaget her i forbindelse et med lovindgreb. Der findes ingen
sager mod den danske stat.
En enkelt gang er en norsk regering blev indklaget for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med et lov indgreb og efterfølgende brug af tvungen voldgift. Det skete i forbindelse med, at den norske regering i juni 2000 afsluttede en strejke i offshore industrien. Det fik
efterfølgende den norske fagforening for offshore arbejdere Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) til at indklage regeringen for brud på Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 11, der omhandler forsamlings og foreningsfrihed. I 2002 afgjorde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at lovindgreb ikke var i strid med artikel 11, og domstolen afviste at behandle
klagen.
Den norske sag viser, at Menneskerettighedsdomstolen på daværende tidspunkt var klar til at foretager en indgående prøvelse af, om et lovindgreb i en arbejdskonflikt har været ’nødvendigt’. På
sagens tidspunkt havde Domstolen endnu ikke anerkendt konfliktretten som en del af foreningsfriheden, men den foretog alligevel en prøvelse efter artikel 11, stk. 2, for at se om lovindgrebet i
givet fald ville have været nødvendigt i et demokratisk samfund. Efter en detaljeret gennemgang
af baggrunden for lovindgrebet fandt Domstolen, at det havde været nødvendigt for de norske
myndigheder at afslutte konflikten pga. de betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. Domstolen accepterede dermed – modsat ILO’s klagekomitéer – at indgreb i arbejdskonflikter kan være
nødvendige af samfundsøkonomiske grunde (Kristensen 2014).
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har imidlertid de senere år foretaget, hvad jurister
betegner som et ’praksisskifte’ i forhold til at fortolke konventionens artikel 11. Menneskerettighedsdomstolen indtog oprindeligt det standpunkt, at forhandlings- og konfliktretten ikke kan
anses for at udgøre en del af foreningsfriheden. Men det nye praksisskifte inden for de senere år
indebærer, at retten til at føre kollektive aftaleforhandlinger og iværksætte konflikt nu anses for at
være et selvstændigt beskyttet element af foreningsfriheden (se Kristensen, 2014; Ewing og Hendy
2010).
I en tyrkisk sag fastslog Domstolen, at retten til at forhandle kollektivt er et selvstændigt beskyttet
element af foreningsfriheden, og at det også gælder for offentligt ansatte. Den tyrkiske stat blev
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dømt for at have brudt artikel 4 ved, at en tyrkisk domstol havde erklæret en kommunal overenskomst ugyldig og pålagt de ansatte at tilbagebetale de lønstigninger, som fulgte af overenskomsten. Den tyrkiske stat blev efterfølgende dømt for at have forbudt en generalstrejke i anledning af
den tyrkiske domstols tilsidesættelse af den kommunale overenskomst. Med denne dom fastslog
Domstolen altså, at også konfliktretten er et selvstændigt beskyttet element af foreningsfriheden.
Iflg. Kristensen (2014) vil spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en krænkelse af foreningsfriheden afhænge af, om den statslige indblanding i det konkrete tilfælde var et nødvendigt indgreb i et
demokratisk samfund (konventionens artikel 11, stk. 2). Der bliver således tale om en konkret proportionalitetspræget afvejning af de involverede arbejdsgiver-, lønmodtager- og samfundsinteresser. Dermed er det muligt et Domstolen i fremtiden vil se anderledes på et lovindgreb fra en norsk
eller dansk regering.
Europa-Kommissionen har siden 2016 arbejdet med en ’social søjle’, som tiltænkt vil introducere
yderligere rettigheder bl.a. i forbindelse med lønmodtagerrettigheder. Det kan naturligvis også få
regulerende konsekvenser for bl.a. den nuværende danske praksis med lovindgreb som afslutning
på arbejdskonflikter.

15.5 Forligsinstitutionernes rolle på det offentlige område
I alle de nordiske lande findes forligsinstitutioner, der har til opgave at hjælpe parterne til at bilægge stridigheder i forbindelse med interessekonflikter og dermed sikre et roligt og fredeligt arbejdsmarked. Men udover at være en service til arbejdsmarkedets parter, så er forligsinstitutionernes arbejde også knyttet til et samfundshensyn, da arbejdskonflikt kan gå hårdt udover samfundsøkonomien og tredjepart.
Stokke (2001) viser, at de nordiske forligsinstitutioner derfor har forskellige roller. Forligsinstitutionernes rolle kan beskrives som enten fredsmæglere eller mæglingspoliti. De to forskellige roller
opstår iflg. Stokke (2001) i forhold til, hvornår i processen mæglingen finder sted. I alle de nordiske
lande vil der være parter, som laver det første gennembrud i forhandlingerne, og som dermed
lægger niveauet for resten af arbejdsmarkedet. I alle de nordiske lande er det typisk de konkurrenceudsatte brancher inden for den eksporterende industri (jf. kapitel 11). Stokke (1998; 2001)
betegner disse gennembrudsoverenskomster som ’spilåbnere’. Senere følger de øvrige brancher
med forhandlinger og forlig. Her opstår der ofte den situation, at de efterfølgende brancher (og
særligt lønmodtagerparten) vil kræve lidt mere end det, der er gældende i overenskomsterne for
’spilåbnerne’. Stokke (2001) betegner de overenskomster, der følger efter ’spilåbnerne’ for ’efternølere’. Der er således en klar tendens til, at forligsinstitutionerne i de nordiske lande i første omgang vil agere fredsmæglere i forbindelse med indgåelsen af det første, normsættende industriforlig (spilåbnere), men i højere grad være mæglingspoliti overfor de efterfølgende forhandlinger
(efternølere), for at sikre, at normen, industrimærket eller frontfaget bliver overholdt. I rollen som
mæglingspoliti, vil forligsinstitutionen ofte bruge midler som fx sammenkædning for at sikre ar-
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bejdsfreden på arbejdsmarkedet. Ibsen (2013) viser også, at forligsinstitutionerne i både Danmark
og Sverige får vigtige koordineringsroller mellem overenskomstområder.
Tabel 12 - Forligsinstitutionernes beføjelser i DK, NO, SE og FIN

Danmark Norge Sverige Finland
Varselspligt
X
X
X
X
Pligt til at deltage i mægling
X
X
X
X
Ret til at forlænge fredspligten X
X
X
X
Medlemsafstemning
X
(X)
Kobling af områder
X
X
’Nedkøling’
X
Ny mægling
X
’Køreplaner’
X
Analyse og deliberation
X
Kilde: Stokke (2001) + egne tilføjelser

I forhold til de beføjelser, som forligsinstitutionerne har til rådighed, så kan man i udgangspunktet
tale om en øst (Sverige/Finland) - og en vest (Danmark/Norge) model blandt de nordiske lande.
Gældende for begge modeller er, at parterne har pligt til at varsle konflikt, pligt til at deltage i
mægling og ret til at forlænge fredspligten i et eller andet omfang. Den finske forligsinstitution har
udvidet beføjelse til at forlige fredspligten for tjenestemænd. Derudover har forligsinstitutionerne
i den vestlige model en række yderligere beføjelser. Den danske forligsinstitution kan sende mæglingsforslag til afstemning, sammenkæde eller koble forskellige områder. Den danske forligsmand
kan ligeledes forsinke en varslet konflikt med yderligere fem dage efter en forlængelse af fredspligten – det Stokke (2001) kalder ’nedkøling’. I Norge er der krav om, at parterne skal møde til ny
mægling, hvis konflikten ikke er bragt til ende efter en måned. Derudover kan parterne naturligvis
når som helst under en konflikt frivilligt benytte sig af forligsinstitutionen til mægling.
Elvander (1988) viser, at de udvidede beføjelser, som findes hos den danske og norske forligsinstitution først og fremmest hænger sammen med, at der i begge lande er tradition for direkte demokrati i form af urafstemninger i forbindelse med vedtagelse af et mæglingsforslag. Urafstemningerne betyder, at medlemmer kan forkaste mæglingsforslag, og derfor har frekvensen af konflikter
i Danmark og Norge været høj, hvorfor forligsinstitutionerne her fik flere beføjelser (se også kapitel 14).
Den svenske forligsinstitution havde i udgangspunktet ikke nær så mange muskler, som tilfældet
var gældende for de øvrige nordiske lande bl.a. hvad angår sammenkædning, udsættelse af konflikter mv.
Men i 2002 reviderede Sverige imidlertid sin forligsinstitution med oprettelsen af Medlingsinstitutet, der betød nye opgaver og til dels også nye kompetencer. Medlingsinstitutets opgaver tæller
i dag:
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1) Mægle i interessetvister
Denne opgaver adskiller sig ikke væsentligt fra den opgave, som den svenske forligsinstitution har
varetaget siden sin oprettelse i 1906. Men nye elementer bliver alligevel tilføjet til opgaveporteføljen, som også øver indflydelse på mæglingsarbejdet. Det ses i Medlingsinstitutets nye opgave:
2) Arbejde for en velfungerende løndannelse
Hermed blev det klart defineret, at Medlingsinstitutet fremover skulle have en mere koordinerende rolle i overenskomstforhandlingerne. En velfungerende løndannelse indeholder en række underpunkter:
a) En øget realløn, hvilket vil sige, at Medlingsinstitutet arbejde ikke må være begrænsende
for en reallønsudvikling.
b) Medvirkende til en øget beskæftigelse
c) Medføre få konflikter
d) Kan forenes med den konkurrenceudsatte sektor (den er normgivende – industrimærket)
e) Bidrager til at industriens omkostninger ikke stiger mere end i Sveriges vigtigste konkurrentlande
f) Muliggøre forandringer i lønrelativiteter (løfte grupper)
3) Have ansvaret for den officielle lønstatistik
Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved forhandling, og dermed ender i Medlingsinstitutet, så er
det Industrimærket, der gælder (Interview, Stockholm).
En væsentlig del af Medlingsinstitutets arbejde udover mægling består af flere publiceringer og
seminarer hvert år. Analyserne, som ligger til grund for publiceringerne, kan ske på eget initiativ,
på opfordring af parterne eller den svenske regering. Medlingsinstitutet producerer først og
fremmest årlige arbejdsmarkedsrapporter, der giver et overblik over det svenske arbejdsmarked
herunder også udviklingen i løn og ligeløn.
Medlingsinstitutet i Sverige består således ikke alene af mæglere, men også at en række økonomer og politologer mv., som netop varetager denne analyseopgave. I 2015 bad den svenske regering Medlingsinstitutet om at kortlægge ligelønsproblemer i den svenske offentlige sektor. Ligeløns og lavtlønsspørgsmålet er dermed en integreret del af instituttets arbejde via analyser, rapporter og statistiker. Man kan derfor argumentere for at den svenske forligsinstitution har en mere blød funktion ved at kortlægge og analysere vigtige forhold ved den svenske løndannelse, der
rækker udover industrimærket.
En del af den svenske forligsinstitutions funktion er således, hvad man kunne kalde deliberation –
via analyser, statistik og seminarer skaber Medlingsinstitutet viden og rådslagning, der kan ligge til
grund for debat og diskussion forud for parternes forhandlinger. Den deliberative funktion er med
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til at skabe et fælles oplyst grundlag for forhandlingerne, der kan dæmpe forventninger for nogle
grupper og samtidig sætte fokus på bestemte udfordringer. Interviewpersoner i Sverige giver udtryk for, at netop Medlingsinstitutet oplysende arbejde følges nøje af parterne, og at resultaterne
er med til at forme forhandlingerne (Interview, Stockholm).
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Kapitel 16 – Opsamling – Den danske model i et nordisk perspektiv
I dette opsamlende og konkluderende kapitel besvares forskningsrapportens to første forskningsspørgsmål:
Hvordan har de øvrige nordiske lande indrettet deres aftalesystemer og konfliktløsningsmodeller i
den offentlige sektor, og eksisterer der her en lignende magtasymmetri som i Danmark?
Findes der særlige forhold i de øvrige nordiske lande, som har til formål at balancere magtasymmetrien?
Analyserne i de foregående kapitler viser, at de nordiske lande har en række ligheder, men også
interessante forskelle. Resultaterne er opsummeret i tabel 13:
Tabel 13 - Forskelle og ligheder mellem de offentlige aftale- forhandlings- og konfliktløsningsmodeller i Norden

DK

Lockout
anvendt

Lovindgreb

Tvungenvoldgift*

X

X

(X)

SE
NO

Konfliktniveau
Relativt
højt

Urafstemning
X

Lavt
X

X

FIN
*I forbindelse med lovindgreb

Moderat

X

Lavt

Lønkobling
off./privat
Reguleringsordning
Industrimærket
Frontfagsmodellen
Den finske
model

Central
løndannelse

Autonom
arbejdsgiver

Moderat
Lav

X

Høj

(X)

Høj

I besvarelsen af det første forskningsspørgsmål:
Hvordan har de øvrige nordiske lande indrettet deres aftalesystemer og konfliktløsningsmodeller i
den offentlige sektor, og eksisterer der her en lignende magtasymmetri som i Danmark?
Her er det relevant at fremhæve:
Den historisk-institutionelle analyse viser, at aftalemodellerne i de nordiske lande er udviklet på
det private område og i perioden 1960’erne og 1970’erne gradvist indført på det offentlige område i forbindelse med de universelle velfærdsstaters op- og udbygninger. I alle de nordiske lande er
modellerne på det offentlige område præget af tjenestemandssystemerne i den organisatoriske
opbygning og præget af de private aftalemodeller i udformningen af de formelle institutioner, der
sætter rammerne for forhandling og konfliktløsning.
Danmark er det eneste lande, hvor lockoutvåbenet har været anvendt – det gælder så vidt både
den offensive og den defensive variant. Lovindgreb i arbejdskonflikter kendes i Norge og Danmark,
dog er der stor forskel på den proces, der følger i de to lande. I Norge benyttes Rigslønsrådet til
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den tvungne voldgift, mens det er den danske regering selv, der udfærdiger loven, og dermed (de
facto) tvungen voldgiften. Konfliktniveauet er relativt højt på det offentlige område i Danmark,
mere moderat i Norge og lavt i Sverige og Finland. Det lave konfliktniveau i både Finland og Sverige kan delvist forklares ved, at disse lande ikke har tradition for urafstemninger i forbindelse med
overenskomstfornyelser. Trusler om kollektive opsigelser er dog kendt blandt især sundhedspersonalet i både Finland og Sverige, men denne konfliktform tæller ikke med i tabte arbejdsdage.
Danmark er det eneste land i Norden, der har en formel institution i form af reguleringsordningen,
der sikrer en kobling af lønudviklingen mellem den private og den offentlige sektor. I de øvrige
lande er der dog stærke normer, der sikrer, at den konkurrenceudsatte eksportindustri sætter
rammen for det øvrige arbejdsmarked. Men her er alene tale om en norm og ikke et facit. Løndannelsen på det offentlige område er mest decentral i Sverige, hvor flere områder har såkaldte ’cifre
løse’ forhandlinger, dog har flere områder lønpotter og garantier. Organiseringen af parterne varierer en del på tværs af de nordiske lande. Hovedorganisationer har mere formel styring og kompetence i de øvrige nordiske lande sammenlignet med Danmark. Industriforbundsprincippet gør, at
mange funktionærer og arbejdere er organiseret samme sted. Det er en væsentlig forskel fra den
danske enhedsfagbevægelse, hvor faget og professionen er det bærende demarkationsprincip for
den faglige organisering.
Den offentlige arbejdsgiverorganisering varierer også en del – særligt på det statslige niveau: I Sverige findes det autonome Arbetsgiververket, mens Norge har en roterende princip for arbejdsgiverfunktionen, der går på tur mellem flere ministerier. Finland har en lignende arbejdsgiverorganisering sammenlignet med Danmark. Alt i alt er der flere forhold ved de øvrige nordiske lande, som
gør, at magtasymmetrien er mindre udpræget, og som er med til at sikre færre konflikter.
I forhold til det andet forskningsspørgsmål:
Findes der særlige forhold i de øvrige nordiske lande, som har til formål at balancere magtasymmetrien?
Resultaterne ovenfor viser, at en del af de institutionelle forskelle, der findes mellem Danmark og
de øvrige nordiske lande, har tilsigtet og utilsigtet været med til at balancere magtasymmetrien
mellem parterne. Det Norske Rigslønsråd er egentlig ikke institutionelt designet specifikt til den
offentlige sektor, men institutionen skaber alligevel en vis afpolitisering af den offentlige aftalemodel i Norge, da politikerne dermed ikke har mulighed for at spekulere i de forskellige roller, som
både lovgiver og arbejdsgiver. Sverige er klart det land, hvor afpolitiseringen er sket mest tilsigtet
ved bl.a. oprettelsen af Arbetsgiververket.
Sidst men ikke mindst er det også værd at bemærke, at Danmark er specielt i den forstand, at der
her ikke er pågået politisk udvalgsarbejde, der har diskuteret den offentlige aftalemodels indretning og funktionsmåde. Særligt Norge og Sverige har løbende haft formelle drøftelser mellem parterne og regeringerne i forhold til at undersøge, hvorvidt de formelle og uformelle institutioner,
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der udgør og betinger modellerne, er optimale og funktionsdygtige. Denne kollektive erfaringslære
er ikke sket i samme omfang i Danmark.
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Perspektivering
Mulige justeringer af den danske model på det offentlige
område
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Kapitel 17 - Mulige justeringer af den danske model på det offentlige område
I dette sidste kapitel præsenteres i forlængelse af analyserne i denne rapport en række forslag til
justeringer af den offentlige aftale-, forhandlings- og konfliktløsningsmodel. Formålet er at give et
svar på forskningsprojektets tredje og sidste forskningsspørgsmål:
’Hvordan kan aftalesystemet og konfliktløsningsmodellen i Danmark potentielt modificeres, afbalanceres og afpolitiseres med udgangspunkt i nordiske erfaringer, således at man så vidt muligt
undgår arbejdskonflikter og styrker mulighederne for tillidsfulde realitetsforhandlinger?’
Inden de konkrete forslag til justeringer præsenteres er det værd først at repetere, hvorfor justeringer og ændringer synes at være nødvendige. Det samme gælder om det overhovedet er muligt
at ændre på det eksisterende system, og i hvilken grad vi kan lære noget fra de øvrige nordiske
lande?

17.1 Modellens imperfektioner
Analyserne i denne rapport viser, at den offentlige aftalemodel og konfliktløsningssystem har en
række programmerings/systemfejl eller imperfektioner, som der ikke er blevet taget højde for, da
modellen blev kalkeret fra den private - til den offentlige sektor. Offentlige arbejdsgivere tjener i
de fleste tilfælde penge på en lockout (eller en strejke), hvorfor konfliktretten som middel til at
presse successive indrømmelser ud af arbejdsgiverne, der kan føre til et forlig, ud fra et økonomisk
argument er fraværende. Konfliktretten er derfor i den forstand og i nuværende form uegnet som
pressionsmiddel i en arbejdskonflikt på det offentlige område. Analyserne viser også, at en regering kan benytte sine dobbeltroller som aftalepart og lovgiver. Kombinationen af en offensiv lockout og et lovindgreb, som vi så i 2013, er uden historisk sidestykke, og der findes heller ikke eksempler på lignede udfald fra de øvrige nordiske lande. Lockouter på det offentlige område - både
den offensive og den defensive variant er ukendte i de øvrige nordiske lande, som indgår i denne
undersøgelse.
Hidtil har det alene være en politisk kutyme eller gentlemanaftale, der sikrede, at rollerne som
arbejdsgivere og lovgivere ikke blev sammenblandet. Pointen er, at hvis arbejdsgiverne ligeledes
skal kunne bruge sine magtbeføjelser i aftalemodellen til at presse på for forandringer, så må det
ske indenfor en nogenlunde kalibreret magtbalance, ellers bliver det blot ’den stærkes ret’, og
dermed forvitrer modellens styrke - nemlig at begge parter oplever tab ved en arbejdskonflikt, og
derved er opsatte på at nå en aftale. Den danske model er også en magtmodel, hvor parterne har
stærke interessemodsætninger, men hvis den ene part magtmæssigt kan køre modparten over, så
sættes modellens funktionalitet ud af spil. Konfliktretten mister hermed sin fredsskabende karakter. Det er ikke et brud med den danske model, at arbejdsgiverne stiller krav i forhandlingerne,
men hvis politikerne spekulerer i de tredobbelte roller, som de besidder som arbejdsgivere, lovgi-
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vere og budgetmyndighed, så sættes aftale- og forhandlingsmodellens logik over styr. Autonomien
og selvreguleringsprincippet i modellen bringes nemlig i fare, når modellen underlægges andre
hensyn og interesser end de rent faglige og regulative.
Omvendt så giver arbejdsgiverne også udtryk for, at de offentlige lønmodtagerorganisationer ikke
er leveringsdygtige i forhold til at omstille reguleringen af det offentlige arbejdsmarked i forhold til
de udfordringer, som sektoren står overfor. Den danske model beskrives ofte som en lag-på-lag
model, hvor det er let at lægge til på rettigheder og goder, men omvendt utroligt svært at fjerne
eller ændre på allerede eksisterende aftaler. Denne inerti i modellen opleves som et problem i en
verden med hurtige og store omvæltninger i bl.a. udviklingen af ny teknologi, borgernes forventninger til offentlige serviceydelser mv. Pointen er, at hvis arbejdsgiverne ikke finder, at modellen
er leveringsdygtig, så mister modellen legitimitet.
Den danske model er en partsmodel, og skal derfor være til gavn for både arbejdsgivere og lønmodtagere, men modellen hviler netop også på nogle forudsætninger, som må være til stede, hvis
modellen skal kunne fungere og levere til gavn for begge parter og det danske samfund. Helt afgørende er det, at magtbalancen mellem parterne er nogenlunde lige, og at politikerne respekterer
parternes selvreguleringsprincip. Analysen viser, at Finansministeriet har fået mere magt i modellen, hvor en klar økonomisk, instrumentel tankegang er dominerende. Finansministeriets fremmeste rolle er at have styr på de offentlige finanser. Offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår udgør totredjedele af de offentlige udgifter, hvorfor der her på den umiddelbare og korte bane kan være
noget at spare. Men udgiftspolitik er ikke personalepolitik, og et stift fokus på offentligt ansattes
løn og arbejdsvilkår, som en kilde til budgetforbedringer og finansiering af en politisk bestemt underfinansiering møder ikke overraskende modstand fra lønmodtagerorganisationerne. Der er en
fare for, at den danske model kommer til at lide under udgiftspolitikken, hvis politikerne gennemtrumfer ændringer med magt, som når en højtprofileret folkeskolereform bliver uløseligt forbundet med udfaldet af overenskomstforhandlinger.
Den tidligere formand for den norske arbejdsret og Stortingspolitiker Paal Berg bemærkede allerede i 1938: ’Bliver guldhønen slagtet under kampen, så har sejrherrerne kun lidt glæde af sine
sejrer’. Den danske model har tidligere vist, at den er leveringsdygtig på langtidsholdbare løsninger, da netop begge parter har ansvar for aftalerne.
Sidst men ikke mindst, så har den offentlige sektor også en indbygget ligelønsproblemstilling, som
har været arnested for mange konflikter i 1990’erne og i 2008. Ligelønsspørgsmålet påkalder sig
opmærksomhed og løsningsforslag. Et af de bærende problemer her synes at være, at de kvindedominerede fag i den offentlige sektor ikke har kunnet rykke meget på de interne lønrelationer via
forhandling eller konflikt. Også her er modellen præget af en stærk stigafhængighed og inerti. Der
hersker også forskellige opfattelser af, hvorvidt der overhovedet eksisterer et ligelønsproblem i
Danmark. Det gælder så vidt både blandt arbejdsgivere og internt blandt de faglige organisationer
på lønmodtagersiden.
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Alt i alt, synes der at være mange gode grunde til at tage den danske model på det offentlige område op til en revision. Det er også påfaldende, at vi i Danmark ikke har diskuteret indretningen og
funktionalitet af modellen i særligt stort omfang sammenlignet med de øvrige nordiske lande. I de
øvrige nordiske lande er der løbende pågået et kommissions-, udvalg og trepartsarbejde, der har
haft forhandlings-, aftale- og konfliktløsningsmodellerne til serviceeftersyn – i Norge gælder det
bl.a. Holden I,II,III udvalgene, Stabel udvalget; i Sverige kan nævnes Rehnbergkommissionen, Arbetsgivarkommittén og den svenske regerings ’utredning af staten som arbetsgivare fra 2002’ for
blot at nævne nogle få. I dette udvalgsarbejde har både arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringen ved flere lejligheder været repræsenteret.
I Danmark har vi for nyligt bl.a. haft Lønkommission, Produktivitetskommission og den igangværende Ledelseskommission. Men disse kommissioner har i høj grad fokus på outputtet, dvs., hvordan den offentlige sektor kan optimeres, og har kun i ringe grad inddraget spørgsmål om organisering af parterne og forhold vedrørende konfliktløsningssystemet. Parterne er heller ikke altid direkte repræsenteret i kommissionerne bl.a. er AC den eneste lønmodtagerrepræsentant i Ledelseskommissionen via en observatørpost.

17.2 Højt konfliktniveau og stigende mistillid
Analyserne i denne rapport viser også, at Danmark har det højeste konfliktniveau blandt de nordiske lande, og at det er det offentlige område, der står for langt størstedelen af de tabte arbejdsdage, som følge af konflikt det sidste årti. Faktisk er det danske konfliktniveau også i en større europæisk sammenhæng ganske højt så fortællingen om, at den danske model sikre et roligt arbejdsmarked med få konflikter må siges at være en sandhed med modifikationer.
Det er også tydeligt, at parterne på det offentlige område den seneste tid er kommet til at stå ganske stejlt overfor hinanden. Politikernes og Finansministeriets mål om at gøre offentlige løn og
arbejdsvilkår til en integreret del af udgiftspolitikken stress-tester den danske model og slider i
nogen grad på den sociale kapital. Afskaffelse af kutymefridage og udflytning af statslige arbejdspladser har også bidraget til, at CFU i begyndelsen af 2017 valgte at trække sig fra samarbejdet
med Moderniseringsstyrelsen. CFU og Moderniseringsstyrelsen måtte endvidere erkende, at det
ikke var muligt at finde en fælles hensigtserklæring på, hvordan parterne så, at den danske model
skulle moderniseres. Tillidsreformen fra 2012/2013 blev også svækket ved, at FOA og DLF valgte at
stå udenfor aftalen. Den høje grad af tillid og social kapital, som ofte beskrives som et varetegn for
den danske model, synes at være udfordret på det offentlige område de senere år. Tillid kan ikke
købes på et marked, eller som den norske forligsmand Nils Dalseide formulerer det, så er ’tillid
som et mostæppe – det tager lang tid at gro, men kan let rives i stykker’. Hvis en højere grad af
tillid skal genskabes og galvaniseres på det offentlige område, så er det relevant at diskutere mulige justeringer og ændringer af det nuværende system.
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17.3 Kan modellen forandres?
Næste spørgsmål der presser sig på er, kan modellen overhovedet forandres, eller er modellen så
’stiafhængig’, at den ikke er mulig at ændre på? For det første er det her værd at nævne, at der
naturligvis sker en løbende eller inkrementel forandring af modellen – særligt i forbindelse med
overenskomstfornyelser. ’Ny Løn’ er også et eksempel på en af de mest omfattende strukturreformer af den danske model på det offentlige område (Ibsen & Christensen, 2001). De først små
skridt mod mere lokal løn begyndte allerede i 1980’erne. Erfaringerne fra de øvrige nordiske lande
er dog, at store og abrupte forandringer af modellerne typisk følger i kølvandet på, hvad man kan
kalde eksogene chok. Aftalemodellens krise i Sverige fra slutningen af 1980’erne til start 1990’erne
er et godt eksempel herpå. Et mere aktuelt eksempel er fra Finland med Sipilä-regeringens krav
om reformer, der førte til konkurrenceevnepakken og reformering af aftalemodellen med indførelsen af ’Den (nye) Finske Model’ i 2016/2017. Modellerne kan altså forandres abrupt, men det
kræver ofte kriser eller andre eksogene chok.
Sidst men ikke mindst er det relevant at stille spørgsmålene om vi kan lære noget af de øvrige nordiske lande, og om det overhovedet er realistisk at importere idéer fra andre lande ind i en dansk
kontekst? Til det første spørgsmål – om vi kan lære noget – så viser analyserne i denne rapport, at
de nordiske lande i mere end hundrede år har skelet til hinanden i udviklingen af aftale-, forhandlings- og konfliktløsningsmodellerne. For det offentlige område, så viser Seip (1998) at tjenestemandsreformen i Norge helt tilbage fra 1933, der gav tjenestemændene aftaleret, blev udarbejdet
efter kraftig inspiration fra Danmark og Sverige. Det mest ekstreme eksempel er Finland, som seneste med ’Den Finske Model’, i vid udstrækning har foretaget en noget nær institutionel kopiering eller - isomorfi af den svenske model. I Danmark har vi ikke samme tradition for at kigge til
vores nordiske naboer for inspiration. Det kan undre.
Til det andet spørgsmål, hvorvidt det overhovedet er realistisk at importere idéer fra de øvrige
nordiske lande ind i en dansk kontekst? Her skriver den svenske arbejdsmarkedsforsker Elvander
(1988) i hans bog om de nordiske aftalemodeller, at institutionerne er ’klistrede’ forstået som, at
de ikke let slipper og hopper fra et land til et andet. Og det er næppe realistisk at forestille sig en
direkte institutionel kopiering af løsninger fra de øvrige nordiske lande til Danmark. Institutionerne, organiseringerne og kutymerne, som udgør den danske model på det offentlige område, har
lange historiske rødder, og er naturligvis formet af den nationale politiske, økonomiske og kulturelle kontekst, som nu en gang er gældende i Danmark. Men derfor kan der godt være elementer,
overvejelser og gode erfaringer, som kan tjene som inspiration til en styrkelse af det eksisterende
system (jf. ovenfor).
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17.4 Forslag til justeringer
I de følgende afsnit diskuteres en række forslag til justeringer af den danske model på det offentlige område med baggrund i resultaterne fra de foregående kapitler. De forskellige forslag er tematiseret efter, hvor justeringerne i udgangspunktet skal foretages, dvs., hvilke forhold der er genstand for forandring. Her gælder tre temaer:
1) Lovændringer
2) Hovedaftaleændringer
3) Nye organiseringer, koordineringer og strategier
I præsentationen af ændringsforslagene er der i udgangspunktet ikke taget højde for realismen i
forandringerne – altså hvor let eller svært det tænkes at få forandringerne gennemført. Det er ikke
forskningens opgave. Det er derimod blevet prioriteret at præsentere en så bred palet som muligt
- også selvom nogle af forslagene kan virke urealistiske i deres udgangspunkt.
Sidst i kapitlet opsummeres ændringsforslagene i punktform.

17.5 Lovændringer
I alle de nordiske lande spiller lovgivning en tilbagetrukket rolle i forhold til reguleringen af forhold
på arbejdsmarkedet. Dog har staten trådt til med lovgivning eller ’institutionelle støtteben’ i forhold til arbejdsret, forligsinstitutioner og forskellige voldgiftsråd. I det følgende afsnit præsenteres
og diskuteres forslag til justeringer, der på en eller anden måde vil berøre ændringer af den eksisterende lovgivning – de formelle normer for forhandling og konfliktløsning. I første omgang ses
på, hvorvidt den danske forligsinstitution kan eller bør udstyres med flere kompetencer/beføjelser
efterfulgt af en diskussion af et fast voldgiftsråd i forbindelse med et lovindgreb.
17.5.1 Flere beføjelser til forligsinstitutionen?
Den komparative analyse viser, at den danske forligsinstitution har ret vidtrækkende beføjelser
sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Men som beskrevet i afsnit 10.3, så spiller forligsinstitutionen ikke samme fremtrædende rolle på det offentlige område sammenlignet med det private område. Forligsinstitutionen har i udgangspunktet formelt samme beføjelser på tværs af det
offentlige - og det private område - bl.a. adgang til at sammenkæde mæglingsforslag. Men de offentlige arbejdsgiverparter har ikke samme tradition for at kræve samtlige områder sammenkædet
i ét samlet mæglingsforslag, som tilfældet har været på det private område samtidig med, at LO
traditionelt set heller ikke har spillet samme væsentlige koordinerende rolle ved overenskomstfornyelse på det offentlige område sammenlignet med det private. Utilfredse lønmodtagergrupper
i det offentlige kan derfor nemmere stemme et konkret forhandlingsresultat ned på det offentlige
område. En faglig organisation har samtidig nemmere ved at få iværksat en arbejdskonflikt på et
specifikt overenskomstområde, selv om organisationerne på de øvrige områder har fornyet over158

enskomsten uden konflikt. Det betyder også, at en arbejdsgiver lettere kan isolere en lønmodtagergruppe i en konflikt, som tilfældet var i 2013. Forligsinstitutionens manglende sammenkædende funktion kan muligvis forklare, hvorfor vi har haft partielle konflikter i 2008 og 2013, mens der
ikke har været konflikt på det private arbejdsmarked siden 1998.
Spørgsmålet om, hvorvidt forligsinstitutionen kan og bør udstyres med flere kompetencer, er derfor også diskuteret i kølvandet på strejkerne i 2008 og lockouten i 2013 (se evt. Lind 2008; Sorgenfrey 2015). Spørgsmålet, der i den forbindelse ofte er blevet rejst, går på hvorvidt forligsmanden
skal have kompetence til på eget initiativ og uden udtrykkelig godkendelse fra parterne at fremsætte et mæglingsforslag? Da netop den danske forligsinstitution i forvejen har ganske vidtrækkende beføjelser, er der ikke nordiske erfaringer, vi kan trække på i denne henseende. Men umiddelbart vil en fordel være, at hverken en lønmodtagerorganisation eller en arbejdsgiver kan styre
direkte mod en konflikt uden at komme i realitetsforhandlinger i forligsinstitutionen. En klar ulempe er, at hvis forligsinstitutionen får så stærke beføjelser, så vil institutionen reelt skifte karakter
fra at være en tvungen mæglingsinstans til at være en tvungen voldgiftsinstans i mild forstand.
Samtidig hviler forligsmandsloven på et sensitivt kompromis mellem de involverede parts- og samfundsinteresser, hvor der kun er gennemført to mindre ændringer af loven siden 1970, hvilket viser, at justeringer ikke forekommer hyppigt (Kristensen 2015). Dog vil en stærkere sammenkædning betyde, at enkelte organisationer ikke umiddelbart kan forsøge at konflikte sig til et bedre
resultat end det generelle forlig på det kommunale og regionale område.
Et krav om flere beføjelser til forligsmanden er en vej at gå, men den synes dog noget besværlig og
med flere ulemper indbygget. Dog er det værd at bemærke, at de ændringer af forligsmandsloven,
der trods alt har fundet sted, har taget udgangspunkt i det private område. En mere systematisk
gennemgang af forligsmandens rolle iværksat af parterne vil måske kunne føre til særlige justeringer for det offentlige område.
Det er også værd at bemærke, at hvis den ene part ikke vil i realitetsforhandlinger, men styrer
mod konflikt (og et evt. lovindgreb), så er der ikke meget forligsmanden kan stille op. En styrkelse
af forligsmanden vil i virkeligheden være, hvis rammerne og forudsætningerne for realitetsforhandlinger styrkes, og at ingen af parterne kan se fordele i at gå ’papirløst’ igennem forligsinstitutionen og satse på konflikt og lovindgreb. Det gælder både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.
17.5.2 Fast voldgiftsråd i forbindelse med lovindgreb
Lovindgreb er reglen mere end undtagelsen, som afslutning på arbejdskonflikt på det offentlige
område. Analyserne viser, at en regering kan have store politiske interesser forbundet med et lovindgreb. Når en konflikt bliver afsluttet med et lovindgreb, så har det karakter af en de facto tvungen voldgift. I Danmark er det således regeringens embedsmænd i de relevante ressortministeriers
(hovedsageligt Beskæftigelse- og Finansministeriet) opgave at afgøre parternes interessetvist. Ofte
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vil der være et sammenfald af embedsmænd, som tidligere har haft en direkte forhandlerrolle
under konflikten.
I Danmark har vi haft forskellige modeller i forhold til, hvordan den konkrete lovtekst kommer til
at se ud efter et lovindgreb, og i hvilken grad parternes synspunkter inddrages i det lovforberedende arbejde. Den mest anvendte model i kølvandet på et lovindgreb er, at en regering typisk vil
ophæve et forkastet mæglingsforslag fra forligsinstitutionen til lov. Det er traditionelt set sket med
respekt for parternes selvreguleringsprincip, da det typisk er her, at parterne var tættest på et
kompromis. Men der er ingen formelle normer eller regler, der sætter rammerne for, hvordan en
regering vælger at udforme en lov. I 2013 blev Lov 409 i høj grad et arbejdsgiverdiktat, der fjernede lærernes arbejdstidsaftaler, som stod i vejen for en reformering af folkeskole – og senere erhvervsskoleområdet. Lærerne blev ikke inddraget i udformningen af Lov 409, hvilket også blev
kritiseret af ILO.
Lovindgreb afspejler den grundlæggende forestilling om Folketinget som det øverste organ i det
danske forfatningsstyre. Men lovindgreb er også udtryk for en politisk praksis, som traditionelt set
har nydt bred accept gennem mange år fra alle væsentlige aktører i aftalesystemet. Dog viste
OK13 netop, at en regering kan have stærke politiske interesser forbundet med et indgreb. Det har
efterfølgende sat spørgsmålstegn ved legitimiteten af et lovindgreb, og hvorvidt en regering afspejler en neutral tredjepart i konfliktløsningen i parternes interessetvist, som også er blevet anfægtet af ILO (jf. afsnit 15.4).
Norge er det eneste land i Norden udover Danmark, hvor lovindgreb også er almindelig praksis,
som afslutning på en arbejdskonflikt. Dog er det en helt anden proces, som følger efter et lovindgreb. I Norge er det på samme måde som i Danmark regeringen, som tager initiativ til at afslutte
en arbejdskonflikt ved lov. Det kræver, som tilfældet også er i Danmark, et flertal i det norske Storting. Men i Norge gør loven alene hele eller dele af arbejdskonflikten ulovlig, men loven dikterer
ikke selve indholdet i den overenskomst, som parterne ikke kunne nå til enighed om. Denne voldgiftsopgave bliver lagt ud til Rigslønsrådet (for mere om Rigslønsrådets arbejde og sammensætning se afsnit 12.3). I 2013 så vi i Danmark, hvordan en regering havde stærke politiske interesser i
udfaldet af overenskomstforhandlingerne. Denne strategiske adfærd ville ikke være mulig i Norge,
da der netop er en armslængde mellem regeringens roller som dels afslutter af en konflikt via lov,
og dels som (de facto) tvungen voldgiftsråd. Et uafhængigt lønråd vil potentielt afpolitisere aftalemodellen og i høj grad afmontere den mulighed, at politikere spekulerer i dobbeltrollerne som
både lovgiver og arbejdsgiver.
På tjenestemandsområdet i Danmark findes Lønningsrådet, som blev oprettet i forbindelse med
tjenestemandsreformen fra 1969. Loven betød, at en række forhold om tjenestemænds ansættelsesvilkår, der før reformen var blevet fastsat af Folketinget ved lov, fremadrettet skulle løses ved
indgåelse af aftaler mellem finansministeren (nu minister for innovation) og centralorganisationerne (Moderniseringsstyrelsen, 2017). Lønningsrådet er ikke et voldgiftsråd, men et rådgivende
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organ, hvor der indhentes en udtalelse, inden der fastsættes regler eller træffes afgørelse efter en
række bestemmelser i lovgivningen på tjenestemandsområdet. Rådets organisering er dog meget
lig den, vi kender fra det norske Rigslønsråd med repræsentanter fra både tjenestemandsorganisationerne og medlemmer af Folketinget. Et lignende råd, men med kompetence til at afgøre voldgifter i forbindelse med et lovindgreb vil effektivt afmontere en dansk regering fra at spekulere i et
lovindgreb, og dermed bidrage til at afpolitisere forhandlingerne og samtidig øge muligheden for,
at parterne kommer i realitetsforhandlinger.
En anden oplagt mulighed vil være, at forligsmanden fik en fast opmandsrolle i forbindelse med et
lovindgreb – som tilfældet var i 1995. Hvis der således ikke allerede ligger et forkastet mæglingsforslag, der kan ophæves til lov, så bliver det forligsmandens opgave at skrive et udkast til loven.
På den måde fratages ligeledes muligheden for, at en regering kan spekulere i et lovindgreb før
forhandlingerne.

17.6 Hovedaftaleændringer
Konfliktretten er forankret i parternes hovedaftaler, og parterne har et fælles ansvar for at foretage de justeringer, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige. Hovedaftaler er overenskomster, og kan derfor naturligvis ændres, hvis parterne kan nå til enighed herom. I Danmark og i
resten af Norden har parterne i vid udstrækning kopieret hovedaftaler fra det private område i
takt med, at overenskomstansættelsen bliver udbredt i forbindelse med udbygningen af velfærdsstaterne – det gælder også konfliktretten. Det sker i alle de nordiske lande fra midt 1960’erne til
begyndelsen af 1970’erne. I Finland er blokadevåbenet for lønmodtagere i den offentlige sektor
ikke tilladt, ellers findes der kun de begrænsninger, som regler vedrørende nødberedskab, sætter.
Dog er det en væsentlig pointe, at ingen af de andre nordiske lande på nær Danmark har set en
brug af offensive lockouter på det offentlige område og i meget få tilfælde defensive lockouter. I
Norge, Sverige og Finland beskrives lockout-våbenet på det offentlige område som irrelevant eller
et ’dødt’ konfliktmiddel (Stokke m.fl. 2015: 145).
Gennemgangen af konflikt på det offentlige område i Danmark viser, at offentlige arbejdsgivere
sjældent bliver ramt økonomisk af en konflikt. Det gør arbejdstagerne omvendt altid. Dog skal de
offentlige ansatte ikke frygte for deres arbejde i forbindelse med en konflikt, som kan være (om
end det sjældent forekommer) en konsekvens på det private område. Så længe den offentlige sektor er bundet til den private sektor via reguleringsordningen, så giver det heller ikke meget mening
at forsøge at konflikte sig til en bedre løn, da lønnen på det offentlige område i sidste ende er
bundet til det private. Dog kan konflikt godt rykke (lidt) på de interne lønrelationer på det offentlige område.
Konfliktretten eller arbejdskonflikt fungerer traditionelt set som pressionsmiddel for både lønmodtager- og arbejdsgiversiden særligt i forbindelse med fornyelse af overenskomster. Men en
strejke eller lockout vil netop ikke – i de fleste tilfælde - koste de offentlige arbejdsgivere penge,
tværtimod. De vil spare lønkroner alt i mens fagforeningerne vil tømme deres strejkekasser. Det er
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en afgørende og fundamental forskel imellem den offentlige og den private sektor, som skaber en
asymmetri i magtforholdet.
I den forstand er konfliktretten uegnet som pressionsmiddel på det offentlige område. Dog kan
der tales om, at konflikten et politisk rationale, hvor arbejdsgiverne, der i sidste ende er repræsenteret ved politikere skal genvælges. Politikerne kan derfor rammes af en negativ offentlig opinion.
Men de politiske konsekvenser er ikke alene reserveret til arbejdsgiverne, da lønmodtagerne og
deres organisationer ligeledes kan få en offentlig opinion imod sig. Det gælder især når medierne
spiller en stadig større rolle, og hvor flere aktører søger indflydelse på den politiske dagsorden (jf.
afsnit 10.2).
17.6.1 Alternativer til konfliktretten – tvungen voldgift
Når konfliktretten netop har et markant anderledes rationale på det offentlige område, og da konflikt altid vil gå hårdt ud over tredjepart, så er det nærliggende at diskutere perspektiverne for en
afskaffelse af konfliktretten på det offentlige område. En afskaffelse af konfliktretten har også tidligere været påpeget af forskere (se evt. Hasselbalch, 2008), hvor en form for tvungen voldgift
nævnes som et alternativ. Tvungen voldgift som alternativ til konfliktretten har været diskuteret
gennem hele den danske aftalemodels historie tilbage fra indgåelsen af Septemberforliget i 1899.
Diskussionen har især ved flere lejligheder været rejst af Det radikale Venstre, men er hver gang
blevet skudt ned af partier som Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti, der har bakket
op om de to hovedorganisationer, LO og DA, der i høj grad har udviklet den danske model (Due
m.fl., 1999). Seneste blev en indskrænkning af konfliktretten præsenteret af Dansk Folkeparti og
Venstre i forbindelse med Vejlegården-sagen i 2012 med et beslutningsforslag (B92), som dog senere blev trukket i land.
Der findes lønmodtagergrupper på arbejdsmarkedet, der frivilligt har valgt at afskrive sig konfliktretten, og som dermed alene beror sig på tvungen voldgift. Det ville være et drastisk skridt at tage
for parterne i den offentlige sektor, og det ville være et brud med traditionerne i den danske model. Dog foreligger der altid den mulighed, at parterne i en konkret interessekonflikt altid kan vælge at lade konflikten frivilligt afgøre ved en voldgift via arbejdsretten (Kristensen, 2014).
17.6.2 Kalibrering af konfliktretten
Der findes altså en markant asymmetrisk magtbalance mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, når
det gælder de økonomiske tab, der er forbundet med en arbejdskonflikt. I den forbindelse har det
også før været diskuteret om konfliktretten, og herunder særligt lockoutvåbenet kan kalibreres,
modificeres eller sågar forbydes på det offentlige område (Høgedahl & Ibsen, 2015). I de øvrige
nordiske lande, er der ikke lagt begrænsninger på lockoutvåbenet på det offentlige områder, men
arbejdsgivernes konfliktret i form af lockout er heller ikke blevet brugt. Der findes dog eksempler
på begrænsninger af lockoutvåbenet på det offentlige område i andre europæiske lande, men under nogle noget anderledes regulerings- og aftaletraditioner, end dem vi kender i Danmark.
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Man kunne forestille sig, at parterne, hvis de kunne nå til enighed herom, aftalte en kalibrering af
lockoutvåbenet, der betød, at de offentlige arbejdsgivere ikke i de fleste tilfælde opsparede lønkroner på en offensiv brug af lockoutvåbenet, men at de opsparede lønmidler blev i systemet, og
dermed ikke blev brugt på andre budgetposter. Det kunne være som en øremærkning til efter- og
videreuddannelse af den pågældende lønmodtagergruppe, som blev ramt af konflikten. En kalibrering af lockoutvåbenet ville skabe en mere balanceret økonomisk magtsymmetri mellem parterne, som der ikke er taget højde for, da konfliktretten fandt vej til det offentlige område. Fordelen for arbejdsgiverne ville være, at brugen af lockout-våbenet ville blive mere legitimt, da de økonomiske konsekvenser ville være mere afstemte.
17.6.3 Nye konfliktformer
De faglige organisationer behøver ikke at iværksætte strejke for samtlige medlemmer på det offentlige område, men kan vælge at iværksætte partielle konflikter, fx på områder, som er særligt
ømme for de berørte arbejdsgivere. Op til overenskomstforhandlingerne i 1995 forfægtede de
offentlige arbejdsgiverparter det synspunkt, at mindst halvdelen af medlemmerne på et konfliktberørt område skulle være omfattet af konflikten. De henviste bl.a. til, at de offentlige hovedaftaler – modsat de private – pålægger parterne at angive konfliktens karakter og omfang. Synspunktet blev imidlertid afvist af en faglig voldgift (Kristensen 2015). Erfaringerne fra Sverige og Norge
viser, at partielle strejker eller punktstrejker er mere udbredte på det offentlige område end tilfældet er i Danmark. De svenske sygeplejersker forsøgte i konflikten i 2008 at finde områder, hvor
den offentlige serviceproduktion var kommodificeret, hvor arbejdsgiverne dermed kunne rammes
økonomisk i en konflikt. I Norge udtages typisk kun 5 pct. af medlemmerne til konflikt, som så over
tid enten kan optrappes eller roteres til andre arbejdspladser. Et andet element er brugen af sympatikonfliktvåbenet som forbliver uprøvet på det offentlige område. Det springende punkt er her,
at sympatikonflikter netop kræver en ’sympati’. Lønmodtagerorganisationerne har traditionelt set
haft stor rivalisering, hvor de interne lønrelationer har vist sig svære at ændre på. Sympatikonflikter er nok tænkelige som et defensivt kampmiddel i et tilfælde, hvor arbejdsgiverne (igen) offensivt benytter lockoutvåbenet. Men sympatikonflikter er næppe realistiske i en situation, hvor en
lønmodtagerorganisation går i strejke for at opnå et bedre resultat end det generelle forlig. Det vil
formentlig kræve nye organiseringer på lønmodtagersiden.

17.7 Nye organiseringer, koordineringer og strategier
Der hvor forskellene imellem de nordiske lande på det offentlige område er størst, findes i de kollektive organiseringer af parterne, deres koordineringer og strategier i forbindelse med forhandlinger. Særligt parternes organiseringer har lange historiske rødder, som ofte går helt tilbage til
begyndelsen af den faglige organisering under industrialiseringen, hvor lønmodtagerorganisationernes eksterne struktur blev formet. På det offentlige område er forhandlingsstrukturen også
præget af tjenestemandssystemet. Det betyder naturligvis også, at omorganiseringer af de eksisterende faglige grænser og forhandlingsfællesskaber heller ikke nødvendigvis er særlig let, da disse
er kraftigt stiafhængige.

163

17.7.1 Nye forhandlingsstrukturer og – aftaler på lønmodtagersiden
Den nye tættere og mere offensive koordinering på arbejdsgiversiden, som har været gældende
ved de sidste overenskomstrunder, har nok stillet spørgsmålstegn ved, om organiseringen og koordineringen på lønmodtagersiden har den mest optimale konstruktion (se også Mailand 2014).
Arbejdsgivernes koordinering er gået fra mest af alt at handle om den økonomiske ramme til også
at inkludere processer og resultater. Analyserne i denne rapport peger også på, at hierarkiet mellem offentlige arbejdsgivere er blevet stadig tydeligere og mere udtalt, hvor Finansministeriet har
fået mere magt og kompetence. Det betyder, at Finansministeriets styrende rolle i dag mere markant end nogensinde (se afsnit 8.2, Mailand, 2012).
Tidligere forskning og resultaterne i denne rapport peger ligeledes på, at lønmodtagerorganisationerne på det offentlige område står overfor, hvad bl.a. Elster (1989) kalder et ’anden ordens kollektivt handlingsproblem’, der udspringer af, at den samlede lønsum, der forhandles om på det
offentlige område, er politisk bestemt. Det betyder et stort fokus på de interne lønrelationer
blandt organisationerne på det offentlige område, hvor enkelte organisationer ikke vil snydes, dvs.
have en mindre procentuel stigning sammenlignet med andre organisationer. Dermed får forhandlingerne ofte karakter af et nul-sums-spil, der udfordrer solidariteten mellem forskellige grupper.
Der er således ikke altid meget hjælp at hente fra kollegerne, når en bestemt gruppe ønsker at
flytte sig op i lønhierarkiet (Scheuer 2016 m.fl.). Det samme gælder, hvis arbejdsgiverne isolerer en
enkelt organisation, som tilfældet var med DLF i 2013. Der er også stor forskel på CFU med en musketer ed, hvor alle er bundet til et samlet forlig og Forhandlingsfællesskabet, hvor organisationer
på alle tidspunkter kan vælge at stå af de kollektive forhandlinger.
Analysen i rapporten viser dog, at der med dannelsen af Forhandlingsfællesskabet fra 2015 er sket
en tættere koordinering mellem forbundene på det regionale og kommunale niveau, hvor organisationerne har givet hinanden et ’politisk håndslag’ på, at ingen skal ’efterlades på perronen’. Alle
skal have mulighed for at komme i realitetsforhandlinger. Men spørgsmålet er, om organisationerne alligevel kan indrette sig bedre i nye kollektive konstellationer, som kan være med til at
imødekomme arbejdsgivernes mere kravsættende og offensive forhandlingsstrategi?
Forhandlingsstrukturen på lønmodtagersiden udspringer af den historiske udvikling af bl.a. tjenestemandssystemet og lønmodtagernes faglige organisationsstruktur herunder særligt hovedorganisationsstrukturen. Man kunne forestille sig forskellige modtræk til arbejdsgivernes mere centraliserede koordinering. Det er før blevet diskuteret, om koordineringen mellem de statslige og
kommunale/regionale forhandlingsfælleskaber kan styrkes eller om koordineringen sågar kunne
udbygges, således at alle forhandlingsfællesskaber forhandlede direkte med det centrale niveau
dvs. finansministeren (Due & Madsen 1996; 2009).
17.7.2 Omorganisering og afpolitisering af arbejdsgiversiden
Den øgede grad af budget- og kontraktstyring i kombination med bl.a. vetoretten i de regionale
overenskomstforhandlinger har sat Finansministeriet i en magtfuld position overfor de øvrige ar-
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bejdsgivere på det regionale og kommunale områder. Det betyder også at den centrale, udgiftspolitisk dagsordenen er blevet mere udtalt i de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor der i høj
grad sættes lighedstegn mellem budgetforbedringer og overenskomstforhandlinger. Tendensen i
Danmark har således været en centralisering af kompetencen, som også organisatorisk kommer til
udtryk ved oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen i 2011, hvor effektivitetsdagsordenen flytter
ind parallelt med arbejdsgiverfunktionen. I Danmark er det finansministeren (nu innovationsministeren) selv, der sidder for bordenden som øverste forhandler på statens område, og som pga. det
styrkede hierarki i forhold til regioner og kommuner, har stor indflydelse på forhandlingerne.
I de øvrige nordiske lande er den centrale arbejdsgiverfunktion for det første noget anderledes
organiseret, og for det andet er det i høj grad sket for at skabe en armslænge mellem særlig udgiftspolitik og arbejdsgiverpolitik. I Norge, hvor den statslige arbejdsgiverfunktioner roterer mellem forskellige ministerier, er det netop tanken, at der skal ske en formel adskillelse mellem Finanisministeriets budgetstyring og en bredere personalepolitisk dagsorden. Sverige er et eksempel
på, at armslængden mellem arbejdsgiverfunktionen og politikerne er endnu større. Her har de
statslige arbejdsgivere i Arbetsgivarverket en formel autonomi, hvor det i sidste ende er de enkelte statslige arbejdsgivere, der via deres medlemskab af Arbetsgivarverket, får deres kollektive interesser varetaget. I både Norge og i Sverige sker der således forud for forhandlinger med arbejdstagermodparten en forhandling med det politiske system, som giver den økonomiske og politiske
ramme, som bæres med ind til forhandlingsbordet. Det er værd at diskutere om en større adskillelse af arbejdsgiverfunktionen med politikerdelen er realistisk i en dansk kontekst? Det vil være
en modsatrettet tendens i forhold til den vej, som udviklingen går lige nu. Men en styrkelse af de
offentlige arbejdsgivere autonomi ville formentlig bidrage til 1) at forhandlingerne blev mindre
politiserede, da det netop ikke er finansministeren (nu Innovationsministeren) selv, der sidder for
bordenden og som dermed kan flytte politiske emner ind i aftalemodellen, og spekulere i dobbeltrollerne som både arbejdsgiver og politiker 2) de statslige arbejdsgivere vil formentlig lettere kunne komme igennem med den arbejdsgiverpolitik, som de enkelte statslige virksomheder efterspørger, hvis armslængden til det politiske niveau bliver større. Det er i hvert fald erfaringerne fra
Sverige.
17.7.3 Mere privat mægling og deliberativt analysearbejde
Sverige er det nordiske land, der har set de største forandringer af aftale- forhandlings og konfliktløsningsmodellen i nyere tid, hvis vi ser bort fra den helt aktuelle situation i Finland. Brugen af privat mægling i overenskomstforhandlingerne har været en stor succes i Sverige (Ibsen 2013). Flere
dele af den offentlige sektor i Danmark er allerede i gang med mere privat mægling eller facilitatorer, der kan understøtte forhandlingsprocessen (Fribjerg, 2015). Denne tendens kan med fordel
udbredes til andre dele af det offentlige område. En anden vigtig erfaring fra den svenske case,
som kan have relevans for de danske forhold, er Medlingsinstitutets analyser og seminarer – det
som kan betegnes som den deliberative funktion. Medlingsinstitutet skal ikke alene mægle i konkrete interessekonflikter, men også løbende arbejde for en attraktiv løndannelse, der ikke alene
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inkluderer en overholdelse af det svenske ’industrimærke’ (jf. afsnit 10.3), men også lige- og lavtlønsproblematikker.
Medlingsinstitutets ansvar for den officielle lønstatistik, publiceringer og seminarer er med til at
skabe et kontinuerligt fokus på nogle af de spændinger og udfordringer, som findes i den svenske
løndannelse/aftalemodel. Fordelen ved dette arbejde er, at parterne får et fælles grundlag at diskutere og forberede forhandlingerne ud fra - leveret af en neutral tredjepart. Det skaber mulighed
for rådslagning, overvejelse eller deliberative processer mellem parterne og menige medlemmer.
Det kan både være med til at dæmpe forventninger blandt nogle grupper, men også sætte fokus
på eksempelvis ligelønsproblematikken i et realistisk perspektiv. Det samme gælder den parallelle
lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor. En lignende funktion i et dansk organ
eller uafhængigt observatorium ville kunne bidrage med fælles forståelser af aktuelle problemer
især vedrørende bl.a. løn og løndannelse.

17.8 Anbefalinger til justeringer
På baggrund af diskussionerne ovenfor præsenteres her slutterligt konkrete anbefalinger til justeringer af det nuværende system som svar på det tredje og sidste forskningsspørgsmål:
’Hvordan kan aftalesystemet og konfliktløsningsmodellen i Danmark potentielt modificeres, afbalanceres og afpolitiseres med udgangspunkt i nordiske erfaringer, således at man så vidt muligt
undgår åbne arbejdskonflikter og styrker mulighederne for tillidsfulde realitetsforhandlinger?’
En formel aftale om brugen af forligsmanden som opmand i forbindelse med et lovindgreb,
i tilfælde, hvor der ikke forelægger et forkastet mæglingsforslag, der kan ophæves til lov.
Et uafhængigt lønråd lig det norske, der kan afgøre den tvungne voldgift efter et lovindgreb
Et mere forpligtende forhandlingsfælleskab med en mere kollektivt bindende forhandlingsret på det kommunale og regionale niveau
En mere uafhængig arbejdsgiverorganisering på det statslige niveau
En kalibrering af lockoutvåbenet, hvor opsparede lønkroner i forbindelse med lockout
øremærkes det område, der er ramt af konflikt fx til efter-, videreuddannelse.
Et uafhængigt observatorium med fast praksis for analyser særligt vedrørende bl.a. løn,
løndannelse og arbejdstid. Analyserne kan bidrage med rådslagning blandt parterne og
menige medlemmer.
Analyserne kan bidrage med rådslagning blandt parterne og menige medlemmer.
Denne rapport viser, at det offentlige aftale-, forhandlings- og konfliktløsningssystem har en række
udfordringer, som i en tid med et stærkt moderniseringspres er blevet mere fremtrædende og
forstærket. En forudsætning for modellens funktionalitet er et nogenlunde symmetrisk magtforhold mellem parterne, som ikke er til stede i dag.
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Nærværende rapport præsenterer en række forslag til justeringer, men ny- og reinstitutionaliseringer af den danske model på det offentlige område vil i de fleste tilfælde kræve,
at parterne kan nå til enighed herom. Den danske model har en række fordele for både arbejdsgivere, lønmodtagere og samfundsøkonomien, men modellens funktionsdygtighed er helt afhængig
af, at de fundamentale forudsætninger for modellen er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, så er
der fare for, at modellen gradvis forvitrer.
De øvrige nordiske lande har løbende lavet udvalgsarbejde for at undersøge, hvordan modellerne
på de offentlige områder kan justeres og tilpasses. Lignende udvalgsarbejde med repræsentanter
fra de offentlige parter i Danmark kunne med fordel indledes.

167

Referencer
Andersen, S. K., Dølvik, J. E., & Ibsen, C. L. (2014). De nordiske aftalemodeller i åbne markeder–udfordringer
og perspektiver. Fafo, NordMod, 2030.
Andersen, S. K., & Ilsøe, A. (2015). LO og FTF's roller i forhandlingssystemerne. FAOS, Sociologisk Institut,
Københavns Universitet: FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. FAOS Forskningsnotat,
Nr. 143
Arbetsgivarverket (2014) Från politisering till professionell arbetsgivarroll Arbetsgivarpolitik i statlig sektor
1994–2014, DanagårdLiTHO
Ashenfelter, O., & Johnson, G. E. (1969). Bargaining theory, trade unions, and industrial strike activity. The
American Economic Review, 59 (1), 35-49
Bach, S., & Bordogna, L. (Eds.). (2016). Public Service Management and Employment Relations in Europe:
Emerging from the Crisis (Vol. 26). Routledge.
Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). Two faces of Power1. American Political Science Review, 56(4), 947952.
Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1963). Decisions and nondecisions: An analytical framework. American
Political Science Review, 57(3), 632-6
Barley, S. R., & Tolbert, P. S. (1997). Institutionalization and structuration: Studying the links between action
and institution. Organization Studies, 18(1), 93-117.
Biernacki, P., & Waldorf, D. (1981). Snowball sampling: Problems and techniques of chain referral
sampling. Sociological Methods & Research, 10(2), 141-163.
Bordogna, L. (2015). Reforming public service employment relations: past, present and future prospects.
In ILERA.
Caraker, E. (2010). Sundhedskartellet og overenskomst 2008. I: I Deding, Mette Og Holt, Helle (Red.)
Hvorfor Har Vi Lønforskelle Mellem Kvinder Og mænd–en Antologi Om Ligeløn i
Danmark.København: SFI,
Caraker, E., Høgedahl, L. K., Jørgensen, H., & Møberg, R. J. (2015). Fællesskab før forskelle-lønmodtagernes
erfaringer og holdninger før og efter krisen. Tidsskrift for Arbejdsliv,
Castells, M. (2010). End of millennium: The information age: Economy, society, and culture| John Wiley &
Sons.
Clegg, H. A. (1976). Trade unionism under collective bargaining: A theory based on comparisons of six
countries Basil Blackwell Oxford
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) (2011). Arbejdsmarkedsrapport 2011: Vækst og velstand - udfordringer for
den offentlige sektor. DA Forlag.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) (2012). Arbejdsmarkedsrapport 2012: Konkurrenceevne og offentlig
forsørgelse i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. DA Forlag
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) (2013). Arbejdsmarkedsrapport 2013: Beskæftigelse før og nu. DA Forlag
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) (2014). Arbejdsmarkedsrapport 2014. DA Forlag
Dahl, R. A. (1957). The concept of power. Systems Research and Behavioral Science, 2(3), 201-215.
Deloitte (2015) ’Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen – Rapport til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet’
DiMaggio, P., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Collective rationality and institutional
isomorphism in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
Due, J., Madsen, J. S., & Jensen, C. S. (1993). Den danske model: En historisk sociologisk analyse af det
kollektive aftalesystem. København: Djøf/Jurist-og Økonomforbundet.
Due, J. J., & Madsen, J. S. (1996). Forligsmagerne: de kollektive forhandlingers sociologi. Djøf/Jurist-og
Økonomforbundet.
Due, J., Madsen, J. S., & Jensen, C. S. (1999). Septemberforliget: et strategisk valg. I M-L. Andreasen, J.
Kristiansen, & R. Nielsen (red.), Septemberforliget 100 år (s. 85-112). Kbh.: Djøf / Jurist- og
Økonomforbundet

168

Due, J., & Madsen, J. S. (2006). Fra storkonflikt til barselsfond: Den danske model under afvikling.
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Due, J., & Madsen, J. S. (2008). The danish model of industrial relations: Erosion or renewal? Journal of
Industrial Relations, 50(3), 513-529.
Due, J. J., & Madsen, J. S. (2009). Forligsmagere og forumshoppere: analyse af OK 2008 i den offentlige
sektor. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet.
Due, J. J., & Madsen, J. S. (2015). Fra tjenestemænd til overenskomstansatte: en historisk analyse af
konfliktformer i det offentlige aftalesystem. Økonomi og Politik, 89(4).
Edwards, P. (2006). Power and ideology in the workplace: Going beyond even the second version of the ¨
three-dimensional view. Work, Employment and Society, 20(3), 571-581.
Ejersbo, N., & Greve, C. (2014). Moderniseringen af den offentlige sektor Akademisk Forlag.Elster, 1989
Elster, J. (1989). The cement of society: A survey of social order Cambridge University Press.
Elvander, N. (1988). Den svenska modellen: Löneförhandlingar och inkomstpolitiik, 1982-1986 Allmänna
förlaget.
Elvander, N. (2002). The new swedish regime for collective bargaining and conflict resolution: A
comparative perspective. European Journal of Industrial Relations, 8(2), 197-216.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. John Wiley & Sons.
Eurofund (2014) Industrial relations in the public sector Finland. Eurofound
Ewing, K. D., & Hendy, J. (2010). The dramatic implications of demir and baykara. Industrial Law
Journal, 39(1), 2-51.
Finansministeriet (1983) Redegørelse til Folketinget om regeringens program for modernisering af den
offentlige sektor. København: Finansministeriet
Finnish Government (2015) Government proposal for agreeing a social contract and its implementation.
Helsinki: Finnish Government.
Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.
Folkeskolen.dk (2013) Bondo kalder tillidsreformen for varm luft. 24.06.2013
Folketingstidende, (2013) L 215 Forslag til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og
aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. København: Folketingstidende
Folketingets Ombudsmand (2013). Afslag på aktindsigt i arbejdsgruppens dokumenter
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977 Pantheon.
Nielsen, F.S. (2015) Forhandlinger der forandrer – Regionernes tredje vej ved OK 2013. Økonomi og Politik,
88(1)
Galenson, W. (1949). Labor in Norway. Harvard University Press.
Greer, I., & Doellgast, V. (2013). Marketization, inequality, and institutional change. Working paper
Hansen, N. W., & Mailand, M. (2015). Vindstød uden stormstyrke: Overenskomstfornyelsen 2015 i den
offentlige sektor.
Hansen, N. W., & Seip, Å. A. (2017). Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of
power to control wage and employment conditions. European Journal of Industrial Relations,
0959680117708371.
Hasselbalch, O. (2008) Strejkesystemet skabt til en anden verden. Jyllandsposten 11.06.2008
Hebdon, R., & Stern, R. (2003). Do Public‐Sector strike bans really prevent conflict? Industrial Relations: A
Journal of Economy and Society, 42(3), 493-512.
Hicks, J. R. (1932). The Theory of Strikes. London: Macmillan.
Hoffmann, F. (1999)Den danske model og den offentlige sektor. 100-året for Septemberforliget – Et
festskrift. København: Schultz Information
Hunter, F. (1953). Community power structure: A study of decision makers. UNC Press Books.
Hyman, R. & Gumbrell-McCormick, R.(2013). Trade unions in western europe: Hard times, hard
choices Oxford University Press. Hyman, 2008
Høgedahl, L., & Ibsen, F. (2015). Konfliktrettens anvendelighed i den offentlige sektor set i lyset af
OK13. Økonomi og Politik, 88(1)

169

Høgedahl, L., & Ibsen, F. (2017). New terms for collective action in the public sector in Denmark: Lessons
learned from the teacher lock-out in 2013. Journal of Industrial Relations, 0022185617706425.
Høgedahl, L., & Jørgensen, H. (2015). Når arbejdsgiver er lovgiver: Det asymmetriske magtforhold mellem
de offentlige arbejdsmarkedsparter i overenskomstkampen.
Høgedahl, L. K., & Jørgensen, H. (2017). Development in the Regulation of Wages and Working Conditions:
The Employee Perspective. Nordic Journal of Working Life Studies, Volume 7(1).
Høgedahl, L., & Kongshøj, K. (2017). New trajectories of unionization in the nordic ghent countries:
Changing labour market and welfare institutions. European Journal of Industrial Relations, ,
0959680116687666.
Høgedahl, L. (2014) Fagforening på markedsvilkår: Markedsgørelse af den faglige organisering og nye vilkår
for kollektiv handling på det danske arbejdsmarked. Aalborg Universitetsforlag, (Ph.d.-serien for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet).
Ibsen, C. L. (2010). 'Forligsen': Slutspillet om din løn er i gang. Politiken. 12.03.2010
Ibsen, C. L. (2013). Consensus or coercion: Collective bargaining coordination and third party intervention.
Sociologisk Institut, KU.
Ibsen, C. L. (2015). Three approaches to coordinated bargaining: A case for power-based
explanations. European Journal of Industrial Relations, 21(1), 39-56.
Ibsen, C. L., & Thelen, K. (2017). Diverging Solidarity: Labor Strategies in the New Knowledge
Economy. World Politics, 1-39.
Ibsen, F., & Christensen, J. F. (2001). Løn som fortjent. Nye Lønformer i Den Offentlige Sektor Djøf Forlaget
Ibsen, F., & Jørgensen, H. (1979). Fagbevægelse og stat, bd. I-II. København: Gyldendal
Ibsen, F., Høgedahl, L., & Scheuer, S. (2012). Kollektiv handling. Samfundslitteratur.
Ibsen, F. i Jørgensen H. (red.) (2014) Arbejdsmarkedsregulering. 1 udg. Copenhagen: DJØF Publishing.
ILO (2014) Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 373,
October 2014
Information (2013) Ansatte enes med regering om effektivisering. 20.06.2013
Ilsøe, A. (2012). Den danske model til eksamen-et casestudie af CSC-konflikten. Tidsskrift for
Arbejdsliv, 14(2), 31-48.
Jacobsen, K., & Pedersen, D. (2010). Kampen om den danske model: Da Sosu'erne rystede det etablerede
system. København: Information.
Jørgensen, H. (2010). Det offentlige forhandlings- og aftalesystem og uligelønnen: Historiske og aktuelle
aspekter af de offentlige aftaleforhandlingers evne til at tilgodese ligelønskrav. Aalborg: CARMACenter for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet.
Jørgensen, H. (red.) (2014). Arbejdsmarkedsregulering. (1 udg.) København: Djøf / Jurist- og
Økonomforbundet.
Katz, H. C. (2013). Is US public sector labor relations in the midst of a transformation?. ILR Review, 66(5),
1031-1046
Kelly, J. (2012). Rethinking industrial relations: Mobilisation, collectivism and long waves. Routledge.
KL (2012) Krav til fornyelse/ændring pr.1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes
Centralorganisations forhandlingsområde. København: KL
Koefoed Bjørnsen, M. (1999) Om forligsinstitutionen. 100-året for Septemberforliget – Et festskrift.
København: Schultz Information
Korpi, W. (1981). Sweden: Conflict, power and politics in industrial relations. Industrial Relations in
International Perspective, , 185-217
Kristiansen, J. (2015). Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked. Økonomi og Politik, 88(1)
Kristiansen, J. (2014). Den kollektive arbejdsret. (3. udg.) København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
KTO, (2005) REFERAT AF KTO'S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 25. FEBRUAR 2005.
KTO
Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and social strategy. Towards a Radical Democratic Politics,
London, New York.

170

Lévesque, C., & Murray, G. (2010). Understanding union power: resources and capabilities for renewing
union capacity. Transfer: European Review of Labour and Research, 16(3), 333-350.
Lind, J. (2008). Overenskomstforhandlinger som illusion - den danske model og lønfastsættelsen I den
offentlige sector. Kritisk Debat.
Steven, L. (1974). Power: A radical view. London and New York: Macmillan.
Lønkommissionen ( 2010) Løn, Køn, uddannelse og fleksibilitet. Albertslund: Rosendahl-Schultz Grafik
Mailand, M., & Hansen, N. W. (2016) Denmark and Sweden: The Consequences of Reform and Economic
Crisis for Public Service Employment Relations. Public Service Management and Employment
Relations in Europe: Emerging from the Crisis, 26, 218.
Mailand, M. (2012): Overenskomstfornyelsen 2011 – den kommunale sektor perspektiveret. FAOS
forskningsnotat nr. 127. FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
Mailand, M. (2014). Overenskomstforhandlinger under pres-OK2013 i den offentlige sektor. København:
FAOS
Medlingsinstitutet (2015) Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015. Stockholm: Elanders Sverige
Medlingsinstitutet (2016) Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016. Stockholm: Elanders Sverige
Mills, C. W. (1956). The power elite (Vol. 20). Oxford University Press.
Moderniseringsstyrelsen og CFU (2012), ’Serviceeftersynet af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i
staten’
Moderniseringsstyrelsen (2013) Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013. København:
Finansministeriet
Moderniseringsstyrelsen (2017) Lønningsrådet. København: Finansministeriet
Nergaard, K.; Alsos, K. & Åsmund Arup, S. (2016) Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske
frontfagsmodellene. FAFO Notat 2016:25
Pedersen, D., (1997) Forhandlet Forvaltning - en ny institutionel orden for den statslige løn- og
personalepolitik, Ph.D afhandling, Center for offentlig Organisation og Styring, København.
Pedersen, D. (1999) Det statslige aftalesystem. Fra central til lokal forhandling. 100-året for
Septemberforliget – Et festskrift. København: Schultz Information
Produktivitetskommissionen (2013), ’ Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige
sektor. Publikationer september 2013.
Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC (2007) Trepartsaftale – Fremtidssikring af kommunerne som
attraktive arbejdspladser.
Regeringen (2013), ’Vækstplan DK, Stærke virksomheder, flere job
Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL og OAO (2013), ’Principper for samarbejde mellem
parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering’
Regeringen (2011), ‘Et Danmark, der står sammen’ København: Regeringen
Regeringen (2012) Danmark 2020 viden-vækst-velstand-velfærd. København: Regeringen
Regeringen (2015) Sammen for Fremtiden. København: Regeringen
Scheuer, S., Ibsen, F., & Høgedahl, L. (2016). Strikes in the public sector in Denmark–assessing the economic
gains and losses of collective action. Transfer: European Review of Labour and Research, 22(3), 367382.
Scheuer, S. (2000). Social and Economic Motivation at Work: Theories of motivation reassessed.
Handelshøjskolens Forlag.
Scheuer, S. (2004). Strejker i Europa: Kollektiv handling under globalisering. L O-dokumentation, (2), 4-60.
Scheuer, S. (2006). A novel calculus? institutional change, globalization and industrial conflict in europe.
European Journal of Industrial Relations, 12(2), 143-164.
Scheuer, S (2010) Decentralisering og ligeløn. Dilemmaer i den offentlige sektors aftalesystem. Samfundsøkonomen no. 4: 33–38
Seip, Å. A. (1998) Rett til å forhandle. En studie i statstjenestemennenes forhandlngsrett i Norge og Sverige
1910 – 1965. Fafo-rapport 243
Seip, Å. A. (2013). Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012. FAFO rapport

171

Silver, B. J. (2003). Forces of labor: Workers' movements and globalization since 1870 Cambridge University
Press.
Sorgenfrey, B. (2015) Hvad lærte vi af OK 2013? Økonomi og Politik, 88(1)
Stokke, T. A., & Seip, Å. A. (2008). Collective dispute resolution in the public sector: The Nordic countries
compared. Journal of Industrial Relations, 50(4), 560-577.
Stokke, T. A., Nergaard, K., & Evju, S. (2015). Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler og
lønnsoppgjør.Oslo: Universitetsforlaget
Stokke, T. A. (1998). Lønnsforhandlinger og konfliktløsning: Norge i et skandinavisk perspektiv. Fafo.
Stokke, T. A. (2001). Medling i de nordiska länderna. i Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7(2).
Stokke, T. A. (2002). Conflict regulation in the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and
Research, 8(4), 670-687.
Streeck, W. (2008). Re-forming capitalism: Institutional change in the german political economy:
Institutional change in the german political economy Oxford University Pres
Sundet L. T. (2015) Arbeidstvistloven 100 år. Arbeidsretten
Thelen, K. (2014). Varieties of liberalization and the new politics of social solidarity Cambridge University
Pres
Thomsen, J. P. F. (2009). Teorier om magt. In Klassisk Og Moderne Politisk Teori (pp. 873-888). Hans Reitzel.

172

Interviewpersoner (2016 – 2017)
Jakob Bang (FOA)
Tapio Bergholm (SAK)
Anne Braad (Rigspolitiet, tidligere Moderniseringsstyrelsen)
Petri Böckerman (University of Turku)
Anna Falck (Arbetsgivarverket)
Signe Fribjerg (Danske Regioner)
Marianne Brinch Fisher (GL, tidligere KL)
Henrik Højrup Hansen (SKAF, C010, LC)
Irene Hesselberg (DSR)
Paul Jonker-Hoffren (University of Turku)
John Leirvaag (NTL)
Karl Lundberg (Vision)
Karl Pfeifer (Arbetsgivarverket)
Mariann Skovgård (tidligere SKAF, C010, LC)
Anita K. Solhaug (NTL)
Randi Stensaker (LO-Stat)
Inge Friis Svendsen (Danske Professionshøjskoler, tidligere Moderniseringsstyrelsen)
Sine Sunesen (AC)
Annelie Söderberg (Vardforbundet)
Helle Varming (DSR)
Charlotte Vinderslev (DSR)
Flemming Vinther (HKKF, OAO, CFU)
Mats Wingborg (journalist og udreder)

173

