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Opgavetekst   

International Labour Office (ILO), Governing Body, GB.275/4/2, Geneva, June
1999:  Fourth Item on the Agenda: 317th Report of the Committee on Freedom of
Association. – De følgende uddrag af rapporten fra ILO (et organ under FN) er
oversat fra engelsk af Helmuth Schledermann.

Klage, i henhold til ILO’s Statut, artikel 24, over den danske regering, indgivet af
Luftfartsfunktionærerne og Maersk Air Kabinebesætningsforening, vedrørende
Danmarks overtrædelse af Konvention nr. 87 af 1948 om foreningsfrihed og
beskyttelse af retten til at organisere sig og Konvention nr. 98 af 1949 om retten
til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger.

A. Klagernes påstande

Ved skrivelse af 7. maj 1998 påstår Luftfartsfunktionærerne og Maersk Air Kabinebe-
sætningsforening, at den danske regering har krænket Konvention nr. 87 og 98 ved
at opretholde og benytte § 12 i lov nr. 192 af 6. marts 1997 om mægling i arbejdsstri-



1 Konvention nr. 87 af 1948 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, ratificeret
af Danmark 13.6.1951, jfr. særlig art. 3: “Arbejder- og arbejdsgiverorganisationer er berettiget til selv
at udarbejde deres love og bestemmelser, til i fuld frihed at vælge deres repræsentanter, til at ordne
deres administration og virksomhed samt til at udforme deres programmer. De offentlige
myndigheder skal afholde sig fra enhver indblanding, som kan begrænse denne ret, eller som kan
hæmme organisationerne i deres lovlige udøvelse heraf.” – Konvention nr. 98 af 1949 om retten
til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, ratificeret af Danmark 15.8.1955, jfr. særlig art.
4: “Der skal om nødvendigt træffes foranstaltninger, tilpasset efter forholdene i det enkelte land, til
at opmuntre og fremme fuld udvikling og benyttelse af et organ for frivillige forhandlinger mellem
arbejdsgivere eller arbejdsgiverorganisationer og arbejderorganisationer med henblik på regulering
af arbejdsvilkårene gennem kollektive overenskomster.” – De to konventioners baggrund er, at
strejker og lockouter i en længere årrække forud for 1945 havde været forbudt i lande som f.eks.
Italien og Tyskland. I brede kredse mente man nu, at ikke alene kontraktsfriheden men også
menneskerettighederne krævede retten til arbejdskonflikt respekteret.

Lovbekendtgørelse nr. 192 af 6. marts 1997 om mægling i arbejdsstridigheder (“forligsmandslo-
ven”) § 12: “Forligsmanden kan i de af ham stillede mæglingsforslag til en samlet løsning af en
konfliktsituation bestemme, at disse mæglingsforslag delvis eller fuldt ud skal betragtes som en
helhed, uanset hvorledes de fag, der er inddraget i konflikten, er organiseret ...”. – Denne regel
kaldes forligsmandens “sammenkædningsret”. Den medfører, at der i den enkelte organisation kan
være et flertal mod et mæglingsforslag, men i de sammenkædede organisationer et flertal for
mæglingsforslaget. På den måde kan organisationer i årevis være berøvet deres ifølge
overenskomstsystemet lovlige strejkeret. [Red.]
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digheder [ofte betegnet “forligsmandsloven”. Red.].15
Som baggrund herfor oplyser klagerne, at overenskomsterne mellem dem og

deres respektive arbejdsgivere skulle fornys i foråret 1998. Den 30. marts informerede
forligsmanden Luftfartsfunktionærerne om, at Dansk Arbejdsgiverforening ønskede,
at dette fagforbunds overenskomst med SAS og SAS Data skulle underkastes
mægling. Luftfartsfunktionærerne protesterede ved brev af 3. april 1998 mod denne10
inddragelse i mæglings-procedurer, idet de særlig henviste til den kendsgerning, at
lignende inddragelse havde fundet sted i 1991, 1993 og 1995, hvorved de var blevet
berøvet deres ret til at føre frie forhandlinger om overenskomst. Denne protest blev
ignoreret af forligsmanden, der herved gjorde brug af sine beføjelser i henhold til
forligsmandslovens § 12.15

... Ved udløbet af klagernes overenskomster varslede de respektive arbejds-
givere en lockout ... med virkning fra 27. april 1998.

Den 6. maj 1998 fremsatte arbejdsministeren lov nr. 264 om fornyelse af visse
kollektive overenskomster m.v. Lovens § 1 bestemmer, at de overenskomster, der
indgår i forligsmandens mæglingsresultat, fornys indtil 1. marts 2000. §§ 2-4 indførte20
visse ændringer i overenskomsterne, og § 5 bragte konflikten til ophør. § 6 pålægger
parterne fredspligt i hele den toårige forlængelses-periode. Loven vedtoges af
Folketinget den 7. maj 1998. Derved blev klagernes overenskomster fornyet gennem
lovindgreb, og klagerne fik ingen mulighed for at forhandle med arbejdsgiverne. ...
Klagerne understreger, at fornyelsen af de kollektive overenskomster gennem25
lovindgreb gjaldt hele arbejdsmarkedet og ikke var begrænset til bestemte områder,
der kunne anses for at være livsvigtige funktioner (essential services).



2 Afstemningsregler (kun for arbejdernes organisationer) og sammenkædningsregel i forskellige
udgaver har eksisteret i forligsmandsloven siden 1934. [Red.]
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B.  Regeringens svar

Ved skrivelse af 25. januar 1999 oplyste den danske regering, at forligsmanden den
30. marts 1998 fremsatte mæglingsforslag til fornyelse af de overenskomster, der30
udløb 1. marts 1998. ... Mæglingsforslaget blev sendt til afstemning og blev vedtaget
af arbejdsgiverne, men nedstemt af de ansatte. Efter at mæglingsforslaget var blevet
forkastet, udbrød en arbejdskamp, som omfattede mere end 400.000 ansatte. Da
konflikten havde varet 10 dage, vedtog Folketinget Lov om fornyelse af visse
kollektive overenskomster m.v., der havde til formål at standse den storkonflikt, som35
havde lammet mange funktioner i det danske samfund med alvorlige konsekvenser
til følge. ...” 

[Herefter redegøres for, hvorledes det danske arbejdsmarked fungerer, bl.a.
omtales forligsmandens beføjelser. Det betones, at forligsmanden ikke er forpligtet til
at tage samfundsøkonomiske hensyn, og at regeringen er uden indflydelse på hans40
virksomhed.]

“Arbejderne kan forkaste et mæglingsforslag med et almindeligt flertal, hvis
over 40% af medlemmerne har afgivet deres stemme. Hvis stemmeprocenten er
under 40 kræves, at et flertal har stemt imod forslaget, og at dette flertal udgør mindst
25% af de stemmeberettigede. På arbejdsgiversiden sker afstemningen efter45
organisationernes vedtægter. ...2

Den 31. marts fremsatte forligsmanden et mæglingsforslag, som var anbefalet
af hovedorganisationerne [d.v.s. både arbejdernes og arbejdsgivernes]. Mæg-
lingsforslaget omfattede dels de indgåede forlig, dels overenskomster for de få
områder, hvor der ikke var indgået forlig. ... Mæglingsforslaget blev vedtaget på ar-50
bejdsgiversiden, men forkastet på arbejdersiden. [Derefter strejker og lockouter 27.
april - 7. maj 1998]. ... På denne baggrund fremsatte regeringen Forslag om fornyelse
af visse kollektive overenskomster m.v. Loven blev vedtaget af Folketinget den 7.
maj, og konflikten ophørte den 8. maj 1998. De nye overenskomster løber i to år,
således at den ordning fastholdes, at størstedelen af det private arbejdsmarked igen55
forhandler samlet i året 2000. Hvad angår indholdet af loven, så bygger den på det
forkastede mæglingsforslag med tilføjelse af forskellige former for fridage (op til fem
dage ialt for børnefamilier), hvad der havde været forhandlet om mellem parterne
efter konfliktens udbrud. ...

Regeringen er opmærksom på, at denne sag har to hovedspørgsmål: (1) Det60
første er spørgsmålet om forligsmandens ret til at sammenkæde flere mæglings-
forslag, og (2) det andet er spørgsmålet om regeringens lovindgreb.

(1)  Hvad angår det første spørgsmål, understreger regeringen de særlige
kendetegn ved det danske arbejdsmarked. Den omstændighed, at der gælder en lang
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række overenskomster med forskellige fagforbund på den samme virksomhed ... gør65
det nødvendigt for den at have en afstemning under ét i en situation, hvor parterne
ikke selv er i stand til at løse problemerne. Regeringen understreger, at der ikke er tale
om at udvide en kollektiv overenskomst, så den kommer til at dække andre grupper
end dem, der direkte er omfattet af overenskomsten. Der er heller ikke tale om, at
man påtvinger størstedelen af arbejderne en overenskomst. Det forholder sig således,70
at der forhandles på de forskellige områder, og hvis forligsmanden finder det
hensigtsmæssigt, kan han/hun fremsætte et mæglingsforslag til løsning af tilbage-
værende problemer. Som udgangspunkt skal et sådant forslag sendes til afstemning
hos arbejdere og arbejdsgivere, som kan vedtage eller forkaste det. Sammenkæd-
ningsreglen medfører, at de enkelte mæglingsforslag kan kædes sammen til ét75
forslag, hvorom alle berørte arbejdere og arbejdsgivere stemmer under ét – men
denne procedure forudsætter, at forhandlingsmulighederne på de enkelte områder må
anses for udtømte [og dette afgøres af forligsmanden. Red.] ... Hvis ikke denne regel
fandtes, kunne endog meget små grupper af arbejdere ved at stemme nej til deres
overenskomst forhindre en genoptagelse af arbejdet, uanset om deres kolleger havde80
stemt ja. Dette skyldes, at de enkelte arbejdsfunktioner i moderne virksomheder er
stærkt afhængige af hinanden. I den situation kunne en sådan gruppe foretage en
slags afpresning, hvilket deres kolleger ville finde uacceptabelt. Der er derfor
grundlæggende tale om en solidarisk regel, som understreger den kollektive karakter,
som det danske arbejdsretlige system har. ...85

(2)  Hvad angår berettigelsen af lovindgrebet, så påpeger regeringen, at så
snart konflikten var en kendsgerning, nedsatte den en følgegruppe af embedsmænd
fra en række ministerier, som fra dag til dag skulle følge konfliktens udvikling og de
konsekvenser, den fik på forskellige områder af samfundet . ... Henimod slutningen
af konflikten begyndte der at opstå problemer, som ikke fortsat kunne løses gennem90
dispensationer eller andre nødforanstaltninger. Især manglende rengøring og
ophobning af affald skabte alvorlige problemer for institutioner og hospitaler ...
Generelt var der voksende transportproblemer, som bragte livsnødvendig udbringning
af medicin og medicinske analyse-resultater i fare.

For regeringen var det imidlertid afgørende, at det på basis af parternes ud-95
trykkelige tilkendegivelser kunne forudses, at konflikten ville komme til at løbe i det
mindste i fem uger. Hertil kom, at konflikten nu ville blive udvidet til at omfatte
dagligvarehandelen og andre daglige fornødenheder. ...

Regeringen er opmærksom på Komiteens praksis, hvorefter de økonomiske
konsekvenser af en konflikt som udgangspunkt anses for irrelevante ved bedømmel-100
sen af, om et indgreb er berettiget eller ej. Alligevel vil regeringen gøre opmærksom
på, at en så omfattende konflikt ville have haft katastrofale følger for den nationale



3 Statens første lovindgreb i en arbejdskonflikt fandt sted i 1933 (“Kanslergadeforliget”). Siden er det
sket talrige gange, også efter Danmarks ratifikation af Konvention nr. 87. [Red.].

4 Sag nr. 1418: Sømændenes Forbund mod Danmark 1988 og sag nr. 1725: Dansk Journalistforbund
mod Danmark 1993, hvorefter forligsmanden iflg. ILO ikke må gribe ind, før mulighederne for frie
forhandlinger er udtømt. Forligsmandslovens § 12 med sammenkædningsreglen ønskes af ILO
ændret under henvisning til ILO’s Konvention nr. 98 af 1949, jfr. ovenfor note 1. [Red.].

5 Sag nr. 1338: LO og Firmafunktionærernes & Tjenestemændenes Organisation i Danmark (FTF)
mod Danmark 1986. – Sag nr. 1443: Programmørernes og Operatørernes Landssammenslutning
(PROSA) mod Danmark 1988. – Sag nr. 1421: Foreningen af Yngre Læger mod Danmark 1989. –
Sagerne gælder regeringsindgreb ved lov nr. 123 af 31.3.1985, lov nr. 542 af 20.8.1987 og lov nr.
246 af 8.5.1987. I alle tilfælde betegnede ILO den danske regerings indgreb som helt eller delvis
konventionsstridigt. [Red.].
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økonomi, hvis den havde fået lov til at løbe i de nævnte yderligere tre uger.3 ...
Det er som anført nødvendige elementer i det danske overenskomstsystem,

dels at forligsmanden har mulighed for at sammenkæde flere kollektive overens-105
komster i et enkelt mæglingsforslag, dels at Folketinget har beføjelse til under
ekstraordinære forhold at intervenere og standse en konflikt på arbejdsmarkedet, når
denne er blevet til en trussel mod befolkningens sikkerhed og sundhed. Uden disse
elementer, hævder regeringen, ville det blive nødvendigt radikalt at ændre den danske
model, og dette ønsker hverken regeringen eller arbejdsmarkedets parter at gøre på110
nuværende tidspunkt.

C.  Komiteens konklusioner

Komiteen noterer sig, at denne sag vedrører påstande om, at regeringen har krænket
klagernes ret til at strejke, ret til at føre kollektive forhandlinger, og at den har grebet
ind i klagernes organisationers frie virksomhed gennem opretholdelse og anvendelse115
af forligsmandslovens § 12 og gennem vedtagelse af lovbestemmelser, der forlænger
kollektive overenskomster.

Komiteen skal først minde om, at den ved flere tidligere lejligheder allerede
har undersøgt klager vedrørende anvendelse af forligsmandslovens § 12 (se sag nr.
1418 og  sag nr. 1725)4 og vedrørende regeringens indgreb i frie overenskomstfor-120
handlinger gennem fornyelse ved lov af kollektive overenskomster (se sag nr. 1338,
sag nr. 1443 og sag nr. 1421).5

[Komiteen fastholder, at forligsmandslovens § 12 er i strid med Konvention nr.
98]. Den omstændighed, at udfaldet af afstemningen i den pågældende sag var i
overensstemmelse med klagernes holdning, ændrer ikke på det forhold, at den nu-125
værende lovgivning kan begrænse de mest omfattende organisationers ret til at føre
frie forhandlinger på en måde, der er i modstrid med art. 4 i Konvention nr. 98. ... Ar-
gumentet vedrørende indbyrdes afhængighed mellem forskellige funktioner i virksom-
hederne og risikoen for afpresning bør ikke føre til, at lovlige, repræsentative fag-
foreninger fratages retten til at føre frie forhandlinger. Forligsmandslovens § 12 kan130



6 Et eksempel på, at ILO har accepteret et lovindgreb i en konflikt, er sag nr. 1882: Dansk
Sygeplejeråd mod Danmark 1995. – Lov nr. 330 af 24.5.1995 var berettiget, fordi der med hospi-
talsområdet var tale om “essential service”. Men når loven forlængede overenskomsterne i helt op
til to år, var det derimod ifølge ILO i strid med Konvention nr. 98, art. 4. [Red.].
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også have en negativ indflydelse på muligheden for, at en lønarbejderorganisation kan
udøve retten til strejke [sammenkædede mæglingsforslag, jfr. note 1, i slutningen. Red.]
...

Hvad angår berettigelsen af lovindgrebet, der forlængede de kollektive
overenskomster ... med to år ..., gør Komiteen opmærksom på ... princippet om, at135
offentlige myndigheder bør afholde sig fra enhver indblanding, der kan indskrænke
eller hindre fagforbundenes lovlige udøvelse af deres rettigheder [jfr. Konvention nr.
87. Red.] . Komiteen anser det for et væsentligt element i foreningsfriheden, at man
kan søge at forbedre livs- og arbejdsforhold for medlemmerne gennem kollektive
forhandlinger og andre lovlige midler. ...140

Komiteen gør opmærksom på, at strejkeretten kun kan begrænses eller
forhindres: (1) i den offentlige sektor og kun for embedsmænd, som udøver autorita-

tive statsfunktioner; eller (2) i livsvigtige funktioner (essential services) i en snæver
fortolkning af ordet (d.v.s. tjenesteydelsers afbrydelse, der kunne true liv, personlig
sikkerhed og sundheden for hele befolkningen eller dele af befolkningen).6 ...145
Komiteen anser ikke generelt transport for at være en livsvigtig funktion i ordets
snævre betydning. ... Komiteen minder om, at man kan etablere et nødberedskab
[vedr. transport af medicin] ... Komiteen noterer med beklagelse, at regeringen ikke
synes at have gjort forsøg på at forhandle sig frem til et nødberedskab ... [men i stedet
ved lov har bundet parterne i to år]. Endelig bemærker Komiteen, at regeringens150
lovindgreb havde betydning for ... 400.000 ansatte, dækket af mere end 500
overenskomster, uden at der blev gjort forsøg på at skelne mellem livsvigtige
funktioner (eller funktioner, som kunne skabe en akut national krise) og dem, der ikke
kunne betragtes som sådanne.

Komiteens henstillinger [via “the Governing Body”. Red.] 155

(a)  Komiteen opfordrer regeringen [i Danmark] til sammen med arbejdsmarkedets
parter at gennemgå forligsmandslovens § 12 for at sikre, at flertallet af lønarbejdere
på et givet område ikke underkastes den holdning, som et flertal på større dele af ar-
bejdsmarkedet har, således at de kan føre frie kollektive forhandlinger om arbejds-
betingelser og bevare muligheden for at tage kampskridt. 160
(b)  Som følge af, at lov nr. 264 af 7.5.1998 om fornyelse af visse kollektive overens-
komster m.v. indebar et lovindgreb i den kollektive forhandlingsproces, som er i
modstrid med principperne for fri kollektiv forhandling og med lønarbejdernes og



7 Opgaven drejer sig ikke om fortolkning af de citerede retsregler i note 1. [Red.].
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arbejdsgivernes ret til at organisere deres virksomhed og til at udforme deres
programmer [jfr. Konvention nr. 87, note 1 ovenfor. Red.], opfordrer Komiteen165
regeringen til at sikre, at et sådant indgreb ikke gentages i fremtiden.
...

Genève, 4. juni 1999 Max Rood
(formand)

SPØRGSMÅL

Både borgerligt og socialdemokratisk ledede danske regeringer har med samme
argumenter afvist ILO’s gentagne kritik af mæglingssystemet og af statsindgreb på det
danske arbejdsmarked. Samtidig må det antages, at begge parter (ILO og de danske
regeringer) går ind for et markedssamfund (arbejdsmarked) og for en ordnet rets- og
velfærdsstat. – Hvorledes kan man historisk forklare og sagligt bedømme7

1. ILO’s standpunkt?   og
2. de danske regeringers standpunkt?


