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1. Kontekst

1.1  Den økonomiske, sociale og politiske kontekst 
siden krisen

Danmark har en befolkning på 5,8 millioner mennesker. Det anses for at være relativt 
velstående i globale termer og har et af de højeste BNP pr. indbygger i verden.

Regeringsførelse er fastlagt i Danmarks forfatning og sørger for en konstitutionel mo-
nark (stort set ceremoniel) og et parlament med ét kammer (Folketinget). Regeringer er 
typisk koalitioner eller undertiden mindretalsadministrationer, der er afhængige støtte 
fra ikke-regeringspartier. Efter et folketingsvalg i juni 2015, blev den socialdemokratisk 
ledede regering besejret, og det liberale parti (Venstre) tiltrådte (i en koalition, men det 
liberale parti indtog alle ministerposter). I juni 2019 resulterede folketingsvalget i en 
socialdemokratisk mindretalsregering, støttet af andre centrum-venstre og venstre-par-
tier. Dette casestudie blev gennemført i en periode med centrum-højreregering.

Danmark trådte ind i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1973 og har haft for-
mandskabet for Rådet flere gange. Det har ikke indført euroen, efter at forslag herom 
blev afvist i 2000. Den danske krone er bundet til euroen, og Danmarks økonomi opfyl-
der kriterierne for valutakonvergens. Selvom det hævdes, at Danmarks største politiske 
partier alle støtter medlemskab af euroen, tyder meningsmålingerne på, at der i befolk-
ningen er et flertal imod. Meningsmålinger peger på stærk støtte til medlemskab af Den 
Europæiske Union, selvom holdninger til euroen også betragtes som en indikator for en 
mærkbar euroskeptisk tendens.

Danmarks økonomi tog en kraftig nedtur efter krisen i 2008 ”og var derefter lang tid at 
komme sig” (Danmarks Nationalbank1), det tog længere tid end flere sammenlignelige 
lande. Siden 2013 har der været en stærkere udvikling i økonomien, og bruttonational-
produktet er nu 8% højere end i 2007.

Krisens indvirkning på Danmarks offentlige finanser var tilsvarende betydelig, og dette 
øgede de recessions-relaterede offentlige udgifter, samtidig med at skatteindtægter-
ne faldt. I 2010 blev Danmark placeret i proceduren i forbindelse med uforholdsmæs-
sigt store underskud (EDP), da det offentlige underskud overskred grænsen på 3%. Det 
erkendtes dog, at overskridelsen var beskeden og sandsynligvis ville være midlertidig. 
Det forventedes, at måltallene ville være nået inden 2013, og i 2014 blev proceduren 
ophævet.

1 http://www.nationalbanken.dk/en/publications/themes/Pages/How-has-Denmark-managed-since-
the-finansial-crisis.aspx
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Danmark har været genstand for dybdegående gennemgange som en del af procedu-
ren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer ved tre lejligheder i 2012, 2013 og 
2014. Ved hver lejlighed var de vigtigste årsager til bekymring de langsomme forbed-
ringer i produktiviteten og de høje niveauer af husholdningernes gæld. I begge tilfælde 
var bekymringsniveauet relativt beskedent, og Danmark har ikke været genstand for en 
dybdegående gennemgang siden 2014.

I betragtning af ovenstående optegnelser har Danmark oplevet relativt begrænset di-
rekte intervention fra Europa-Kommissionen gennem det europæiske semester. Med 
udgangspunkt i rammerne leveret af Stamati og Baeten (2014), kan interventionsni-
veauet overfor Danmark bedst beskrives som ’svagt’, hvilket afspejler landets relativt 
stærke økonomiske resultater og dets stabile offentlige finanser.

Tabel 1. Danmark - økonomiske nøgletal

DANMARK - ØKONOMISKE NØGLETAL
PROGNOSE

2004 / 
2007

2008 / 
2012

2013 / 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNP-vækst 2,5 -0,4 1,6 2,4 2,3 0,8 1,6 1,3

Arbejdsløshedsprocent 4,5 6,4 6,6 6,2 5,7 5,2 4,9 4,7

Inflation 1,5 2,4 0,4 0,0 1,1 0,7 1,2 1,7

Nominel kompensation 
pr. medarbejder 3,4 2,8 1,6 1,5 1,7 2,2 2,5 2,8

Den private sektors 
gæld % af BNP 192,3 224,0 213,9 208,0 200,7 n/a n/a n/a

Den offentlige sektors 
gæld % BNP 35,1 41,4 42,7 37,2 35,5 32,8 31,8 30,1

Den offentlige saldo 
% af BNP 4,3 -1,6 -0,5 -0,1 1,2 0,2 -0,1 0,6

1.2  Social dialog og arbejdsmarkedsforhold på 
nationalt niveau

Danmarks rammer for arbejdsmarkedsforhold har en række særpræg, hvor flere elemen-
ter deles på tværs af det, der undertiden beskrives som den ”nordiske model” (anvendt 
på Danmark, Sverige, Finland og Norge) (Europa-Kommissionen, 2008).

Danmark har en mangeårig frivillig tilgang til arbejdsmarkedsforhold, hvor statens rol-
le i form af direkte intervention generelt er begrænset. Arbejdsgiverorganisationer og 
anerkendte fagforeninger er i stand til at gennemføre deres ordninger med relativt få 
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input fra staten. Kollektive forhandlinger er i centrum for denne ordning, og andelen af 
arbejdstagere, der er omfattet af kollektive aftaler, er høj (næsten 100% i den offentlige 
sektor). De udføres typisk på nationalt niveau i den private sektor og på nationalt, regi-
onalt og kommunalt niveau i den offentlige sektor. Siden 1980’erne har der været nogle 
tendenser mod decentral forhandling, men disse har været begrænsede sammenlignet 
med udviklingen andetsteds. Den danske model er blevet beskrevet som en ”sammen-
hængende fragmentering” (Lind, 2019, s. 160).

Fagforeningsdensiteten på 70% er høj, skønt det sammenlignes med et tal på 75% i 
1990’erne. Densitetsniveauer er blevet understøttet af et system med arbejdsløsheds-
forsikring (Ghent-modellen), der knytter kompensationsniveauer til fagforeningsmed-
lemskab (Lind, 2004). Forbindelsen mellem arbejdsløshedsforsikring og fagforenings-
medlemskab er imidlertid blevet svækket, da det ikke længere er nødvendigt at være 
medlem af en fagforening for at nyde fordel af arbejdsløshedsforsikringsordningen. 
Dette kan tegne sig for en vis nedgang i niveauet for fagforeningsmedlemskaber.

Relativ generøs arbejdsløshedsbistand er et træk i den aktive arbejdsmarkedspolitik, der 
føres i Danmark og er benævnt ’flexicurity’ (Emenegger, 2010). Flexicurity giver arbejds-
givere betydelige friheder i forbindelse med ansættelse og fyring, til gengæld for rege-
ringer der forpligter sig til at opretholde et højt beskæftigelsesniveau, yder anstændig 
økonomisk støtte til dem, der er ude af arbejde og omfattende færdighedstræning for 
at støtte genindtræden på arbejdsmarkedet. Dette anses generelt for at have fungeret 
godt og til fagforeningsorganisationernes tilfredshed, skønt det er kommet under et vist 
pres grundet den økonomiske krise (Andersen, 2012). Imidlertid blev bestræbelserne på 
at opretholde stabiliteten i de offentlige udgifter ved begrænsning af arbejdsløsheds-
bistanden set som en trussel mod flexicurity-modellen af flere fagforeninger. Disse be-
kymringer blev forstærket af bekymringer om social dumping og brugen af migrerende 
arbejdskraft til at undergrave de forhandlede vilkår og betingelser.

På trods af nogle af de ovenfor identificerede udviklinger, og ofte forbundet med sta-
dig mere deregulerede arbejdsmarkeder, har robustheden i Danmarks arbejdsmarkeds-
model holdt, med kun mindre grundlæggende udfordringer for dens drift. Lind (2019) 
beskriver det som ”et meget stabilt sæt af forbindelser, der ikke har ændret sig meget, 
og som fortsætter struktureringen af samarbejdet mellem arbejdskraft og ledelse” (s. 
151). En konsekvens af denne stabilitet er, at arbejdsmarkedskonflikter, i form af arbejds-
markedsaktioner, er ret sjældne. Dette afspejles i de relativt få ”tabte dage” på grund af 
arbejdsmarkedsaktioner, dog er den klare undtagelse i de senere år lockouten af danske 
lærere i 2013, da der blev registreret 930.300 tabte dage (sammenlignet med 10.200 året 
før). Selvom denne tvist blev løst gennem en lovgivningsmæssig indgriben i forbindelse 
med arbejdstid, har nogle hævdet, at den fremhæver en sårbarhed i danske offentlige 
sektors arbejdsmarkedsforhold (Høgedahl og Ibsen, 2017).

Offentlig serviceydelse er ikke helt og holdent i den offentlige sektor, men den nordiske 
model har haft en tendens til at afvise engros-privatisering af offentlige aktiver, og så 
meget offentlig service-arbejde finder sted i den offentlige sektor. Der er et stort an-
tal fagforeninger i den offentlige sektor, hvoraf tretten er tilknyttet EPSU. De er blandt 
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mere end 20 fagforeninger, der er medlemmer af den OAO-koordinerende organisati-
on, som også er tilknyttet EPSU. Den vigtigste fagforening for offentlig service er Fag 
og Arbejde (FOA), der repræsenterer uddannelsesstøttearbejdere, sundhedsarbejdere 
(men ikke sygeplejersker), plejearbejdere, nogle transportarbejdere (offentlige busar-
bejdere) og rengørings- og vedligeholdelsesarbejdere. FOA har næsten 180.000 med-
lemmer og er Danmarks tredjestørste fagforening. Lærere er organiseret i flere fagfor-
eninger i et system med ”tilstødende multiforening”, hvor fagforeninger sameksisterer i 
samme sektor, men typisk ikke konkurrerer om de samme medlemmer. Det Europæiske 
Fagforeningsudvalg for Uddannelse (ETUCE) har fem medlemsorganisationer i Danmark 
med fagforeningerne, der repræsenterer første-års-undervisere, primærlærere, sekun-
dærlærere, erhvervsuddannelsessektoren, universitetslærere og uddannelsesarbejdere 
i kulturindustrier.

Indtil 1. januar 2019 blev danske fagforeninger organiseret gennem tre forbund: 
Landsorganisationen i Danmark (LO), Fagforeningen i Danmark (FTF) og Dansk akademi-
kerforbund (AC). Den 1. januar 2019 samledes LO og FTF til dannelse af Fagbevægelsens 
Hovedforbund (FH), hvor fagforeningerne, der repræsenterer manuelle arbejdstagere 
og arbejdskraft i den offentlige og private sektor, samledes med professionelle arbejde-
re fra den offentlige sektor i et enkelt forbund. AC fortsætter med at organisere fagfor-
eninger, der repræsenterer ingeniører, læger, universitetslektorer og professorer.

1.3 Det europæiske semester og offentlig service

I den første gentagelse af Det europæiske semester var det centralt fokus for Danmark at 
tackle problemer forårsaget af finanskrisen samt Danmarks placering i proceduren for ufor-
holdsmæssigt store underskud (EDP). I 2011-12 modtog Danmark en henstilling, der op-
fordrede til at ”vedtage bindende flerårige udgiftslofter” (Europa-Kommissionen, 2011, s. 5) 
for lokal, regional og central regering, for at nå målene i den mellemlange budgetstrategi.

Inden for semestret i Danmark har offentlig service sjældent nogen fremtrædende ka-
rakter, med langt den største opmærksomhed viet til uddannelse. I 2011-12 modtog 
Danmark en henstilling om at:

”Fremskynde gennemførelsen af reformer for at forbedre kvaliteten i 
uddannelsessystemet. Reducere frafaldsprocenterne, især i den erhvervsfaglige 
uddannelsessektor, og forøge antallet af lærepladser”  
(EC, 2011, p. 6)

Fokus på især uddannelse og erhvervsuddannelse har været et tilbagevendende tema i 
Danmarks engagement med det europæiske semester.

Andre spørgsmål, der blev identificeret i det første sæt anbefalinger, havde tilknytning 
til konkurrencepolitik i den private sektor samt boligpolitik indenfor den private sektor 
snarere end relateret til sociale boliger.
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I det følgende år (2012-13) blev Danmark opfordret til at gennemføre sine uddannel-
sesreformer ”uden forsinkelse” med det formål at forbedre ”omkostningseffektiviteten” i 
uddannelsessystemet (EF, 2012). Dette er markant, da Danmark er en af de største for-
brugere på uddannelsesmæssige tilbud i EU (6,9% af BNP i 2016). Andre offentlige tjene-
ster blev ikke nævnt i henstillingerne i 2012, skønt lokale og kommunale tjenester blev 
opfordret til at åbne indkøbsordninger for større konkurrence.

At imødekomme migranters behov er identificeret og indrammet for så vidt angår adgang 
til arbejdsmarkedet. Dette er et andet tema, der findes i hele Danmarks semesterdoku-
mentation, selvom det sjældent er landespecifikke henstillinger. Spørgsmålet gentages i 
2013-14 henstillingerne (EF, 2013), ligesom de fleste af henstillingerne er relateret til ud-
dannelse (herunder behovet for at tackle spørgsmålet om ”omkostningseffektivitet” i ud-
dannelse). Anden offentlig service findes ikke i landespecifikke henstillinger fra 2013-14.

I 2014-15 er der fortsat en henstilling, der er fokuseret på uddannelse, skønt dette nu 
meget tydeligt vedrører spørgsmål om beskæftigelsesegnethed og opfyldelse af kra-
vene på arbejdsmarkedet (EF, 2014). Migranternes behov er også blevet aflejret i de ud-
dannelsesfokuserede henstillinger. Offentlig service ud over uddannelse indgår ikke i 
henstillingerne, og andre henstillinger fokuserer på at forbedre konkurrencen på speci-
fikke markeder i den private sektor.

Fra 2015-16 og fremover oplever Danmark et meget begrænset antal landespecifikke 
henstillinger (to i hver 2015-16 (EC, 2015) og 2016-17 (EC, 2016) og en i 2017-2018 (EC, 
2017)). Disse fokuserer på at sikre budgetstabilitet og på at tackle den faldende vækst i 
produktiviteten. Offentlig service er ikke inkluderet i disse henstillinger, med undtagelse 
af 2016-2017, da regeringen opfordres til at tilskynde til samarbejde mellem virksomhe-
der og universiteter.

I 2017-18 identificerer Danmarks landerapport ”den igangværende bedring” og derfor et 
”vindue af muligheder” til at sikre bæredygtig vækst. Den økonomiske vækst hævdes at 
vokse på det hurtigste i et årti. Investeringer stiger.

Efterhånden som Danmarks økonomi vokser, identificerer landerapporten en række 
arbejdsmarkedsproblemer, herunder mangel på kvalifikationer, som igen er knyttet til 
den svage deltagelse i erhvervsuddannelse. Migrantarbejdere, især dem, der ikke er fra 
EU, står over for særlige udfordringer på arbejdsmarkedet.

Det nationale reformprogram 2017-2018 (Ministeriet for økonomiske anliggender og 
indenrigsministeriet, 2018), fokuserer, som svar på landrapporten, hovedsageligt på 
økonomiske overvejelser og Danmarks svar på det foregående års landespecifikke hen-
stilling. Offentlig service har derfor en begrænset profil i NRP, hvor kun uddannelse får 
opmærksomhed (inden for en diskussion om opfyldelse af EU-2020-mål). Rapporten ka-
talogiserer en betydelig oversigt over uddannelsesreform (skolesektor i 2014, erhvervs-
uddannelse i 2015, voksen-, efter- og videreuddannelse i 2017 og universitetsstyring i 
2017). Rapporten forpligter regeringen til at styrke forbindelserne mellem videregåen-
de uddannelse og arbejdsmarkedet.
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Rådets rapport, der præsenterer henstillingerne (EF, 2017) i sin præambel, identificerer 
arbejdsmangel som et betydeligt problem, og i denne sammenhæng fremhæver det 
problemer i forbindelse med begrænsede digitale færdigheder. Bekymringer vedrøren-
de uddannelse fokuserer på underpræstation hos studerende med indvandrerbaggrund 
og er henvist til i betragtningerne (teksten, der går forud for de faktiske henstillinger):

”integration af børn med indvandrerbaggrund i uddannelsessystemet er fortsat 
en nøgleudfordring, hvilket resulterer i lavere uddannelsesresultater i gennemsnit 
sammenlignet med andre børn”  
(EC, 2017).

I 2017-18 modtog Danmark en enkelt landsspecifik henstilling med fokus på at øge kon-
kurrenceevnen i den indenlandsk orienterede servicesektor.

1.4  Det europæiske semester, fagforeninger og 
social dialog

Som allerede nævnt har Danmark et etableret og generelt robust system for social dia-
log og arbejdsmarkedsforhold, og disse egenskaber er gentaget, i det mindste på et 
proceduremæssigt niveau, i relation til EU-spørgsmål og det europæiske semester. For 
flere år siden oprettede den danske regering et forum specifikt for fagforeninger, ar-
bejdsgivere og civilsamfundsorganisationer for at drøfte EU-spørgsmål med regeringen 
og specifikt spørgsmål relateret til EU2020. Med tiden er denne dagsorden blevet foku-
seret omkring det europæiske semester, og møderne er tidsbestemte i året for at falde 
sammen med de vigtigste tidspunkter i semestercyklusen. Forummet er imidlertid ikke 
udelukkende fokuseret på semesteret, og undertiden er møder viet til andre spørgsmål, 
for eksempel Brexit.

Danske fagforeninger tager europæiske spørgsmål alvorligt, og frem til 2018 samlede 
de tre fagforeninger ressourcer til at opretholde et Bruxelles-kontor med to fuldtids-
ansatte og en praktikant (denne stilling opretholdes ud over 2018, men tjener nu kun 
det nye forbund, FH efter fusionen af LO og FTF i januar 2019). Uddannelsesforeninger 
opretholder hver for sig en lignende ordning med tilstedeværelsen af en medarbejder, 
der arbejder mindst en del af hver uge i Bruxelles. Både fagforeningen og uddannelses-
foreningerne betragter deres kontorer i Bruxelles som et vigtigt led i deres strategi for 
at engagere sig effektivt i EU’s udvikling. En forbundsembedsmand og fagforeningens 
semesterforbindelsesofficer (TUSLO) kommenterede, at Bruxelles-baseret EU-politik er 
”netværksbaseret”, og en permanent tilstedeværelse i Bruxelles forbedrer adgangen til 
disse netværk. Forbundsembedsmænd med base i Bruxelles ”får oplysninger, som vi ikke 
får”, ifølge forbundets interviewperson.

Forbundsstrategier for at engagere sig i EU-spørgsmål involverer generelt samarbej-
de med flere grupper af politiske aktører: MEP’er, Europa-Kommissionen, den danske 
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regering og ETUC. MEP’er betragtes som nyttige, da de er modtagelige for politisk pres. 
Det erkendes imidlertid, at deres rolle i det europæiske semester forbliver marginal.

Et synspunkt der blev udtrykt af en forbundsembedsmand, var, at i dansk sammenhæng 
er det at udøve pres på den nationale regering den mest effektive form for social dialog 
og politisk handling. I betragtning af at danske fagforeninger generelt har god adgang 
til regeringen i politiske anliggender, blev det hævdet, at ”det europæiske semester ikke 
har meget værdi i at oprette et tredelt forum”, da sådanne fora allerede findes.

Inden for den danske fagbevægelse er der en række holdninger til Den Europæiske 
Union generelt og det europæiske semester specifikt. Synspunktet gav udtryk for, at 
den danske regering generelt havde et lavt engagement med semesteret, idet den anså 
det som vigtigt at sikre overholdelse af EU’s skatteregler fra andre medlemsstater, men 
har relativt lidt at sige til Danmark specifikt. Det faktum, at Danmark modtager meget 
få landespecifikke henstillinger, blev af nogle, men ikke alle, fagforeningsinterviewede 
betragtet som positivt, og opfattelsen var, at regeringen også satte pris på at modtage 
få henstillinger. Et fagforeningsinterviewet opsummerede kritisk, hvad man mente var 
en generel opfattelse i regeringen og andre steder:

”I Danmark tager vi ikke semestret alvorligt. Vi ved, at vi er nødt til at deltage - det er 
en del af spillet. Men vi tror ikke nødvendigvis, at det er nyttigt for os. Vi er ikke truet 
af det. Vi deltager i det omfang, vi skal, og derefter glemmer vi alt om det.”

På trods af at det af flere fagforeningsinterviewede var prioriteret relativt lavt, blev det 
erkendt af fagforeningerne, at der var behov for at engagere sig i processen og forsøge 
at påvirke rapporter inden for semesterprocessen. TUSLO argumenterede for, at rap-
porter som landerapporten spiller en idémæssig rolle, idet ”de bliver sandheden godt og 
dårligt på det danske arbejdsmarked”. Forbundet deltog derfor altid i semesterproces-
ser gennem indsendelse af rapporter og svar på konsultationer. Det blev erkendt, at da 
Kommissionen opfordrede til deltagelse fra arbejdsmarkedets parter, var der en ægte 
interesse for de rejste spørgsmål: ”det er ikke en paradeforestilling”. Imidlertid var syns-
punktet, at den nationale regering syntes at have ringe interesse i at søge deltagelse fra 
arbejdsmarkedets parter i udviklingen af det nationale reformprogram.

Uden for de formelle mekanismer i semestret opretholdt fagforeningerne også gode for-
bindelser med Europa-Kommissionen gennem uformel kontakt med embedsmanden i 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion. I dette tilfælde 
var embedsmanden dansk og havde været i rollen i nogen tid. Dennes direkte viden om 
det danske system kombineret med den viden, der erhverves i den samme rolle over 
tid, blev betragtet som yderst nyttig. Uddannelsesforeninger opretholdt også direkte 
forbindelser med embedsmanden i deres relevante generaldirektorat, der mødes hver 
anden måned. Fremgangsmåden var i begge tilfælde, gennem forbundet og uddannel-
sesforeningerne, at give de relevante embedsmænd alle oplysninger, som fagforenin-
gerne mente ville være nyttige at vide for Kommissionen. Selv om de interviewede i 
fagforeningerne ofte var skeptiske over deres begrænsede indflydelse på de vigtigste 
semesterkonsultationer, følte de sig også sikre på, at Kommissionens embedsmænd, på 
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grund af den igangværende uformelle kontakt, var klar over fagforeningsbekymringer 
og -prioriteter. Man erkendte, at det var meget lettere at opbygge sådanne relationer, 
fordi fagforeningerne har Bruxelles-baseret personale: ”Det er let at arrangere et møde. 
Ingen indsats”.

Forbundet glædede sig over indførelsen af den europæiske søjle med sociale rettighe-
der og erkendte, at ved at placere dette i semesteret, forstærkede de hinandens be-
tydning. I overensstemmelse med kommentarerne ovenfor blev EPSR imidlertid betrag-
tet som havende en begrænset værdi i sammenhæng med det eksisterende danske 
velfærdssystem.

Repræsentanter for FOA, var opmærksomme på det europæiske semester og indholdet 
i henstillingerne, men havde generelt et begrænset engagement i processen. Det blev 
antydet, at der var en række holdninger inden for den danske fagbevægelse i forhold til 
semesteret, hvor denne diversitet også var repræsenteret i fagforeningens ledelse. De 
interviewedes synspunkter identificerede nogle af de af semesteret opfattede trusler, 
såsom privatisering, besparelser og nedskæringer i de offentlige udgifter og social dum-
ping. Man erkendte, at dette ikke nødvendigvis var semesterspørgsmål i sig selv, men 
snarere bredere trusler fra globaliseringstendenser, blandt hvilke det europæiske indre 
marked blev betragtet som et nøgleelement.

FOA-embedsmænd oplyste, at de var glade for at arbejde med semesterprocesser gen-
nem deres eget nationale forbund (LO på den tid) og på europæisk niveau EPSU. Disse 
organisationer blev identificeret som en del af et ”tidligt advarselssystem”, der ville ad-
vare unionen om spørgsmål, der kunne have indflydelse på FOA-medlemmer. Det blev 
fremført, at såfremt et sådant tidligt advarselssystem skulle blive udløst, ville foreningen 
mobilisere sig for at forsvare medlemsinteresser. I betragtning af de relativt få henstil-
linger som Danmark har modtaget, og deres fokus på bekymringer i den private sektor, 
blev semesteret ikke betragtet som et prioriteret område. Som en embedsmand anfør-
te, ”vi kan få flere fremskridt på andre måder” (ved at fokusere på den nationale regering 
og politik).

Uddannelsesforeninger forsøgte at engagere sig mere positivt med semesteret og 
kunne se en klar værdi. Mest tydeligt blev det anset for at udgøre et ”kritisk øje” uden 
for Danmark, som muligvis kunne hjælpe landet med at engagere sig i spørgsmål, der 
betragtes som problematiske. Eksemplet var Kommissionens bekymring over uddan-
nelsesmæssige resultater for studerende med indvandrerbaggrund, som havde været 
fremtrædende i landerapporter gennem flere år. Imidlertid udtrykte uddannelsesfor-
eningens interviewperson frustration over, at det forblev svært at se, at dette problem 
blev behandlet i det nationale reformprogram. Konsultationer om semesteret er ”lod-
rette” og uden at arbejdsmarkedets parter på sektorniveau har mulighed for at have 
”horisontale” drøftelser med ministerierne. Som en konsekvens, er der ringe mulighed 
for at påvirke NRP. Uddannelsesforeningens repræsentant beskrev NRP som en politisk 
erklæring om regeringens prioriteringer og ikke direkte åben for indflydelse fra fagfor-
eningens input. Uddannelsesforeningerne udvikler et svar til NRP, men sender dette til 
Kommissionen snarere end at se det som en mulighed for at påvirke regeringspolitikken.
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1.5  Landepræstationer i forhold til den europæiske 
søjle for sociale rettigheder / sociale 
resultattavle

Danmark anses for at have relativt generøs velfærdsordning, hvor en stærk velfærdsstat 
er kernefunktionen i den såkaldte nordiske model. En manifestation af denne bestem-
melse afspejles i de relativt høje forbrugsniveauer, som Danmark forpligter sig til på 
servicer som sundhed og uddannelse. De støtteniveauer som disse servicer leverer, og 
anerkendelsen af, at servicerne generelt styres godt og giver god værdi for pengene, 
er en af grundene til, at offentlige servicer ikke har været fremtrædende i processen i 
europæiske semester. For eksempel får servicer som sundhed og social pleje, der har 
en betydelig profil i mange landerapporter og dertil knyttede henstillinger, relativt lidt 
opmærksomhed i Danmarks rapporter.

I betragtning af ovenstående er det ikke overraskende, at Danmark klarer sig relativt 
godt på langt de fleste indikatorer på den sociale resultattavle. I den sociale resultattav-
le 2017-2018 scorer Danmark i de to højest præsterende kategorier på 11 ud af de 12 
offentliggjorte indikatorer (fem bedømt som ”bedste præstation” og seks identificeret 
som ”bedre end gennemsnittet”), med kun en indikator identificeret som ”god, men skal 
overvåges”.

Tabel 2. Danmarks præstation på den sociale resultattavle 2018

BEDØMMELSE INDIKATORER

Bedste præstation Risiko for fattigdom eller social eksklusion

Ungdoms-NEET-sats

Beskæftigelsesprocent

Sociale overførslers virkning på fattigdomsbekæmpelse

Børn under 3 år i formelle dagtilbud

Bedre end 
gennemsnittet

Unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt

Kønsbetinget forskel i beskæftigelsesfrekvens

Kvintilsats for indkomster

Arbejdsløshedsprocent

Vækst i disponibel bruttoindkomst pr. indbygger

Selvrapporterede uopfyldte behov for lægebehandling

Gennemsnitlig Ingen

God, men bør 
overvåges

Enkeltpersoners brug af digitale færdigheder

Svag, men i bedring Ingen

Bør holdes øje med Ingen

Kritisk situation Ingen

Europa-Kommissionen, 2018a
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2.  Den europæiske semestercyklus 
2018-2019

2.1  Den europæiske semesterproces og 
fagforeningers deltagelse

Det europæiske semesters cyklus 2018-2019 startede formelt i september 2018, da præ-
sident Juncker præsenterede sin ”State of the Union” tale til EU-Parlamentet (Europa-
Kommissionen, 2018b). Meget af talens fokus var på centrale politiske spørgsmål, som 
EU står overfor i fremtiden, skønt der også var en klar bekræftelse af Kommissionens 
forpligtelse til at ”tage bedre hensyn til den sociale dimension” og forny målet om et mere 
socialt Europa. Denne forpligtelse blev gentaget af kommissær Thyssen, der fremhæve-
de semesteret som ”nøgleinstrumentet” i søgen for opadgående social konvergens.

I efterårspakken, der blev offentliggjort kort efter i november 2018, anslås en generelt 
optimistisk tone i forhold til økonomisk vækst og jobskabelse, skønt det bemærkes, at 
vækstmønstre forbliver ujævne. Den årlige vækstundersøgelse 2018-2019 viser, at der 
findes en række vedvarende og nye udfordringer, og disse identificeres som følger:

• Vedvarende indkomst-uligheder og fattigdomsniveauer, der har vist sig at være 
varige

• Svag vækst i produktiviteten

• Høje niveauer af offentlig og privat gæld

• Velfærdssystemers bæredygtighed

• Manglende overensstemmelse mellem kvalifikationer samt mangel herpå

• Virkningen af digitalisering

• Migration

• Tilbagetrækning af stimuleringspakker fra Centralbanken

Disse er betydelige, og flere af faktorerne er fremtrædende i semesterdokumenterne i 
specifik relation til Danmark.

Kommissionens lande baserede undersøgelseskommissions-besøg fandt sted i ugen, der 
startede den 8. oktober, inden offentliggørelsen af efterårspakken. Den tidlige timing af 
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dette besøg er et eksempel på, hvor mange semesterprocesser der er blevet fremrykket 
for at gøre de ekstremt stramme tidsrammer mere praktiske. På samme måde illustrerer 
det måden, hvorpå mange processer sker samtidig og ikke bør ses som en enkel lineær 
og sekventiel proces, hvor hvert trin følger, hvad der forudgående sker i modellen. For 
at illustrere dette, blev det påpeget af en embedsmand fra Kommissionen, at det indle-
dende arbejde med landerapporterne er påbegyndt inden præsidentens ”State of the 
European Union” tale. På lignende måde beskrev ministeriets embedsmænd, hvordan 
det nationale reformprogram er udarbejdet inden offentliggørelsen af landerapporten, 
som det teknisk set er et svar på.

Flere af Kommissionens embedsmænd besøgte København til undersøgelseskommis-
sionsmøder. Den europæiske semesterofficer for Danmark er stort set ansvarlig for at 
organisere programmet, og der blev afholdt møder med ministerier, arbejdsgiverorga-
nisationer, fagforeninger og industrielle interesser. Der er ingen foreskreven liste over 
inviterede, og der kan udvides med nye invitationer hvert år, hvis det er relevant for 
specifikke spørgsmål. Møder med regeringsafdelinger blev etableret med ministeriets 
embedsmænd omkring en på forhånd udsendt dagsorden, der beskrev en liste med 
spørgsmål fra Kommissionen forud for mødet. Forbundene mødtes med repræsentan-
ter for Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion. I dette 
tilfælde leveres en liste over prioriterede spørgsmål af Kommissionen, men dagsorde-
nen er ganske åben med betydelig plads for arbejdsmarkedets parter til at rejse deres 
egne spørgsmål. Under undersøgelsesmissionen havde uddannelsesforeningerne deres 
eget møde med embedsmanden for Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur. Den 
åbne dagsorden giver fagforeningerne mulighed for at rejse de spørgsmål, de ønsker. 
Fagforeningerne rapporterede, at Kommissionen var lydhør. Det blev dog også bemær-
ket, at tidsplanen var stram, og at møder derfor kunne føles forhastede.

Interviewede fra fagforeninger oplyste, at de fulgte op på mødet ved at fremlægge 
dokumenter til Kommissionens embedsmænd. En embedsmand bemærkede, at et 
spørgsmål, der blev drøftet i et vist omfang, og som efterfølgende var fremhævet i lan-
derapporten, var kvalifikationsmangel, til trods for at forbundet ikke hævdede at have 
sat sagen på dagsordenen. Forbundet hilste debatten velkommen, men argumenterede 
for, at analysen, der blev præsenteret i landrapporten, afspejlede arbejdsgivernes per-
spektiv på spørgsmålet mere end fagforeningernes.

Ved siden af disse møder afholdes bilaterale diskussioner på direktør- og ambassadør-
niveau på to tidspunkter i året (november og april) for at diskutere forskellige aspekter 
af semestret (landespecifikke henstillinger i november og landerapporter og NRP’er i 
april). I de senere år har det andet af disse møder ikke fundet sted, da det blev betragtet 
som unødvendigt.
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2.2 Landerapporten 2019

Forberedelsen af landerapporten begynder for alvor i starten af november med centrale 
spørgsmål, der begynder at dukke op i løbet af måneden. Landerapporten for Danmark 
blev offentliggjort den 27. februar 2019 (EF, 2019a). Den vurderede Danmarks resulta-
ter i forhold til at opfylde EU 2020-målene og tackle de foregående års henstillinger. 
”Executive Summary” er opsummeret nedenfor, efterfulgt af yderligere analyse af rele-
vante sektioner i den fulde rapport. Executive Summary er betydningsfuld, fordi der er 
enighed om, at landespecifikke henstillinger skal knyttes til spørgsmål, der er identifice-
ret i dette afsnit af landerapporten (og derved eliminere muligheden for, at medlems-
stater modtager uventede henstillinger).

Danmarks landerapport identificerer et bredt ”gunstigt økonomisk miljø” med solid øko-
nomisk vækst, der udmønter sig i stærke tal for beskæftigelse og jobvækst. Investeringen 
i den private sektor er vokset markant siden krisen. Den offentlige sektors investeringer 
forbliver høj, men er faldet fra 3,9% af BNP i 2014 til 3,4% i 2017. Dette antyder, at selv 
om den økonomiske vækst stiger, følger de offentlige investeringer ikke med. Offentlige 
udgifter identificeres mere generelt som stabile med et bredt afbalanceret budget i 
2018-19.

Danmark gør generelt ”gode fremskridt” mod EU2020-mål, selvom det erkendes, at det 
næppe vil nå målet for reduktion af antallet af mennesker, der er i fare for fattigdom og 
social udstødelse.

På trods af et generelt optimistisk syn i landerapporten identificeres en række problemer, 
hvor adskillige er relateret til større udfordringer identificeret af den årlige vækstunder-
søgelse AGS. Høje niveauer i husholdningers gæld er blevet identificeret som et løben-
de problem i Danmark, og selv om der er nogle tegn på, at denne gæld er faldende, er 
dette stadig et problem, som der er indført beredskabsplaner for. Denne gældsætning 
kan bidrage til kraftigt stigende huspriser i nogle byområder. Boligspørgsmål opfattes 
som problematiske (hjemløshed identificeres andetsteds i rapporten), selvom der ikke 
er nogen diskussion af sociale boliger. Et andet identificeret problem, der har stået på 
i Danmark, er en faldende vækstrate i produktiviteten, især inden for den indenland-
ske servicesektor. Begrænset vækst i produktiviteten hænger også sammen med nye 
mangler på kompetence, når økonomien vokser, men kompetenceudviklingen kommer 
bagud. Det anerkendes, at manglende kvalifikationer til dels forårsages af migrerende 
arbejdskraft. Det bemærkes imidlertid også, at regeringens sociale sikringsreformer er 
designet til at afskrække migrerende arbejdere, og at migranter på arbejdsmarkedet 
ofte indtager en perifer position. Øget deltagelse i erhvervsuddannelse identificeres 
som en vigtig prioritet.

I hoveddelen af landerapporten anerkendes det, at der har været betydelige investerin-
ger i erhvervsuddannelse, skønt der stadig er bekymring for den samlede deltagelses-
grad og fastholdelse / tidlig udtræden af systemet. Der er også bekymring for migran-
ters svagere præstation i uddannelsessystemet og det højere frafald blandt mandlige 
studerende.
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Generelt anerkendes det, at ”det danske uddannelsessystem præsterer godt, med 
uddannelsesresultater over EU-gennemsnittet”  
(EF, 2019a).

Lignende følelser udtrykkes i forhold til sundhedsvæsenet, som beskrives som ”velfun-
gerende” med relativt høje udgiftsniveauer (10,2% af BNP og 2,5% af BNP ved langtids-
pleje). Rapporten identificerer sundhedsreformerne i januar 2019, der havde til formål 
at skifte fokus mod primærpleje (og reducere antallet af hospitalsbesøg), men som også 
involverede styringsmæssige ændringer gennem ”lukning af de regionale råd”.

Andre offentlige serviceområder får relativt lidt opmærksomhed i Danmarks landerap-
port. Der er udtryk for bekymring over forværring af trafikoverbelastning, og forslaget 
om at elektrificere jernbanenettet er identificeret. Der er dog relativt lidt i rapporten om 
investeringer i offentlig transport i sig selv. Danmark identificeres som havende relativt 
høje niveauer af digitaliserede offentlige tjenester (90% af offentlige formularer indsen-
des elektronisk sammenlignet med EU-gennemsnittet på 56%).

I landerapporten 2018-19 rapporteres de detaljerede resultater af den sociale resultat-
tavle. I 2018-19 udvides resultattavlen med landets præstation vurderet på 14 indikato-
rer (12 i 2017-18). Danmark identificeres til at præstere ”godt”, men resultaterne i forhold 
til det foregående år ikke er lige så stærke. Det er værd at bemærke, at tre faktorer – ”ri-
siko for fattigdom eller social udstødelse”, ”ungdoms NEET-grad” og ”beskæftigelsesfre-
kvens” - alle faldt fra ”bedst udøvende” status til ”god, men skal overvåges”.

Tabel 3. Danmarks præstation på den sociale resultattavle 2019

BEDØMMELSE INDIKATORER

Bedste præstation Sociale overførslers virkning på fattigdomsbekæmpelse

Børn < 3 år i formelle dagtilbud

Bedre end 
gennemsnittet

Kønsbetinget forskel i beskæftigelsesfrekvens

Kvintilsats for indkomster

Langtidsledighed 

Vækst i disponibel bruttoindkomst pr. indbygger

Selvrapporterede uopfyldte behov for lægebehandling

Nettoindtjening for en enkelt fuldtidsarbejder

Gennemsnitlig Arbejdsløshedsprocent

God, men bør 
overvåges

Unge, der forlader uddannelsessystemet tidligt

Beskæftigelsesgrad

Ungdoms-NEET-grad Unge der hverken er i beskæftigelse eller under 
uddannelse

I risiko for fattigdom eller social udstødelse

Enkeltpersoners brug af digitale færdigheder

Svag, men i bedring Ingen

Bør holdes øje med Ingen

Kritisk situation Ingen

Europa-Kommissionen, 2019b
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Inden for undersøgelsen havde den europæiske søjle for sociale rettigheder (EPSR) ikke 
en eksplicit indflydelse på semesteret 2018-19, selvom der var klare beviser for potentiel 
fremtidig virkning. En interviewperson fra uddannelseforeningen argumenterede for, at 
EPSR var den mest betydningsfulde udvikling i semestret for Danmark i 2019, og at dens 
sandsynlige virkning ville være betydelig. Selvom Danmark fortsat scorer relativt godt, 
blev den forværrede situation identificeret som meget vigtig og vil sandsynligvis blive 
brugt af arbejdsmarkedets parter til i fremtiden at lægge pres på regeringen. Samtidig 
overvejede, FOA, et politikdokument, hvor ledende repræsentanter argumenterede for, 
at indførelsen af EPSR og indlejring inden for semesteret ville kræve en mere proaktiv 
tilgang til semesterengagement i fremtiden. I begge tilfælde var denne udvikling spi-
rende, men betydelig, hvor EPSR fungerede som en katalysator for større fagligt enga-
gement og løftestang.

Efter offentliggørelsen af landerapporten arrangerede Kommissionens kontor i 
København en større præsentation, hvor Kommissionens embedsmænd præsenterede 
centrale aspekter af Danmarks landerapport. Denne begivenhed blev opdelt i to sekti-
oner, hvor den første gav et overblik over den generelle makroøkonomiske position og 
den sociale resultattavle, og den anden rapportering om investeringsspørgsmål (identi-
ficeret som den nye funktion i landerapporterne 2018-19). Begivenheden blev opfattet 
som en mulighed for Kommissionen til at forklare og retfærdiggøre dens tankegang i 
landerapporten snarere end at være en ægte idéudveksling. Dette afspejler formålet 
med mødet som et, der var beregnet til at informere fremtidige drøftelser, såsom dem, 
der vedrører NRP, snarere end en mulighed for at tage spørgsmål op om indholdet af 
landerapporten.

Kort efter dette møde mødtes den europæiske semesterleder med HK, den fagforening 
der repræsenterer de lokale regeringsansatte, for yderligere at diskutere det europæiske 
semester og dets arbejde. Ifølge ESO førte dette til, at foreningen ”havde fornyet inte-
resse for det europæiske semester”. Et praktisk resultat af denne interesse var dannelsen 
af en gruppe i april 2019, der blev indkaldt af forbundet og involverer fagforeninger, der 
forsøger at koordinere deres aktiviteter yderligere i relation til semesteret.

2.3 Det nationale reformprogram

Den danske regerings reaktion på landerapporten blev offentliggjort som det nationale 
reformprogram den 15. marts 2019 (ministeriet for økonomiske anliggender og inden-
rigsministeriet, 2019). NRP gør det klart, at det er baseret på data, der er tilgængelige 
indtil den 12. marts, hvilket er ni arbejdsdage fra offentliggørelsen af landerapporten. 
Det er således klart, at NRP er under udarbejdelse, længe før at landerapporten er gjort 
tilgængelig, og denne analyse blev bekræftet af regeringsembedsmænd. Denne tids-
plan underminerer derfor snarere påstanden om, at NRP er et svar på landerapporten, 
hvor en fagforeningsinterviewet kommenterer at ”disse dokumenter er ikke knyttet til hin-
anden”. I stedet skal NRP i højere grad ses som en politisk erklæring om reaktionen på 
det foregående års henstilling og de igangværende fremskridt mod EU2020-målene.
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NRP-rapporten giver en positiv vurdering af Danmarks økonomi og beskriver den som 
”gået ind i en boomfase”. Generelt tilbyder NRP en mere optimistisk analyse af nogle af 
de vigtigste spørgsmål og udfordringer, der er identificeret i landerapporten, hvor hus-
holdningernes gæld, huspriser og mangel på kvalifikationer alle anses for at være inden 
for acceptable parametre. Produktivitetsproblemer anses også for at være i bedring, da 
et strammere arbejdsmarked fører til investering i kapital.

Spørgsmål vedrørende integration af migranter drøftes næsten udelukkende inden for en 
arbejdsmarkedssammenhæng snarere end i nogen bredere social diskussion. Her lægges 
der væsentligt vægt på integrationsuddannelsesprogrammet (IGU), som et middel til at 
give flygtninge de nødvendige færdigheder til at deltage på arbejdsmarkedet. Nogle gan-
ge er sproget vedrørende migrerende arbejdstagere stærkt direktiv, som f.eks. underlinjen 
i rapporten, der hævder, at ”Flere kvinder med indvandrerbaggrund skal i arbejde”.

De offentlige servicer, der er indeholdt i NRP, er dem, der er mest knyttet til EU2020-målene. 
Derfor er en betydelig mængde plads afsat til forskellige faser af uddannelse, hvor meget 
af dette repræsenterer den igangværende reform og med flere politikker, der går længe-
re tilbage end regeringen på tidspunktet for rapporten eller er resultatet af tværgående 
partisamarbejde. I den omfattende diskussion af uddannelsesspørgsmål nævnes ikke er-
faringerne fra migrerende studerende, på trods af at dette får betydelig opmærksomhed 
i landerapporten. Adskilt fra sektionen om uddannelse, diskuteres regeringens politik i 
forhold til pleje og uddannelse i de første år. Regeringens politik, ”1.000 dages program: 
en bedre start på livet”, præsenteres sammen med en tilsagn på 1 mia. kr. ”til at forbedre de 
socialpolitiske foranstaltninger i de første og vigtigste år for børn fra socialt udsatte familier”.

NRP’s diskussion af tilsagnet om de første år er indlejret i et bredere sæt af politikker, der 
vedrører social udstødelse og forsøg på at tackle fattigdom. Her er rapporten generelt 
optimistisk over de nylige tendenser og mener, at regeringens engagement i at tilskyn-
de til at arbejde, giver udbytte.

Rapporten vedrører ikke direkte Danmarks resultater på den sociale resultattavle. 
Danmarks præstation registreres i landerapporten, skønt denne vises første gang i ud-
kastet til en fælles beskæftigelsesrapport, der er offentliggjort som en del af efterårs-
pakken (i november).

Social dialog med hensyn til det nationale reformprogram finder sted i regi af ”kontaktud-
valget for Europa 2020-strategien”, der generelt beskæftiger sig med EU-spørgsmål, men 
også inkluderer dialog med interessenter om det europæiske semester. Detaljer om den-
ne proces er indeholdt i kapitel 5 i det nationale reformprogram i 2019, hvor kontaktudval-
get beskrives som et ”parallelt høringsforum” til parlamentariske udvalg, hvormed:

”Udvalget er et vigtigt forum for dialog mellem beslutningstagere og 
interesseorganisationer på den europæiske dagsorden for vækst og beskæftigelse 
og er af central betydning med hensyn til at opnå en enighed om danske 
prioriteringer på vækst- og beskæftigelsesområdet”  
(Økonomi- og indenrigsministeriet, 2019).



20

LANDE-CASESTUDIE: DANMARK

Mødet, hvor det nationale reformprogram skulle diskuteres, blev afholdt den 20. febru-
ar. Deltagerne havde fået præcirkuleret kopier af udkastet til NRP og var i stand til at 
yde bidrag på kontaktudvalgets møde og også i skriftlig form. Mødet havde en bred 
deltagelse, og der blev givet udtryk for, at arbejdsmarkedsparternes synspunkter nogle 
gange går tabt i den bredere vifte af drøftede spørgsmål. Fagforeningerne beklager, 
at de ikke har et specifikt forum til at diskutere spørgsmål, der vedrører arbejdsmarke-
det. Timingen er muligvis væsentlig, da mødet afholdes en uge før offentliggørelsen af 
landerapporten.

Fagforeningsinterviewede deltog i kontaktudvalgets møde og fremsatte også skriftlige 
kommentarer til NRP-udkastet, der var blevet cirkuleret. NRP rapporterer følgende:

Efterfølgende havde komitémedlemmerne lejlighed til at fremsætte skriftlige 
bemærkninger. I den udstrækning det er muligt, er udvalgets kommentarer 
afspejlet og indarbejdet i det nationale reformprogram  
(MEAI, 2019).

I modsætning til visse andre lande finder der imidlertid ingen indsats sted for at regi-
strere, hvem der har givet feedback til udvalget, eller til at give et resumé af den givne 
feedback. Den danske regering offentliggør ikke de modtagne indlæg online.

2.4 De landespecifikke henstillinger

De landespecifikke henstillinger for Danmark blev offentliggjort i udkastform den 5. juni 
2019 (2019c) og i endelig form og uden ændringer den 2. juli 2019. I tråd med tidligere 
år modtog Danmark begrænsede henstillinger (to i alt). Den anden henstilling henviste 
specifikt til de trin, der er nødvendige for at tackle potentiel hvidvaskning af penge og 
direkte fra en sag, der involverer Danske Bank. Den første henstilling opfordrede den 
danske regering til at dirigere sine investeringsrelaterede udgifter til udvikling af er-
hvervsuddannelse, forskning og udvikling samt at støtte infrastrukturinvesteringer for 
at tackle vejbelastning.

Der var ingen formel høring / social dialog om landespecifikke henstillinger på grund 
af deres begrænsede karakter. Snarere blev de endelige henstillinger offentliggjort via 
Europa-Kommissionens websted og webstedet for det relevante danske ministerium. 
Fagforeningen reagerede på offentliggørelsen af henstillingen med en erklæring fra for-
bundets præsident2. Erklæringen bifalder i vid udstrækning henstillingerne, især hen-
visningen til erhvervsuddannelse, som forbundet hævder, er blevet hårdt påvirket af 
finansieringsnedskæringer.

2 https://fho.dk/blog/2019/06/08/kommissionen-invester-i-uddannelse-og-stop-hvidvask/



21

LANDE-CASESTUDIE: DANMARK

2.5  Fremme af effektive fagforeningsinterventioner 
- hvad hjalp og hindrede?

I dette afsnit identificerer vi en række faktorer, der viste sig at have en positiv eller ne-
gativ indflydelse på udformningen af fagforeningers effektive interventioner i det euro-
pæiske semester. Når vi præsenterer denne analyse, vil vi begynde med at fremhæve, i 
hvilket omfang alle disse faktorer er formet afgørende af den danske nationale kontekst. 
Fagforeningsinterviewede identificerede de mange bekymringer, som de står overfor. 
Generelt set var det imidlertid i den periode, denne forskning blev udført, økonomi-
en havde det godt, de offentlige finanser var stabile, og Danmark nød relativt høje ni-
veauer af social velfærd. En sådan kombination af omstændigheder syntes at bidrage til 
noget af et ”armslængde”-forhold mellem Europa-Kommissionen, den nationale rege-
ring og fagforeninger. På den ene side viser landet ingen af de finanspolitiske proble-
mer, der indbyder til Europa-Kommissionens indgriben gennem mekanismer som den 
makroøkonomiske ubalanceprocedure eller proceduren med uforholdsmæssigt store 
underskud.

På den anden side blev det særegne i den danske sociale model (dets arbejdsmarked, 
det sociale sikringssystem og arbejdsmarkedsrammerne) værdsat af fagforeningerne, 
der ofte var bekymrede for, at EU’s indblanding ville forstyrre dette. I det væsentlige 
var der fra Kommissionens side meget lidt ”behov” for at gribe ind (se det relativt lave 
antal henstillinger over adskillige år), mens der fra fagforeningerne var lidt ”ønske” om 
indgriben. EU blev ikke set som en løsning på nationale problemer; tværtimod blev det 
set som potentielt forstyrrende for, hvad danske fagforeninger værdsatte i det nuværen-
de system. Når det er sagt, var fagforeningernes engagement altid positivt, da nogle 
sektorer gjorde en stor indsats for at bruge processen konstruktivt. Denne overordnede 
analyse giver en vigtig baggrund for nedenstående punkter.

2.5.1. Mennesker og forhold

Selvom det er omfattet af større politiske strukturer, er det stadig sådan, at den måde, 
hvorpå en bestemt udvikling finder sted sig i specifikke sammenhænge, fortsat er for-
met på vigtige, til tider afgørende måder, af bidrag fra individer. I dette casestudie frem-
kom betydningen af bestemte individer på forskellige måder. Et specifikt eksempel, der 
blev identificeret, var en ændring af personale i LO-fagforeningen, hvor nye mennesker 
påtog sig rollen med at engagere sig i det europæiske semester. Denne ændring i perso-
nale blev betragtet som indflydelsesrig i omorientering af forbundet til en position, hvor 
det arbejdede mere konstruktivt med europæiske semesters processer.

Et andet eksempel blev leveret af en embedsmand fra generaldirektoratet for beskæfti-
gelse, sociale anliggender og inklusion, som var dansk og havde været i rollen i nogen 
tid. Det blev hævdet, at denne persons baggrund sikrede, at de havde en god forståelse 
af det danske arbejdsmarkeds særegenheder og kompleksiteter, men også at hendes 
tid i rollen gav mulighed for at udvikle positive relationer mellem Kommissionen og 
fagforeningerne. Både forbundet og uddannelsesforeningerne argumenterede for, at 
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løbende, uformel kontakt mellem dem selv og embedsmænd med base i Bruxelles var 
vigtig (især denne kontakt var ofte ikke direkte semesterrelateret). Forholdet til den kø-
benhavnsk baserede europæiske semester-chef blev betragtet som en vigtig mekanis-
me til at ”få ting til at ske” (facilitere møder osv.), mens at udvikle forbindelser med de 
relevante embedsmænd blev betragtet som politisk afgørende.

2.5.2. Fagforeningsressourcer

Det er allerede indikeret, at fagforeningerne og uddannelsesforeningerne hver for sig 
havde en dedikeret tilstedeværelse med base i Bruxelles for at håndtere EU-spørgsmål. 
I begge tilfælde blev dette identificeret som yderst nyttigt med hensyn til at støtte fag-
foreningernes engagement i den europæiske politiske udvikling og den sociale dialog. 
Denne tilstedeværelse gav et ”øre på jorden” i Bruxelles, som sikrede adgang til oplys-
ninger, der ellers ikke ville være tilgængelige. Det var også vigtigt at udvikle forhold til 
embedsmænd. I begge tilfælde var der fordele ved at samle ressourcer (alle forbund 
bidrog til deres kontor, ligesom alle uddannelsesforeninger til deres egen separate til-
stedeværelse). Et sådant engagement repræsenterer en betydelig ressource, men i disse 
tilfælde blev dette betragtet som repræsenterende en god værdi. Det er klart, at ikke 
alle nationale fagforeningsbevægelser kunne stille med en sådan ressource.

Mere generelt troede fagforeningerne ikke, at de altid havde de nødvendige ressourcer 
til at engagere sig i semesterprocesser. En interviewperson kommenterede, at seme-
steret er en proces, der i vid udstrækning afhænger af evidensbaseret politik, men at 
fagforeninger kæmpede for at være i stand til at generere eller bestille den form for 
betydelige forskningsundersøgelser, der kunne påvirke politikken. De stolede ofte på 
deres egne undersøgelser, der var mindre i skala og også åbne overfor forslag om bias. 
På et mere prosaisk niveau rapporterede fagforeningerne imidlertid om et konstant pro-
blem med at ”holde trit” med semesteret med hensyn til at give detaljerede svar på kon-
sultationer. I alle tilfælde var antallet af fagforeningspersonale på forbundsniveau og i 
individuelle fagforeninger, der beskæftigede sig med disse spørgsmål, relativt lille, og i 
én sammenhæng var den for nylig blevet reduceret. I alle tilfælde blev det rapporteret, 
at der var et kompromis mellem deltagelse i processen, og den virkning en sådan indgri-
ben kunne have. Dette skulle igen tilpasses den relative virkning til at forpligte sig til at 
arbejde med andre prioriteter. I den danske sammenhæng blev det ikke altid betragtet 
som en god ressourceinvestering at engagere betydelige mængder tid i en proces, der 
syntes at give få konkrete fordele.

2.5.3. Proces-timing og organisering

Tidligere undersøgelser har fremhævet problemerne forbundet med en proces, der 
bevæger sig hurtigt og ikke giver meget tid til betænksomme input og påtænkte bi-
drag. Problemer, der er forbundet med tidslinjer, er til dels blevet løst inden for tidspla-
nen ved at bringe nøgleelementer frem i processen. F.eks. finder undersøgelseskom-
missionen nu sted tidligere i tidsplanen, og på lignende måde er offentliggørelsen af 
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landerapporterne fremrykket. Dette forbedrer situationen for dem, der er involveret i at 
generere rapporter, men der er ikke meget bevis for, at dette gør en væsentlig forskel 
for f.eks. arbejdsmarkedets parter, der er afhængige af at svare på dokumenter. I disse 
tilfælde ser situationen ud til at have ændret sig lidt, og fagforeningsinterviewede rap-
porterede om udfordringerne ved at forsøge at generere detaljerede svar på komplekse 
dokumenter med knappe ressourcer og meget lidt tid.

Et mere markant problem i systemet er vel, at mulighederne for diskussion og debat 
forbliver begrænsede. I betragtning af Danmarks traditionelle sociale dialogrammer er 
det sådan, at der findes formelle muligheder for deltagelse i semesterprocessen (ho-
vedsageligt gennem møder arrangeret af Kommissionen og EU2020 Kontaktudvalget), 
men i begge tilfælde mente fagforeningsinterviewede at niveauet for oprigtig dialog 
var begrænset. Undersøgelseskommissionsmødet i oktober blev betragtet som et ek-
sempel på ægte ”lytning” fra Kommissionens side, selvom møderne blev beskrevet som 
”forhastede” forblev ”engangs-” begivenheder snarere end en del af en igangværende 
dialog. Arrangementer for at ”diskutere” landerapporterne og udkastet til det nationale 
reformprogram blev begge betragtet som mere kosmetiske. I det tidligere tilfælde blev 
rapporten offentliggjort og var helt klart ikke åben for genforhandling. I sidstnævnte 
tilfælde blev den, selv om NRP var i udkast, imidlertid betragtet som meget vanskeligt 
at ændre i nogen meningsfuld forstand. NRP ses som et meget politisk dokument, hvor 
regeringen afgiver en erklæring om sine aktiviteter til Kommissionen. Dette gør det ikke 
åbent for input fra andre, især når disse synspunkter muligvis er i strid med regerings-
partiets synspunkter.

Det er derfor klart, at arten af høringsprocesserne forbliver begrænset, idet fagforenin-
ger rapporterer et behov for at deltage, men en skepsis overfor hvilket omfang dette 
kan gøre en positiv forskel for semesterresultaterne.

2.5.4. Fagforeningsorganisation - intern sammenhæng

Som massemedlems- og demokratiske organisationer med medlemmer hentet fra alle 
samfundsområder, er det uundgåeligt, at udvalget af meninger, der er udtrykt inden for 
fagforeningerne om rigtigt mange spørgsmål, vil være bredt. Dette er bestemt tilfældet i 
forhold til Europa, hvor den danske offentlige mening indeholder en række synspunkter.

Inden for undersøgelsen henviste adskillige interviewpersoner til den komplekse in-
terne organisatoriske forhandling, der fandt sted inden for fagforeninger og forbund, 
da der blev gjort en indsats for at forene konkurrerende perspektiver. Eksempelvis kan 
forskellige fagforeninger inden for et forbund have forskellige perspektiver, ofte baseret 
på opfattelsen af, hvordan EU-indgreb påvirker interesserne for den pågældende fagfor-
enings medlemmer. Disse konkurrerende positioner skal forenes inden for forbundet. 
Det er imidlertid også tydeligt, at sådanne forskelle findes inden for de enkelte fagfor-
eninger, og at disse forskelle igen skal løses på det institutionelle niveau.
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Hvor disse forskelle findes, spekulerer vi i, at fagforeningens engagement med seme-
sterprocessen sandsynligvis vil være meget mere forsigtig, med deltagelse hvor det er 
nødvendigt og bestemt på en måde, der beskytter de nuværende medlemmers interes-
ser, men ikke nødvendigvis på en entusiastisk facon. For eksempel, hvor der er forskelli-
ge meninger om værdien af det europæiske semester, bliver det mindre sandsynligt, at 
en forbundet eller en individuel fagforening engagerer sig positivt med semesteret eller 
afsætter betydelige ressourcer til at forsøge at påvirke det.

Disse spørgsmål fremhæver vigtigheden af effektiv intern kommunikation, og dette 
blev betragtet som internt vigtigt, når de, der beskæftiger sig med internationalt arbej-
de i fagforeninger, kan opleve at semesteret krydser grænser mellem internationale og 
nationale dagsordener. Dette kan skabe forvirring, hvis det ikke styres effektivt.

2.5.5.  Fagforeningsorganisation - strategisk tilgang og ekstern 
fremskrivning

Det kan være ekstraordinært vanskeligt at identificere en meget direkte indflydelse på 
det europæiske semester, da det at knytte den specifikke del af et indhold i en hvilken 
som helst rapport til et tilsvarende input fra en høring, ikke kan gøres med sikkerhed. 
Ofte, når et spørgsmål rejses i en høring, føjer dette sig til en debat, der allerede finder 
sted. Derudover kan det være, at det spørgsmål, der rejses, samtidig rejses af flere andre 
deltagere i processen. Selvom det europæiske semester præsenteres som en temmelig 
enkel og lineær cyklisk proces, er det klart, at bestræbelserne på at påvirke processen er 
ekstraordinært komplekse.

Dette kræver uden tvivl en strategisk reaktion fra fagforeninger, der identificerer spe-
cifikke bekymringer, men som også forsøger at ændre debatten, der finder sted inden 
for semesterprocessen. Inden for undersøgelsen beskrev en embedsmand fra uddan-
nelsesforeningen, hvordan uddannelsesforeninger indkaldte til et formøde inden un-
dersøgelsesmødet med Kommissionen den følgende uge. Et af formålene med mødet 
var at ”konstruere en fortælling”, som alle uddannelsesforeninger kunne præsentere for 
Kommissionen. Dette var ikke umiddelbart let, da forskellige foreninger klart har forskel-
lige interesser og prioriteter, skønt det er klart, at arbejder man inden for en enkelt sek-
tor, bliver dette muligheden større. Hensigten var at forsøge at ”forme diskursen” inden 
for semesteret på et højt niveau, idet det anerkendes, at det er inden for disse diskursive 
rammer, at politiske løsninger genereres.
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Tillæg A: Danmarks landepecifikke 
henstillinger 2019

• Fokuser investeringsrelateret økonomisk politik på uddannelse og færdigheder, 
forskning og innovation for at udvide innovationsgrundlaget til at omfatte flere 
virksomheder og på bæredygtig transport for at håndtere vejbelastning.

• Sikre effektiv overvågning og håndhævelse af rammen for hvidvaskning af penge.
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Tillæg B: Tidslinje for sociale 
dialoginterventioner

Tabellen nedenfor giver en tidslinje for formelle fagforeningskontakter i relation til se-
mesteret. Et vigtigt punkt at bemærke er, at både fagforeningen (FH) og organisationen 
af danske uddannelsesforeninger (DLI) prioriterer en regelmæssig, og ofte uformel, kon-
takt med relevante kontakter fra Europa-Kommissionen i Bruxelles. Ofte er sådanne kon-
takter ikke direkte semesterrelaterede, skønt de kan have semesterrelevans. For disse 
arbejdsmarkedets parter er denne mere uformelle kontakt en vigtig dimension af deres 
sociale dialogerfaring.

DATO BEGIVENHED DETALJER

Oktober 2018 Undersøgelseskommision Fagforeningsforening (FH) mødes med 
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale 
Anliggender og Inklusion.

Uddannelsesunioner (DLI) mødes med 
Generaldirektoratet for Uddannelse og 
Kultur Fagforeninger giver Kommissionens 
embedsmænd skriftlige indlæg efter mødet.

Februar 2019 Offentliggjort landerapport

Møde i EU2020-kontaktudvalget 
for at drøfte udkastet til NRP

EU2020-kontaktudvalg nedsat af den 
danske regering for at knytte relevante 
interessenter til EU-relaterede debatter. 
Fagforeninger er repræsenteret af FH 
med mange andre organisationer til 
stede som civilsamfundsorganisationer, 
lokale regeringsrepræsentanter, 
arbejdsgiverorganisationer.

FH forelægger et formelt svar på udkastet til 
NRP

Marts 2019 Kommissionen arrangerer 
seminar for at diskutere 
landerapport med talere fra 
relevante generaldirektorater

Ved siden af denne formelle præsentation 
afholder Kommissionen et specifikt møde med 
den offentlige sektors fagforening HK for at 
diskutere semesterspørgsmål.

April 2019 Baggrundsgruppe for europæisk 
semester indkaldt af FH

Første møde i en gruppe af interesserede 
fagforeninger for bedre at koordinere svarene 
til det europæiske semester i regi af FH. Mødes 
nu planlagt.

Juni 2019 Landespecifikke henstillinger Ingen formel høring af arbejdsmarkedets 
parter i forbindelse med udkast til 
henstillinger. Ved offentliggørelsen poster FH 
et svar på deres websted.

September 
2019

DLI-møde med 
generaldirektoratets EAC-
embedsmænd

Møde i Bruxelles for at diskutere 
konsekvenserne af ændring af den 
danske regering og gennemgå 
2019-semesterprocessen.
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Tillæg C: Interviewdeltagere

Interview blev gennemført ansigt til ansigt. I de fleste tilfælde blev deltagerne intervie-
wet to gange med feltarbejdsbesøg i oktober 2018 og maj 2019.

STILLING ORGANISATION

Fagforening 
Semesterforbindelses-officer

Det danske forbund af fagforeninger (LO og nu 
TUSLO for FH - LO og FTF-sammenlægningen)

Fagforening Semesterforbindelses-officer Fagforbund i Danmark (FTF)

Senior embedsmand Danske Uddannelsesforeninger

Senior embedsmand Foreningen af offentlige ansatte (FOA)

Senior embedsmand Foreningen af offentlige ansatte (FOA)

Senior embedsmand Foreningen af offentlige ansatte (FOA)

Senior embedsmand     Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Europæisk semester-officer Europakommissionen

Ministerie-embedsmand

Ministerie-embedsmand

Senior embedsmand     Det danske økonomiske råd
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