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Finanslov 2015:

10 punktsplan  
for et dumpingfrit Danmark
Regeringen og Enhedslisten har allerede gjort meget for at komme social dumping til livs: To finans-
lovsaftaler, hvor der er sat store millionbeløb af til effektiv myndighedskontrol udført af Arbejdstil-
syn, Skat og Politi, skærpede regler om registrering af udstationerende virksomheder, skrappere bø-
der m.m, I samme forbindelse er der aftalt klare pålæg til statslige myndigheder og virksomheder om 
at bruge arbejdsklausuler i deres kontrakter med private virksomheder, og en meget klar anbefaling 
til regioner og kommuner om at gøre det samme. I foråret 2014 indgik regeringen,Enhedslisten og SF 
også en aftale om sikkerhedskort i byggeriet.

Der er ingen tvivl om, at den øgede indsats hjælper. Alligevel kan vi konstatere, at det stadig vrim-
ler med fuskerfirmaer, der underbyder normale danske løn- og ansættelsesvilkår, og som har et 
elendigt arbejdsmiljø. Det rammer især de udenlandske arbejdere. Vi må desværre også konstatere, 
at langt fra alle kommuner følger anbefalingerne om at stille krav om ordentlige løn- og ansættel-
sesvilkår, for slet ikke at tale om at følge klausulerne op med effektiv kontrol og økonomiske sankti-
oner imod virksomheder, som ikke overholder dem.

Vi håber derfor, at regeringen i finansloven for 2015 vil være med til at udbygge og styrke den ind-
sats, der allerede er i gang, og at regeringen vil være med til at tage nedenstående redskaber i brug.
Hvis de bliver indført i deres helhed, vil de kunne føre os frem til et stort set dumpingfrit  Danmark.

1: Øget myndighedsindsats
Der afsættes yderligere 75 mio. til myndighedskontrol, således at den samlede bevilling på finans-
loven til bekæmpelse af social dumping udgør i alt kr. 150 mio. Straffene for brud på reglerne skal 
skærpes, herunder mht. hvervgiverens ansvar for registrering i RUT. I særligt grove tilfælde af brud 
på reglerne, skal ejeren fratages retten til at drive virksomhed i en periode eller permanent. Indsat-
sen skønnes hovedsageligt at være selvfinansierende på grund af øgede skatteindtægter.

2: Lovgivning om kædeansvar
Der skal indføres en lov om kædeansvar, som foreslået af BAT-kartellet. Kædeansvaret pålægges ho-
vedentreprenøren, således at denne kan gøres økonomisk ansvarlig for krav om løn mm. mod unde-
rentreprenørerne, som er stadfæstet af arbejdsretten. Kædeansvaret skal også gælde hovedentre-
prenørens ansvar for, at underentreprenørerne har betalt skat, moms og sociale bidrag. Lovgivning 
om kædeansvar vil hurtigt føre til, at hovedentreprenører kun bruger underentreprenører, der har 
orden i tingene.

3: Arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter
Ikke én eneste skattekrone skal bruges til at understøtte social dumping. Regioner og kommuner 
skal derfor pålægges at følge samme regler som staten, når der udbydes opgaver til private. Lovgiv-
ningen skal bygge på principperne i beskæftigelsesministeriets cirkulære og vejledning af juni 2014. 
Det vil sige, at der i alle offentlige kontrakter skal stilles krav om arbejdsklausuler, som sikrer, at løn- 
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og ansættelsesvilkår hos leverandør og underleverandører mindst svarer til det niveau, der fremgår 
af de repræsentative overenskomster. Der skal være klare regler om kontrol og økonomisk hæftelse 
for overholdelse af klausulen, hele vejen ned gennem kæden.

4: ID-kort i udsatte brancher
Det aftalte sikkerhedskort i byggeriet bliver et godt redskab for myndighederne, når det bliver ta-
get i brug. Men andre brancher er mindst lige så udsatte. Der skal derfor også indføres ID-kort i ren-
gøringsbranchen, hotel- og restauration, landbrug, skovbrug og gartneri. I alle tilfælde, også i bygge-
riet, skal kortet – ud over de allerede aftalte oplysninger om personen, virksomheden, social forsik-
ring mm – indeholde oplysninger om vedkommendes uddannelsesbaggrund, ligesom der skal stilles 
krav om minimum én dags sikkerhedsuddannelse (med mulighed for merit for tidligere uddannelse).

5: Stop for social dumping på landevejene
Bunden er ved at gå ud af den danske transportbranche, hvad angår ordentlig løn og arbejdsmiljø. 
Der skal ske en kraftig oprustning af politiets tungvognscentre. For at sikre, at reglerne bliver hånd-
hævet, skal der anvendes skrappere bøder, inddragelse af godskørselstilladelser og tilbageholdelse 
af hele vogntoget, samt kædeansvar/medvirkeransvar for speditørerne. Det er godt, at transport-
ministeren står fast over for Kommissionens kritik af de danske cabotageregler, men han bør også 
støtte Finlands mere vidtgående fortolkning. 

6: Stop for social dumping i luftfarten
Også luftfarten er hårdt ramt af social dumping, der sætter arbejdsmiljø og sikkerhed under pres. 
Det sker især ved nedbrydning af sædvanlige ansættelsesformer til fordel for hyppig brug af vi-
karer og anvendelse af piloter som ”arme og ben-firmaer”.  Af hensyn til sikkerheden skal der stilles 
krav om, at en større del skal være ansat direkte i selskabet, som det for eks. er tilfældet for flyme-
kanikere, hvor der er krav om mindst 50 % ansættelse. En del af de øgede midler til indsats mod soci-
al dumping skal øremærkes, så trafikstyrelsen kan føre en langt mere offensiv kontrol med arbejds-
miljøet i flyene.

7: Bedre retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
Udliciteringer og andre former for virksomhedsoverdragelse er blevet et redskab for offentlige og 
private virksomheder til at spare på lønudgifterne. Beskyttelsen af lønmodtagernes rettigheder er 
blevet reduceret til stort set ingenting. Det skal der rettes op på. LO har udarbejdet en række forslag, 
der sikrer lønmodtagernes rettigheder, så loven skal anvendes ved enhver virksomhedsoverdragel-
se, og så den nye virksomhed forpligtes på lønmodtagernes individuelle og kollektive rettigheder.

8: Ændring af loven om vikardirektivet
Brugen af vikarer, især via udenlandske vikarfirmaer, er et hyppigt anvendt middel til at trykke løn 
og ansættelsesvilkår for fastansatte. Vikarloven skal ændres, så det sikres, at vikarer ikke kan af-
lønnes på et lavere niveau end de fastansatte. Beskatningen af arbejdsudleje skal strammes op, så 
virksomhederne ikke belønnes skattemæssigt for at anvende udenlandske vikarer. 
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9: Aftaler med andre EU-lande om kontrol af virksomheder
Et af de helt store problemer i kampen mod social dumping, er de manglende muligheder for at kon-
trollere, om udenlandske virksomheder rent faktisk er lovlige. Regeringen skal derfor, inden udgan-
gen af 2015, have indgået klare aftaler med de lande, der er hjemsted for de virksomheder, som un-
derbyder danske virksomheder. Aftalerne skal sikre, at de danske myndigheder meget hurtigt kan 
konstatere om en virksomhed er lovligt registreret i hjemlandet. 

10: Opgør med EU-regler
EU-reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser, samt EU-domstolens afgørelser (især Lav-
al-dommen m. fl.) baner vejen for social dumping. Den danske regering skal derfor i langt højere grad 
tage kampen op for at få ændret EU ś regler på dette område. Det gælder muligheden for at uden-
landske virksomheder skal godkendes inden de opererer i Danmark. Udstationeringsdirektivet skal 
ændres, så det slås fast, at landene har ret til at stille mere vidtgående krav. Reglerne om cabotage-
kørsel og international godskørsel skal ændres så de muliggør, at landene kan stille mere vidtgåen-
de krav. Sidst men ikke mindst skal den danske regering støtte den europæiske fagbevægelses krav 
om en Social Protokol, der sikrer, at faglige og sociale rettigheder er overordnet EU ś regler om det in-
dre marked.


