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4 Osteklokken  
duer ikke 8 ”Det kan ændres  

med et pennestrøg” 12 Leder: Større muskler  
at spille med

Et angreb på arbejdsmiljøet                             og en mulighed for at kunne fortælle 
anonymt om ulovlige forhold.                           Det er to konkrete eksempler på, hvor- 
for det er vigtigt for DM’s                                   medlemmer, at det internationale arbej- 
de er på dagsordenen. Det kan                       nemlig få stor betydning for deres hverdag.

Ind i det internationale  
forhandlingsrum 

“Vi må erkende, at vi er midt i en 

globalisering. Det betyder, at store 

virksomheder ikke kender til nationale græn- 

sebomme. Kapitalbevægelser flyder over grænserne.  

De multinationale, globale virksomheder er i stand til at 

få sig placeret på en måde, så de opnår de absolut største  

fordele i forhold til løn, skat og 

en række andre ting. Det har betyd-

ning for medarbejderne, men så sande-

lig også for de lande, som virksomhederne er place-

ret i. Virksomhedernes ageren har derfor også betydning for  

samfundet som helhed – og dermed for os alle sammen”.

Artiklen fortsætter på side 2  
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Sådan lyder det, når faglig konsulent 

Elisabeth Tosti skal forklare, hvorfor 

det er vigtigt, at en fagforening som 

DM er aktiv i det internationale 

fagpolitiske arbejde. Ud over sit arbejde 

i DM er hun også præsident for UNI 

Europa Professionals & Managers (UNI 

Europa P&M), som er en tværgående 

branchegruppe inden for den 

internationale organisation UNI Global 

Union, der repræsenterer mere end 900 

fagforeninger verden over.

Ikke Danmarks fortjeneste

I danske medier fylder eksempelvis 

EU-stoffet forholdsvis lidt, og det kan 

måske sløre billedet af, hvor vigtigt det 

er at arbejde med fagpolitiske emner i en 

europæisk og international sammenhæng. 

Men både for det enkelte medlem og for 

større grupper kan det have en meget 

direkte indflydelse på DM’ernes arbejdsliv 

og vilkår.

Elisabeth Tosti nævner to meget 

konkrete eksempler. Det første handler om 

et medlem, der var ansat i finanssektoren 

og tilbage i 2010 henvendte sig til DM.

“Medlemmet havde kendskab til 

nogle forhold i en finansiel institution, 

som vedkommende anså for at være 

problematiske. På det tidspunkt kunne 

vi ikke garantere anonymitet via 

lovgivningen, hvis oplysningerne blev 

videregivet. Det var utilfredsstillende for os 

som fagforbund, det var utilfredsstillende 

for medlemmet – ja, og igen er det også 

utilfredsstillende for samfundet. Det har 

væsentlige konsekvenser, når procedurer, 

som ikke er fine i kanten, ikke kan afsløres 

på det rigtige tidspunkt. Det var først i 

2013, at der blev etableret to direktiver, 

som skal sikre, at der er mulighed for 

anonymt at videregive oplysninger af 

kriminel karakter. Det er ikke Danmarks 

fortjeneste, at det er sket, det er EU's. I dag 

vil et medlem kunne meddele, at han eller 

hun har dokumenterede oplysninger om, at 

noget er ravruskende galt, og så vil vi være i 

stand til at hjælpe på en anden måde  

end i 2010. 

Arbejdsmiljø under pres

Det andet eksempel er endnu mere aktuelt, 

selvom processen tog sin begyndelse i 

2007. Da nedsatte EU-Kommissionen det 

såkaldte Stoiber-udvalg opkaldt efter 

formanden Edmund Stoiber, som er 

tidligere præsident for den tyske delstat 

Bayern. Udvalget havde til opgave at finde 

måder at lette de administrative byrder på 

europæiske virksomheder.

“Problemet var bare, at dagsordenen 

også var en deregulering”, siger  

Elisabeth Tosti. 

Det betød, at udvalget blandt 

andet fremkom med et forslag 

om at fritage små og mellemstore 

virksomheder for en række regler om 

arbejdsmiljø, for eksempel kravet om en 

arbejdspladsvurdering – den såkaldte APV. 

Den er et vigtigt omdrejningspunkt for 

arbejdsmiljøindsatsen, og formålet med 

den er at sikre, at arbejdspladsen arbejder 

systematisk og løbende med at forebygge 

og løse problemer i arbejdsmiljøet. Små og 

mellemstore virksomheder vil i europæisk 

sammenhæng sige virksomheder med 

under 250 medarbejdere. 

“Hvis vi går til lille Danmark, er 

der temmelig mange virksomheder, 

der så ville blive fritaget for at følge 

arbejdsmiljølovgivningen”, konstaterer 

Elisabeth Tosti. 

Det lykkedes for faglige organisationer 

i samarbejde med grønne organisationer 

og forbrugerorganisationer at få forslaget 

lagt ned. Nu er der imidlertid ved at ske nye 

ting, efter at den nye kommission med Jean-

Claude Juncker i formandsstolen er trådt til. 

“Kommissionen har sagt, at de så at 

sige vil lufte ud i nogle af forslagene 

fra den gamle kommission, fordi de vil 

gøre dem bedre. Det er en proces, der er 

i gang lige nu, og det er rigtig vigtigt, at 

man har noget, der hedder UNI Global 

Union, som er på pletten, så forslag om 

at deregulere arbejdsmiljølovgivningen 

for virksomheder med mindre end 250 

medarbejdere ikke bliver realiseret, og 

sådan, at vi er klar over, hvad det er for 

nogle direktiver, der kommer igennem, 

som de facto hjælper vores medlemmer. 

Som politisk demokratisk platform kan EU 

sammenlignes med det danske Folketing: 

Der bliver taget gode beslutninger, og 

der bliver taget dårlige beslutninger. 

Du agerer på en kampplads. UNI Global 

Union har en position, hvor vi faktisk har 

en reel indflydelse, så vi vælger at gå ind i 

forhandlingsrummet”, siger Elisabeth Tosti.

Dansk tradition sætter aftryk

UNI Global indgår også konkrete 

aftaler med forskellige virksomheder. 

De kan ikke sammenlignes med de 

detailregulerede overenskomster, vi 

kender fra Danmark, men de er det første 

skridt til at sikre, at ILO’s konventioner, 

menneskerettighederne og det enkelte 

lands nationale lovgivning overholdes. 

De berører sjældent DM’s medlemmer 

direkte, men de har en indirekte effekt, 

fordi de også fungerer som første skridt 

mod en yderligere organisering i specielt 

de lande, som internationale virksomheder 

outsourcer forretningsaktiviteter til. 

Aftalerne har derfor betydning for både 

købekraft og en langsom udjævning 

DM har været medlem af UNI siden 1. 

januar 2013. DM's arbejde retter sig 

primært mod den tværgående gruppe 

af specialister og mellemledere (UNI 

Europer Professionals & Managers), da 

denne gruppe afspejler DM's medlems-

sammensætning på det danske arbejds-

marked. 

DM har været frontløber i arbejdet 

med at sikre almen rådgivning til dem af 

DM's medlemmer, som er ansat i udlan-

det på en udenlandsk kontrakt gennem 

UNI-passport. Med et UNI-passport kan 

du kontakte en eller flere af de fagfor-

eninger, som er medlem af UNI Global 

Union, for at få hjælp til fx din ansættel-

seskontrakt.

Ved organisationens verdenskongres 

i december 2014 blev det besluttet, at 

det overordnede tema de næste fire år 

skal være “New world of work”. Under 

den overskrift gemmer sig blandt andet 

problemerne med den såkaldte prekari-

sering, hvor et voksende antal menne-

sker, inklusive højtuddannede, arbejder 

under usikre vilkår, uden social sikring 

og med arbejde, som ikke byder på ud-

viklingsmuligheder, der kan få dem ud 

af den situation. Blot på det nordiske  

arbejdsmarked vokser det såkaldte  

freelancearbejdsmarked med 50 %  

om året i øjeblikket.

UNI GLOBAL UNION REPRÆSENTERER 900 
FAGFORENINGER MED I ALT 20 MILLIONER 
MEDLEMMER GLOBALT.

  Artikel fortsat fra forsiden
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“I dag vil et medlem  
kunne meddele, at han 

eller hun har dokumen-
terede oplysninger om, at 
noget er ravruskende galt, 

og så vil vi være i stand 
til at hjælpe på en anden 

måde end i 2010”.
Elisabeth Tosti, faglig konsulent 

og præsident for UNI Europa  
Professionals & Managers 

af lønforskelle, som kan underminere 

argumenterne for at outsource. Og i den 

sammenhæng har Danmark og de andre 

nordiske lande meget at bidrage med, siger 

Elisabeth Tosti.

“Specielt med de nordiske P&M’s 

hjælp er der etableret 60 globale aftaler, 

blandt andet med Telenor. Telenors 

direktør valgte faktisk at komme og 

fejre aftalen med os, og det synes jeg er 

et godt eksempel på, at det via dialog 

og en tradition for forhandling omkring 

overenskomster godt kan lade sig gøre 

at få lavet nogle globale aftaler, som 

begge parter vil stå ved. På det danske 

og nordiske arbejdsmarked har vi 

tradition for dialog mellem parterne 

på arbejdsmarkedet. Vi har gennem 

tiden oparbejdet en erfaring omkring 

forhandlingerne på arbejdsmarkedet, som 

betyder, at arbejdsgiver ikke nødvendigvis 

er en ensidig, modbydelig størrelse, men, 

en som man udmærket kan tale med, og 

som også har interesse i at samarbejde om 

at sikre ordentlige vilkår”, siger hun.

Formand: Den helt rigtige satsning

Satseningen på det internationale 

arbejde i DM har opbakning fra DM 

Privats formand, Camilla Gregersen. 

“Arbejdsmarkedspolitisk er vi nødt til at 

forholde os til, hvad der sker på europæisk 

plan, idet mange direktiver får direkte 

betydning for de danske arbejdsforhold. 

Der har eksempelvis været mange 

slagsmål om arbejdstidsdirektivet, som 

på europæisk plan lægger et loft på, hvor 

længe man må arbejde i flere uger i træk, 

siger hun og fortsætter:

“Lige nu er en anden sag under opsejling,  

hvor vi måske via et direktiv kan få 

indført, at nyuddannede får ret til løn 

under ferie i Danmark. Det har vi kæmpet 

for i DM Privat i mange år. Men omvendt 

kan der også komme tilbageslag for 

lønmodtagerne som følge af domme fra 

EU-Domstolen, så vi må og skal forholde 

os til arbejdsmarkedspolitik på europæisk 

plan. Derfor er det den helt rigtige 

satsning, at DM investerer flere kræfter  

i det internationale arbejde”, siger  

Camilla Gregersen”.   

En organisation som UNI Global Union kan 
være med til at sikre, at arbejdsmiljøet ikke 
kommer under pres, siger Elisabeth Tosti.
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“Den bygger på medarbejdernes og kun-

dernes reaktioner. På de ting, vi hører ude 

i verden. Vores indtryk er, at Danmarks ry 

er under pres”. Sådan sagde kommunika-

tionsdirektør i Grundfos Kim Nøhr Skib-

sted i et interview med ugebrevet Mandag 

Morgen i slutningen af august, hvor han 

pointerede, at hans holdning til udlændin-

gepolitik, positivlister og meget andet ikke 

havde noget med ham personligt, men 

derimod med hans arbejdsplads at gøre. 

Kim Nøhr Skibsted er en af flere, der 

har blandet sig i debatten om den højtud-

dannede udenlandske arbejdskraft, og 

hvordan vi som land bliver attråværdigt 

for den, i en sommer, hvor antallet af flygt-

ninge fra landene syd for Middelhavet har 

sendt diskussionerne i alle retninger. 

Blandt andre Stine Bosse har blandet sig.

“Det kan da godt være, at Danmark er et 

dejligt land med skoler og veje og styr på 

tingene, men hvis man ikke føler sig vel-

kommen i landet, så vil man søge et andet 

sted hen, sagde hun til Politiken”, hvor der 

også lød lignende toner fra Dansk Erhverv.

“Danmark er et lille land, som ikke får 

meget fokus i udlandet, så vi har brug for 

at blive bedre til at brande os som et at-

traktivt land for velkvalificeret arbejds-

kraft at bo og arbejde i”, sagde underdirek-

tør Stine Pilegaard Jespersen til Politiken.

Berigelse for danske arbejdspladser

Også Camilla Gregersen, formand for DM 

Privat, slår fast, at hun er positivt stemt 

over for, at DM's medlemmer får kolleger 

fra hele verden.

“Vi skal ikke lukke os inde i en national, 

selvtilstrækkelig osteklokke. Der er mange 

dygtige vidensarbejdere i andre lande, der 

kan berige de danske arbejdspladser",  

siger hun. 

  Hun medgiver dog også, at der selv-

følgelig kan være arbejde at gøre for en 

fagforening i forhold til de nye kolleger, 

der ikke nødvendigvis er vokset op i  

et land, hvor det er lige så almindeligt  

at være i en fagforening, som det er  

i Danmark.

“Det er klart, at det er en udfordring for 

os som fagforening at få etableret kon-

takt med ansatte med baggrund i andre 

lande, blandt andet fordi flere kommer 

fra lande, hvor det ikke er naturligt at 

være kollektivt organiseret. Vi skal ofte 

starte helt forfra med at forklare styrken 

i at være med i en fagforening, og det gør 

det ikke lettere, at nogle af de tilrejsende 

ansatte kun regner med at være i Dan-

mark i nogle år”, siger Camilla Gregersen.

Osteklokken  
duer ikke
Vi byder ansatte fra hele verden velkommen  
på de danske arbejdspladser, siger DM Privats  
formand oven på en sommer, hvor vores evne  
og lyst til at tiltrække højtuddannet arbejds- 
kraft igen har været til debat. 

“Vi skal ikke lukke os inde i 
en national, selvtilstrækkelig 
osteklokke. Der er mange  
dygtige vidensarbejdere i  
andre lande, der kan berige  
de danske arbejdspladser”.

Camilla Gregersen, formand for DM Privat. 
Foro: Stefan Kai Nielsen
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Der skal i større stil rekrutteres nye 

medarbejdere uden for Danmarks græn-

ser i 2. halvår af 2015, hvis man skal tro 

en ny undersøgelse fra organisationen 

Lederne foretaget i samarbejde med 

analyseinstituttet YouGov.

Undersøgelsen, som er baseret på 

svar fra 2.381 ledere på private virksom-

heder, viser, at hver femte leder, 19 pro-

cent, forventer, at virksomheden vil re-

kruttere arbejdskraft fra udlandet det 

næste halve år. 67 procent svarer “nej” 

til spørgsmålet, mens 14 procent endnu 

ikke ved, om søgelyset vil blive rettet 

væk fra Danmark i rekrutteringsøjemed. 

Og det er i væsentlig grad de højtkva-

lificerede medarbejdere, der er bud ef-

ter. 53 procent af de virksomheder, som 

kalkulerer med at ansætte udenlandsk 

arbejdskraft, regner med at ansætte 

medarbejdere med videregående ud-

dannelser.

Kilde: lederne.dk, juni 2015

FLERE NYE UDENLANDSKE  
KOLLEGER PÅ VEJ

Er du bekymret for, om det kan være 

med til at underminere de danske løn- og 

arbejdsvilkår? Og hvad kan DM i så fald 

gøre for at forhindre det? 

“Når de tilrejsende ikke kender til det 

normale niveau for løn og ansættelse, kan 

de komme til at acceptere en for lav løn og 

for ringe forhold omkring arbejdstid, så de 

– uden nødvendigvis at ville det – kommer 

til at underbyde normale danske vilkår. 

Det kan i sidste ende give konflikter på ar-

bejdspladserne, og derfor er det så vigtigt, 

at vi i fagforeningerne får kontakt til de 

tilrejsende vidensarbejdere – eller sørger 

for, at der er kollektive aftaler på arbejds-

pladsen, der også kan dække de udenland-

ske kollegaer. På majoriteten af de private 

arbejdspladser er der dog ikke nogen over-

enskomst, så det er vigtigt, at de, der al-

lerede er medlem, giver os et praj om, at 

der er ansat en ny kollega med udenlandsk 

baggrund, så vi kan ringe dem op og klæde 

dem på til en senere lønforhandling”. 

  Kan den udenlandske arbejdskraft 

også få en positiv virkning på løn- og ar-

bejdsvilkårene?

“De udenlandske kolleger kan tilføre ny 

viden, der gavner bundlinjen og udvikler 

organisationen. Det er til gavn for arbejds-

pladsen og arbejdsgiveren, og så er det jo 

op til en forhandling om løn- og ansættel-

sesvilkår at få overskuddet til at smitte 

af, så det kommer de ansatte til gode. Og 

derudover kan det jo også bare være en 

kulturel berigelse at få en kollega, der har 

baggrund i et andet land – det kan give et 

internationalt netværk, som kan gøre  

det lettere for de danske kolleger selv at 

rejse ud”.   

“Det er klart, at det  
er en udfordring for  
os som fagforening  
at få etableret kon- 
takt med ansatte  
med baggrund i  
andre lande, blandt  
andet fordi flere  
kommer fra lande,  
hvor det ikke er na- 
turligt at være kol- 
lektivt organiseret”.

Camilla Gregersen,  
formand for DM Privat
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For mange af DM Privats medlemmer har 

det allerede længe været hverdag, at ar-

bejdssproget er engelsk, at kollegerne 

ikke alle sammen er vokset op i Danmark, 

og at det giver både oplevelser, erfarin-

ger, nye vinkler og udfordringer, hvad en-

ten man er cand.mag. i en international 

kommunikationsafdeling, geolog i olie-

branchen, biolog i biotek eller kemiker i 

medicinalindustrien. Ofte er det imid-

lertid et perspektiv, som fuldstændig 

overses i debatten om højtuddannede 

udlændinge: Hvad betyder det egentlig 

for dem, som er på en arbejdsplads med 

et internationalt præg? Hvordan præger 

det arbejdspladsen og dens hverdag. Det 

fortæller senior information specialist 

på LEO Pharma, ph.d. i molekylærbiologi 

Lars Kjøller her om.

“At forstå, hvad svenskerne siger, når 

de ikke har været ret længe i Danmark".

Lars Kjøller griner, da han afleverer 

svaret på, hvad der eventuelt er af udfor-

dringer på en arbejdsplads, hvor han har 

eller har haft kolleger fra Tyskland, Frank-

rig, Sverige, England, Irak og Kina. Dertil 

kommer en inder, en polak og en syrer, 

som har været i afdelingen som del af en 

uddannelse, som LEO Pharma har været 

med til at etablere.

Personligt har det givet ham adgang til 

et større netværk ude i verden og samti-

dig også et nyt blik på både hans egen og 

andres kultur.

“Det er sjovt at sidde i frokostpausen og 

snakke om traditioner og høre, hvordan 

den syriske farmaceutstudent også i sin 

ungdom har kørt rundt i en stor Chevrolet 

og fyldt den op med en boombox for at im-

ponere damerne. Det er måske ikke sådan, 

man normalt tænker på Syrien”.

Når det gælder de input og erfaringer, 

som man kan gøre sig i forbindelse med 

arbejdet ved at være på en arbejdsplads 

med kolleger fra mange forskellige lande, 

understreger han, at det kan være svært 

at afgøre, om noget er person- eller kul-

turafhængigt.

“Men mit indtryk er, at når du har flere 

kulturer, vil du have et bredere spektrum af 

måder at gøre tingene på. Selvom der også 

er personforskelle, kan du så at sige gange 

op, når du får flere perspektiver på verden". 

Konflikter på den blide måde

Der er dog også andre udfordringer end 

bare at få stillet øret ind på det svenske. 

“Det er vel at forene det, der kan være 

en anden arbejdsstil og en anden måde 

at udtrykke sig på, med den måde, man 

arbejder på i Danmark. Mange tror også, 

at de kan kommunikere forholdsvis godt 

på engelsk, men der kan være små fejl, 

så man sprogligt ryger forbi hinanden, 

fordi ingen kommunikerer på modersmå-

let, siger han og peger på, at man heller 

ikke opfatter ledelse og ledere på samme 

måde i alle lande.

“Både danske og britiske medarbej-

dere er meget lidt autoritære, mens folk 

fra ikkevestlige kulturer og til dels også 

den germanske nok er mere hierarkisk 

orienterede.  Tyskerne synes måske, at 

danskerne snakker for meget udenom, 

og at vi nærmest er for flinke ved hinan-

den på arbejdspladsen. Men jeg er på en 

arbejdsplads, hvor der er en rigtig god 

samarbejdskultur. Folk er virkelig villige 

til at gøre lidt ekstra for hinanden, og det 

kommer nok af, at man prøver at adres-

sere konflikterne på den blide måde. Må-

ske skal man ramme en mellemting, hvor 

man tør tage nogle af konflikterne, men 

tage dem på en pæn måde. Når folk har 

været der et stykke tid, nærmer man sig 

jo også hinanden. På den måde får man 

nogle input, så man forhåbentlig får det 

bedste fra to kulturer". 

Positivt indtryk

Forskellene kan også komme til udtryk, 

når der kommer ambitiøse masterstude-

rende fra ikkevestlige lande, som føler, at 

de har en chance her. De knokler virkelig, 

fortæller Lars Kjøller – som han i øvrigt 

også selv gjorde, da han var ph.d.-stude-

rende i Aarhus og New York og skulle slå 

igennem som forsker.

Fortæller man dem så, at de skal  

slappe af?

“Så længe de kommer ind på enkeltstå-

ende projekter, tænker jeg mere, at jeg 

skal hjælpe dem, så godt jeg kan, skaffe 

dem et internt netværk i virksomheden 

og prøve at fortælle dem, at hvis man gør 

det rigtige, er det i Danmark ikke nødven-

digt at arbejde, til man segner, selvom de 

gerne vil frem. Jeg er imponeret over de-

res indsats og vil gerne hjælpe dem. Der 

er jo ikke noget, der tyder på, at de tager 

mit job, for der er stadig erfaring og vi-

densbase til forskel”.

Når det gælder spørgsmålet om, hvil-

ken rolle fagforeningerne skal spille i for-

hold til det globale arbejdsmarked, me-

Det bedste  
fra to verdener
Højtuddannede udenlandske medarbejdere er ikke bare 
en ressource for Danmark. De er også kolleger. 

Lars Kjøller
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Artikel fortsætter på næste side  

“Når du har flere kultu-
rer, vil du have et bredere 
spektrum af måder at  
gøre tingene på. Selvom 
der også er personfor-
skelle, kan du så at sige 
gange op, når du får flere 
perspektiver på verden”.
Lars Kjøller

-

Lønforhandlingskursus for ansatte i farma-/medicobranchen  
og tilgrænsende brancher
Får du det rigtige i løn, og hvordan forhandler du din løn højere op?
Ansatte i medicinalvirksomheder, biotekvirksomheder og virksomheder  
inden for medicinsk udstyr og kemi har gode muligheder for at skifte mel-
lem virksomheder i branchen. Så kom til dette skræddersyede lønforhand-
lingskursus for din branche og bliv klædt bedre på til din lønforhandling. 

På kurset går vi blandt andet i dybden med:
• Hvordan ser lønningerne ud i branchen?
• Hvad er du værd i kroner og øre?
• Hvornår er det klogest at starte forhandlingen?
• Hvordan håndterer du et nej?

Tid og sted: 12. november kl. 17-19.30 i København
Tilmelding på www.dm.dk/kalender

Lønforhandlingskursus for ansatte i it-branchen  
og tilgrænsende brancher
Får du det rigtige i løn, og hvordan forhandler du din løn højere op?
Ansatte i it-virksomheder har gode muligheder for at skifte mellem  
virksomheder inden for branchen, så kom til dette skræddersyede  
kursus for din branche og bliv klædt bedre på til din lønforhandling. 

På kurset går vi blandt andet i dybden med:
• Hvordan ser lønningerne ud i branchen?
• Hvad er du værd i kroner og øre?
• Hvornår er det klogest at starte forhandlingen?
• Hvordan håndterer du et nej?

Tid og sted: 17. november kl. 17-19.30 i København
24. november kl. 17-19.30 i Aarhus
Tilmelding på www.dm.dk/kalender

Lønforhandlingskursus for ansatte i rådgivningsbranchen
Får du det rigtige i løn, og hvordan forhandler du din løn højere op?
Ansatte inden for rådgivningsbranchen har gode muligheder for at for-
handle sig til løngoder, så kom på dette skræddersyede kursus for din  
branche og bliv klædt bedre på til din lønforhandling. 

På kurset går vi blandt andet i dybden med:
• Hvordan ser lønningerne ud i branchen?
• Hvad er du værd i kroner og øre?
• Hvornår er det klogest at starte forhandlingen?
• Hvordan håndterer du et nej?

Tid og sted:
18. november kl. 17-19.30 i København
26. november kl. 17-19.30 i Aarhus
Tilmelding på www.dm.dk/kalender

dm.dk

ner Lars Kjøller, at det vigtigste er, at de 

kan finde en måde at vise deres værdi på.

“Mange udlændinge er ikke vant til fag-

foreninger og ved ikke, hvad de kan bruge 

dem til. Desuden er mange af udlændin-

gene på min arbejdsplads højtuddannede 

specialister, som er vant til at se sig selv 

som individualister. Så jeg tror ikke, en 

traditionel tilgang til fagforeningsarbej-

det er den rette måde at få fat i dem på. 

Måske oprettelse af grupper, hvor man 

samler udlændinge og giver dem hjælp 

til bredt at forstå det danske arbejdsmar-

kedssystem, ferieordninger, arbejdsplads-

kultur og måske også ting som fritidsliv 

og foreningskultur, vil være et godt initia-

tiv. Det vil hjælpe med integration uden 

for arbejdspladsen, som kan være  

et problem. På den måde vil man give et  

positivt indtryk af fagforeningen, som  

vil blive set som en aktiv medspiller i  

ens integration”.   

Branchespecifikke  
lønforhandlingskurser
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Vandsektorloven. Sådan lyder det 

mest mundrette navn på den lov, som 

Folketinget vedtog i 2009. Loven betød, 

at vand og spildevand skulle skilles ud 

fra de kommunale myndighedsopgaver 

og i stedet ligge i selskaber, og loven har 

ikke kun haft betydning for, hvilken type 

selskab forbrugerne får deres vand fra. 

Den har i nogle tilfælde også betydet, 

at det ikke længere er den kommunale 

overenskomst, der fastlægger lønniveau, 

arbejdstid, overarbejdstillæg, og hvad 

der ellers kan være omfattet af en 

overenskomst. Selvom selskaberne, der 

ofte også tager sig af områder som varme, 

el og affald, stadig hører under kommunen, 

er medarbejderne nu privatansatte, og 

selskaberne har kunnet vælge, om de ville 

være medlem af KL eller DI.

I nogle tilfælde er der indgået 

serviceaftaler med kommunerne, 

som betyder, at den kommunale 

overenskomst stadig fornys sammen 

med de kommunale overenskomster. 

Hvis selskabet derimod har meldt sig ind 

i DI, har akademikerorganisationerne 

skullet forny overenskomsten 

direkte med virksomheden, da 

akademikerorganisationerne ikke har 

landsoverenskomst med DI, sådan som  

LO-grupperne har det. Sådan er det 

imidlertid ikke gået alle steder, for det er 

ikke alle selskaberne, der har haft lyst til  

at anvende den model.

“Når virksomheder, som tidligere 

har været offentlige, bliver private, vil 

de gerne af med de store, omfangsrige 

overenskomster”, forklarer Helle Wahlberg, 

der er DM's konsulent på området.

Det synspunkt er der ikke noget i 

vejen med, så længe den kommunale 

overenskomst bliver erstattet af en ny 

overenskomst, understreger hun.

“Det er vigtigt og fair at tilpasse 

overenskomstens størrelse og omfang til 

virksomheden og medarbejderne, så en 

privat virksomhed og 30-40 akademikere 

ikke skal have en overenskomst, der 

svarer til statens og kommunernes. Og 

man kan sagtens sige: “Fint, vi laver ikke 

et monstrum, men noget, der er mere 

lokalt og nærværende, som samtidig sikrer 

rettighederne og bevarer en overenskomst. 

Vi forenkler uden at forringe””.

Godt at sikre lønstigningen

Det er imidlertid ikke alle, der på 

den ene eller anden måde har en 

overenskomst. I nogle selskaber har 

man nemlig valgt helt at droppe 

overenskomsterne og i stedet lave lokale 

aftaler eller skrive tingene ind i løn- eller 

personalepolitikkerne. Og den model 

indebærer en lang række ulemper og 

forringelser for medarbejderne, forklarer 

Helle Wahlberg. 

En af de mest iøjnefaldende er, 

at det i tilfælde af uenighed mellem 

ledelse og medarbejdergruppen 

(akademikergruppen) ikke længere er 

DM, der kan forsvare og håndhæve 

medlemmets rettigheder på samme måde 

og gå ind og forhandle. I en lokalaftale 

eller en lønpolitik er DM nemlig ikke 

længere direkte part, som det er tilfældet 

med en overenskomst. Det betyder 

selvfølgelig ikke, at man ikke kan få hjælp 

og støtte hos DM, men arbejdsgiveren 

og lønmodtagerne/akademikerne er 

ikke længere ligeværdige parter, der skal 

blive enige – det er arbejdsgiverne, der 

bestemmer – de kan fastholde og varsle 

de vilkår, de ønsker.

Men det er ikke den eneste grund til, 

at DM's holdning er, at det er vigtigt 

at bevare overenskomsterne. Helle 

Wahlberg peger blandt andet på, at en 

overenskomst er et bedre middel til at 

“Det kan ændres  
med et pennestrøg”
En overenskomst er ikke længere en selvfølge, efter at den 
kommunale forsyning i 2010 blev lagt over i nye selskaber. 
Men lokale aftaler og personalepolitikker sikrer ikke DM’s 
medlemmer på samme måde som en overenskomst, 
fastslår foreningens konsulent på området. 

De rammer, som en overenskomst giver, 
kan være med til at sikre, at bundniveau-
et er i orden, og kan samtidig være med 
til at forhindre, at det lokale samarbejds-
miljø bliver betændt i tilfælde af konflik-
ter, siger Helle Wahlberg.

“I forhold til løn er der fornuft i, at der er  
aftalt stigninger for de første år, man er  
på arbejdspladsen. De stigninger kan du  
ikke nødvendigvis hive hjem selv”. 

Helle Wahlberg, faglig konsulent

8
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sikre en bund i lønnen og arbejdsvilkår, 

såsom arbejdstid, feriefridage og 

vilkår under barsel, end for eksempel 

individuelle aftaler er.

“Der er gode tider og dårlige tider, 

og der er stærke medarbejdere og 

svage medarbejdere. Der kan altid 

forhandles bedre vilkår af den enkelte 

end det, overenskomsten har aftalt 

som et minimum. I forhold til løn er der 

fornuft i, at der er aftalt stigninger for de 

første år, man er på arbejdspladsen. De 

stigninger kan du ikke nødvendigvis hive 

hjem selv, og derfor er det godt at sikre 

lønstigningen, indtil akademikeren er 

etableret på virksomheden”, siger hun.

Barsel og fridage er andre emner, der 

altid er aftalt i en overenskomst, og der 

står de betydeligt mere sikkert end i 

lokalaftaler eller i personalehåndbøger, 

som ledelsen – lidt groft sagt – kan vælge at 

smide i skraldespanden, hvis den har lyst.

“Når det er aftalt i en overenskomst, er 

det sværere at lave om på, fordi man skal 

være enige, mens det kan ændres med et 

pennestrøg, hvis det er skrevet ind i en 

lokalaftale eller lønpolitik”, siger Helle 

Wahlberg. Hun understreger endnu en 

gang, at en overenskomst sagtens kan 

tilpasses en ny virksomhed.

“Den kan indeholde grovelementerne, 

og så kan man overlade til den lokale DM- 

eller AC-klub eller individet at ordne de 

sidste ting. Man skal ikke klare alt, men 

man skal sikre minimumsniveauet”.   

En overenskomst er en aftale mellem 

arbejdsgiveren og arbejdstagerne, der 

fastlægger lønniveau, arbejdstid, vilkår 

ved overarbejde og alle andre dele, der 

sikrer, at du og arbejdsgiveren har den 

samme opfattelse af, hvad der er ret og 

pligt på arbejdspladsen. Overenskom-

sterne forhandles på arbejdstagersiden 

af en eller flere faglige organisationer. 

DM forhandler normalt altid sammen 

med IDA, Djøf og de øvrige akademiker-

organisationer. Det sker altid i samar-

bejde med den lokale akademikerklub. 

Man kan finde en liste over de overens-

komster, som DM har på det private om-

råde, på DM’s hjemmeside. I de fleste 

tilfælde kan man også se selve overens-

komsten: http://www.dm.dk/LoenOgAn-

saettelse/LoveOverenskomsterAftaler/

Overenskomsterogaftalerdetprivate/ 

AlfabetiskPrivatOK

Har man allerede en overenskomst, der 

skal fornyes på en anden måde, end det 

hidtil er sket, for eksempel hvis ens ar-

bejdsgiver har skiftet arbejdsgiverorga-

nisation, eller virksomheden har fået ny 

ejer eller ejerkonstruktion, er det vigtigt 

at kontakte DM's sekretariat for at drøf-

te, hvordan man bedst bevarer de vigti-

ge goder og samtidig får tilpasset over-

enskomsten til den nye virkelighed.

DM’ere og andre akademikere har en 

særlig udfordring på det private ar-

bejdsmarked i forhold til andre grup-

per. Fra arbejdsgiverorganisationernes 

side ønsker man nemlig ikke at indgå i 

de store landsdækkende overenskom-

ster med akademikere, som man kender 

det fra LO-området, og som for eksem-

pel betyder, at LO’s medlemmer i forsy-

ningsselskaberne er dækket af overens-

komster suppleret med lokale aftaler. 

Samtidig bliver der med de stadig 

flere akademikere, der kommer på det 

private arbejdsmarked, et stort pres 

på den såkaldte danske model, hvis ar-

bejdsgiverorganisationerne ikke bliver 

mere positivt stemt over for at indgå 

overenskomster med akademikerorga-

nisationerne. Hvis ikke der kan blive en 

stor grad af overenskomstdækning, vil 

presset på at sikre forbedringer for løn-

modtagerne gennem lovgivning blive 

større, og det ønsker arbejdsgiverorga-

nisationerne og en hovedorganisation 

som LO ikke, da det vil underminere den 

danske model. Det betyder, at det er 

svært at sikre rettigheder gennem lov-

givning, som DM ellers gerne så. 

Det kan være forskellige forhold på de 

enkelte arbejdspladser, der kan give næ-

ring til ønsket om en overenskomst. Men 

der er næsten altid et ønske om at få ord-

nede forhold nedfældet og aftalt med 

ledelsen. Der kan være forskellige prio-

riteter på de forskellige arbejdspladser. 

Nogle steder kan det for eksempel være 

barsel, der er i fokus, mens det andre ste-

der er seniorordninger. Men lønnen er 

altid vigtig, for lønstigningerne aftales 

normalt i overenskomsten.

Uanset hvad der er baggrunden for øn-

sket, kan man starte arbejdet med dels 

at kontakte DM’s sekretariat, dels at lave 

en klub på arbejdspladsen og blive enige 

med kollegerne om, at en overenskomst 

er en god idé, og stille og roligt få gang i 

en dialog med ledelsen. 

Klubben kan være en klub for DM-med-

lemmer alene eller for alle de medarbej-

dere på arbejdspladsen, som er medlem 

af en akademisk organisation. Hvis I på 

arbejdspladsen er medlem af flere aka-

demiske organisationer, anbefaler DM, 

at I danner en fælles akademikerklub. 

Der er også enkelte eksempler på, at alle 

organisationenr (HK’ere og akademikere 

m.fl.) på en virksomhed arbejder sam-

men om en fælles overenskomst. DM kan 

komme ud og hjælpe med at danne klub-

ben og fortælle om fordelene.

Man kan læse mere om AC-klubber på 

DM’s hjemmeside: http://www.dm.dk/

OmDM/SektorerOgSektioner/DMPrivat/

LoenAnsaettelse/ACklub

HVAD ER EN OVERENSKOMST

NY VIRKELIGHED?

SÆRLIGE FORHOLD FOR AKADEMIKERE HVAD GØR MAN, HVIS MAN GERNE VIL 
HAVE EN OVERENSKOMST
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En fordel  
for alle parter
Det ville blive en løs snak, hver gang man var utilfreds med noget, hvis der 
ikke var en overenskomst at holde sig til, mener tillidsrepræsentanten hos 
et af landets forsyningsselskaber.

En overenskomst er en god ting for 

medarbejderne, men ikke kun for dem.

Det vurderer Pia Rasmussen, der 

er DM's tillidsrepræsentant hos 

Frederiksberg Forsyning.

“Den sikrer medarbejdernes vilkår, 

og for virksomheden må det også være 

en god ting, så man kan rekruttere folk 

til ordnede forhold og rammer. Hvis 

man derimod ikke har en overenskomst, 

kan den enkelte virksomhed opsætte 

regler, kutymer og rammer i forskellige 

former for lokalaftaler eller politikker, 

som kan ændres meget nemmere end en 

overenskomst, der skal forhandles  

og ikke bare kan ændres fra den ene dag 

til den anden, efter hvad ledelsen ønsker. 

Det er det primære”.

Hun fremhæver især aftalerne om 

arbejdstid og merarbejde som noget  

af det, der er vigtigt i overenskomsten.

“Det kan være forskelligt fra faggruppe 

til faggruppe i en virksomhed, hvad 

arbejdstiden er, og hvordan aftalen er  

for merarbejde. Det kan selvfølgelig  

være rart for en virksomhed at 

få ensrettet det, men det  

er noget af det, som en 

overenskomst for eksempel 

kan indeholde: At der sim- 

pelthen er forskellige 

arbejdstids- og merarbejds-

regler, som afspejler de 

forskellige gruppers ønsker”.

Også i forhold til samar- 

bejdet med andre faggruppers 

tillidsrepræsentanter mener 

hun, at det er en fordel, at alle 

har en overenskomst som  

udgangspunkt. 

 

“Jeg synes i det hele taget, det er 

væsentligt at have samarbejde på tværs 

med de andre tillidsrepræsentanter.  

Vi benytter det ikke meget i 

forbindelse med den enkelte 

overenskomstforhandling, men man 

skæver til hinanden, når det gælder 

rammer og vilkår, både i det daglige 

og i samarbejdsudvalget. Det giver 

et lidt bedre bånd og fællesskab i 

virksomheden, at vi har diskussionen  

på tværs, og der er det vigtigt, at det  

er den samme type aftale, vi har”,  

siger Pia Rasmussen.   

Arbejdstiden er et af de områder,  
som det er godt at have regler for i 
over-enskomsten, mener Pia Rasmus-
sen, der er DM's tillidsrepræsentant  
på Frederiksberg Forsyning.
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Kursus: Ny på det private arbejdsmarked

Ny på det private arbejdsmarked henvender 
sig primært til medlemmer, som inden for det 
seneste par år er blevet ansat på det private 
arbejdsmarked. 

Ved du, hvad en ansættelseskontrakt skal inde-
holde, og hvad du skal være opmærksom på, når 
du er ny i en privat virksomhed? Hvordan er vil-
kårene på en privat arbejdsplads, og hvad kan du 
bruge din fagforening til? Hvilke forventninger 
kan du have til et job i det private? Og hvornår 
skal du forhandle din løn? 

Vi giver dig et minikursus i forhandlingsteknik og 
et overblik over, hvilke goder du kan forhandle 
dig til i en ansættelse. Du har også mulighed for 
at få tjekket din egen ansættelseskontrakt.

Derudover hører du om:
•  De relevante love, der vedrører ansættelse  

på det private arbejdsmarked.
• Arbejdstid, jobløn, flekstid og overarbejde.
• Barsel og omsorgsdage.
• Ferie og sygdom.

Tid og sted: 
5. oktober kl. 17-19.30 i København
2. november kl. 17-19.30 i Aarhus

Tilmelding på www.dm.dk/kalender

Overenskomstfornyelse  

2015-2018 Sex & Samfund

Husaftalen i Sex & Samfund er ved forny-

elsen 2015 aftalt til at være en overens-

komst indgået med de akademiske  

organisationer. 

Der aftales en generel lønstigning  

på 3,52 % på basisløntrin og tillæg i  

overenskomstperioden 

Herudover er der blandt andet lavet 

aftale om nedsættelse af rådighedsfor-

pligtelse og om barsels- og omsorgsdage 

ifølge statens regler. 

Medlemmerne og udvalget har  

godkendt resultatet.

Overenskomstfornyelse  

2015-2018 Akademikernes A-kasse 

Der er aftalt lønregulering på skalatrin  

og faste personlige tillæg på 4,5 % over  

3 år fordelt med 1,5 % hvert år. 

Herudover er der blandt andet opnået 

følgende resultater: 

•  Pension fra opstart ved nyansættelser. 

•  En uges ekstra barsel til mænd. 

•  Medlemmerne og udvalget har  

godkendt resultatet.

Overenskomst Fountain House

DM har sammen med Socialrådgiverfor-

eningen og Socialpædagogerne indgået 

overenskomst med Fountain House. 

Der er lavet et nyt lønsystem bestående 

af grundløn, funktionsløn og kvalifikati-

onsløn. Alle er blevet indplaceret uden at 

gå ned i løn. Der er ligeledes aftalt en regu-

lering efter forhandlingsfællesskabet.  

Pensionen er aftalt til 18,3 %  

arbejdsgiverbetalt.  

Der er aftalt en seniorordning, hvor 

medarbejderne har mulighed for at gå 

ned i tid med bibeholdelse af det fulde 

pensionsbidrag fra det 60. år. Herudover 

gives der yderligere 7 dages ferie pr. år.  

Desuden er der aftaler om arbejdstid, 

lukkedage med løn, afskedigelsesproce-

durer og valg af TR og TRS. 

Medlemmerne og udvalget har god-

kendt resultatet. 

Nye 
overenskomster:

1 1
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Vi vil i DM Privat gerne hjælpe dig til at få en højere løn og få for-

bedret dine arbejdsvilkår. Det er vores fornemste opgave, og det 

giver stolthed hos de ansatte i DM, når det lykkes dem at hive et 

medlems løn op, eller når det lykkes at forbedre arbejdstidsfor-

holdene for medlemmerne på en arbejdsplads.

Forleden dag kom en ansat hen til mig og sagde triumferende: 

“Jeg har lige tegnet en ny overenskomst”. Det er altså godt gået, 

for det sker ikke hver dag. Det er svært at lave kollektive aftaler 

på det private område, og hovedparten af DM’s medlemmer er 

ikke omfattet af en overenskomst. Det er jo lidt ærgerligt, for det 

stærkeste håndtag, vi har til at hjælpe medlemmerne, er de kol-

lektive aftaler på arbejdspladserne. Når vi skal genforhandle de 

kollektive aftaler, giver det typisk anledning til, at mange af de 

ansatte forholder sig til, hvordan arbejdspladsen er indrettet, og 

det sætter fokus på, om alle får den løn, de er berettiget til. Der-

for vil vi stadig arbejde for at overenskomstdække så mange ar-

bejdspladser som muligt. Det er ikke gammeldags – det er bare 

interessevaretagelse for at give medlemmerne så gode vilkår 

som muligt. 

Men 60 procent af de privatansatte medlemmer af DM er ikke 

dækket af en overenskomst. Jeg har talt med en del medlemmer, 

som siger, at de nok er lidt atypiske i DM, fordi de ikke er  

dækket af en kollektiv aftale på arbejdspladsen. De bliver altid 

overraskede, når jeg siger: “Du tilhører majoriteten, når du er  

på individuel kontrakt”. 

Jeg vil gerne slå fast: Uanset om du er fastansat, løstansat, kon-

traktansat eller overenskomstdækket, vil vi gerne hjælpe dig, alt 

hvad vi kan, med lønforhandling, karrieresparring, rådgivning om 

vilkår, barsel m.m. I min optik er kodeordet for fremtidens fagbe-

vægelse at være nærværende. Er der noget, du savner i DM, er du 

derfor altid velkommen til at kontakte din personlige konsulent 

eller mig på cg@dm.dk, så laver vi en skræddersyet løsning. 

Jeg ser også gerne, at vi i fremtidens fagforening tør involvere 

medlemmerne mere. Lige om et øjeblik er der valg til DM’s politi-

ske poster, og mange fra privatområdet har skrevet til mig og vil 

gerne stille op til privatbestyrelsen. Det er helt formidabelt – tak 

til jer, der stiller op! Men vi skal turde gå videre end blot at have 

valg hvert tredje år, vi skal turde bruge de ressourcer, som med-

lemmerne har. Vi har i DM Privats nuværende bestyrelse talt om, 

at vi gerne vil involvere medlemmerne mere i den næste treårige 

valgperiode – hvis I altså har lyst. 

Fremtidens fagbevægelse er nærværende og relevant, men det 

er også en forening, der har det lange lys på. Derfor investerer vi i 

det politiske arbejde på europæisk plan, så vi kan være på forkant 

med udviklingen. En af DM’s dygtige ansatte har lige fået en top-

post på europæisk plan. Jeg er stolt af den internationale aner-

kendelse af DM. Vi skal turde kigge fremad og udad i verden, sam-

tidig med at vi er nærværende for det enkelte medlem.
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Større muskler at spille med

L E D E R    af Camilla Gregersen, formand for DM Privat

Medlemsmøde om dagpengekommissionen  
og det kommende dagpengesystem

Dagpengekommissionen arbejder i disse dage på 
højtryk og afleverer deres rapport til Folketinget 
den 19. oktober 2015.

For Dansk Magisterforening har det højeste 
prioritet at sikre et moderniseret, fleksibelt og 
tryghedsskabende dagpengesystem.

Derfor inviterer vi alle medlemmer til medlems-
møde den 14. september kl.16.30-18.00 i Akade-
mikerhuset. Kom og deltag i debatten om  

fremtidens dagpengeløsning.  

Dansk Magisterforenings krav til et  
nyt dagpengesystem:

• Dimittenders rettigheder skal bevares. 
•  Dagpengesystemet skal være fleksibelt  

og tage højde for de mange typer  
beskæftigelse, der findes på det danske  
arbejdsmarked.

• Genoptjeningsmuligheder skal forbedres.

Tilmelding på www.dm.dk/kalender  
senest den 11. september 2015.
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