
P O L I T I S K E  M Å L S Æ T N I N G E R

2 0 2 0
2 0 2 3 



EN BÆREDYGTIG FREMTID

I oktober 2020 holdt Teknisk Landsforbund kongres under temaet 

”Fremtidens Fællesskab”. Da kongressen blev afholdt med Covid-19 

restriktioner, blev der ikke mulighed for at drøfte og beslutte fremtidens 

politiske målsætninger – de blev i stedet besluttet af TL’s hovedbesty-

relse på baggrund af input fra vores medlemmer. 

I TL tror vi på, at vækst skabes gennem viden. Vi tror på en vækst, der er 

skabt af dygtige og innovative medarbejdere. Det kræver, at vi som samfund 

både tør investere i uddannelse hele livet, i ny teknologi og i grøn omstilling. 

Og så skal vi investere i mennesker. Det skal vi ved at sikre det gode 

arbejdsliv og skabe et godt sikkerhedsnet for ledige. 

Som fagforening er vores primære fokus på medlemmernes uddannel-

se og arbejdsliv. Vi vil samtidig sikre gode rammer for medlemmernes 

arbejdsmiljø, ligestilling og lønvilkår. 

Men som fagforening har vi også et samfundsmæssigt og globalt fokus. 

Derfor har vi fokus på den grønne omstilling, og vi er fortalere for en 

bære dygtig vækst. En vækst, der ikke belaster vores klima, og en vækst, 

der skabes på arbejdspladser med gode forhold. 

Vi skal turde investere i mennesker!

På vegne af Hovedbestyrelsen.

Jannik Frank Petersen 
Forbundsformand
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En stor del af livet bruges på arbejde. 

Derfor arbejder TL for at sikre de bedst 

mulige betingelser for medlemmernes 

arbejdsliv. Vi kan nemlig være med til at 

forme og forbedre medlemmernes ar-

bejdsliv, både gennem overenskomster, 

men også ved at have fokus på politisk 

arbejde.

I perioden fra 2020-2023 har TL fokus 

på fem politiske målsætninger, der hver 

især bidrager til et bedre arbejdsliv. 

Målsætningerne handler bl.a. om grøn 

omstilling, fremtidens uddannelsessy-

stem og bedre arbejdsvilkår. Emner og 

mål, der skal arbejdes på, hvis Danmark 

fremover skal være i front.
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TL VIL I DEN KOMMENDE  
KONGRESPERIODE ARBEJDE MED 
5 POLITISKE MÅLSÆTNINGER:



I TEKNISK LANDSFORBUND ARBEJDER VI FOR FN’S 
VERDENSMÅL, OG VI VIL I DEN KOMMENDE KONGRESPERIODE 
HAVE SÆRLIGT FOKUS PÅ FØLGENDE VERDENSMÅL:



I DAG ER det ikke længere nok at opgøre 
den økonomiske bundlinje. Den sociale og den 
grønne bundlinje skal også medregnes, hvis vi vil 
sikre, at alle får gavn af den økonomiske frem-
gang. Vi ved, at den grønne omstilling er kom-
met for at blive, så derfor er det vigtigt, at der 
tænkes socialt og økonomisk bæredygtige tiltag 
ind i omstillingen. Vi har tre bud på, hvad der skal 
prioriteres for, at der er færrest mulige slagsider 
ved den grønne omstilling.

A
Vi skal investere i ny teknologi, der 
understøtter den grønne omstilling
Vi ved med sikkerhed, at vi får behov for at 
udnytte vores ressourcer bedst muligt, hvis vi vil 
sikre, at flest mulige får gavn af dem. Hvis vi sør-
ger for at investere i ny teknologi, som under-
støtter den grønne omstilling, kan vi være med 
til at sikre en god ressourceudnyttelse. I samme 
omgang kan investeringer i ny teknologi også 
bidrage til at sikre nye løsninger, som er mere 
skånsomme over for vores miljø og klima end 
de eksisterende løsninger. Vi ved fra tidligere 
undersøgelser, at det er et grundlæggende ar-
bejdsvilkår for mange medlemmer at tilegne sig 
viden om ny teknologi. Derfor har TL’s medlem-
mer en vigtig rolle i den grønne omstilling, når 
der skal ny teknologi ind på arbejdspladserne.

1
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GRØN OMSTILLING 
GENNEM BÆREDYGTIG 
VÆKST

I 2020 VEDTOG FOLKETINGET EN 
KLIMALOV, SOM FORPLIGTER 
DEN SIDDENDE REGERING TIL 

AT ARBEJDE FOR AT REDUCERE 
DRIVHUSGASUDLEDNINGEN MED 

70% I FORHOLD TIL UDLEDNINGEN 
I 1990

KILDE: KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET
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B
Vi skal have bæredygtig vækst 
Hvis vi skal blive ved med at have høj velstand i 
Danmark, er det vigtigt, at vores vækst ikke sker 
på bekostning af naturens ressourcer eller men-
neskers arbejdsvilkår. Bæredygtighed handler 
nemlig ikke kun om at sikre, at der ikke dyrkes 
rovdrift på naturens ressourcer. Vi skal samtidig 
have fokus på ordentlige arbejdsvilkår og sikre, 
at vores økonomi er holdbar. AE-rådet viser i en 
analyse fra juli 2020, at grønne virksomheder 
eksporterer for ca. 300.000 kr. mere pr. medar-
bejder end gennemsnitlige virksomheder. Den 
grønne omstilling og økonomisk vækst kan altså 
sagtens gå hånd i hånd. I dag laver Danmarks 
Statistik både et grønt nationalregnskab og en 
oversigt over forskellige indikatorer, der viser, 
hvordan det går for Danmark med at opfylde 
FN’s Verdensmål. Vi har altså allerede nu for-
skellige data, vi kan anvende til at sætte mål for 
en mere bæredygtig vækst i Danmark. C

Medlemmernes kompetencer skal 
inddrages i den grønne omstilling
Vi ved, at mange af TL’s medlemmer til daglig 
arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling 
på den ene eller den anden måde. I 2019 under-
søgte Fagbladet Teknikeren, hvordan medlem-
merne arbejder med bæredygtighed. Her angav 
55% af medlemmerne, der deltog i undersøgel-
sen, at der indgår overvejelser om bæredygtig-
hed i deres arbejde. Derudover angav 33% af 
medlemmerne, der deltog i undersøgelsen, at 
deres arbejdsgiver har sat mål for bæredygtig-
hed. Hvis teknikernes kompetencer for alvor skal 
inddrages i den grønne omstilling, er det vigtigt, 
at det fremhæves, hvordan TL’s medlemmer 
bidrager til den grønne omstilling. 

KLIMARÅDET VURDEREDE I 2020, 
AT DANMARK KAN REDUCERE 60% 

AF DRIVHUSGASUDLEDNINGEN I 
FORHOLD TIL 1990-NIVEAU MED 
ALLEREDE KENDTE INITIATIVER. 

DE SIDSTE 10% SKAL REDUCERES 
VED HJÆLP AF NY TEKNOLOGI

KILDE: KLIMARÅDET – KENDTE VEJE OG NYE 
SPOR TIL 70 PROCENTS REDUKTION

HVAD KAN GØRES POLITISK 
FOR AT SIKRE GRØN 
OMSTILLING?
Ifølge den grønne tænketank CONCITO 
kan politiske virkemidler i klimapolitik-
ken og den grønne omstilling opdeles i 
tre hovedområder:
 
1) regulering og påbud 
2) afgifter og tilskud 
3) investeringer og ny teknologi

KILDE: CONCITO
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Vi lever længere, og vi ser også frem mod flere år 
på arbejdsmarkedet end tidligere generationer. 
Den teknologiske og digitale udvikling betyder, at 
vi reelt ikke ved hvilke kompetencer, der vil være 
relevante og efterspurgte om bare ti år. Det bety-
der, at det arbejdsmarked, som vi uddanner os til, 
når vi er unge, kan have ændret sig så meget, at 
det er helt andre og måske i dag ukendte kompe-
tencer, der vil blive efterspurgt efter få år.

Et arbejdsliv vil derfor komme til at bestå af 
forskellige faser, og vi skal i løbet af vores 
arbejdsliv være parate til at indgå i nye faglige 
konstellationer, have mod på – og mulighed for – 
at skifte spor i vores arbejdsliv. Det betyder, at vi 
skal skabe gode rammer for at uddanne os livet 
igennem – også hvis vi vælger en anden vej end 
den, som uddannelsen umiddelbart lægger op 
til. Der skal gøres op med forestillingen om, at vi 
er færdiguddannede, når vi er midt i 20’erne. 

Som fagforening skal vi støtte medlemmerne 
i de forskellige faser i deres arbejdsliv. Vi skal 

UDDANNELSE ER HELT essentielt, hvis 
Danmark skal være i front både nu og i fremtiden. 
Det er vigtigt, at ungdomsuddannelserne og de 
videregående uddannelser klæder de studerende 
på til at kunne indgå på det arbejdsmarked, de 
kommer ud i. Det er dog mindst lige så vigtigt, 
at vi efter- og videreuddanner os igennem hele 
arbejdslivet. Arbejdsmarkedet stiller hele tiden 
nye krav til lønmodtageres kompetencer, og det 
bliver endnu vigtigere at kunne omstille sig i 
løbet af arbejdslivet. Derfor er det også vigtigt, at 
efteruddannelse er af en ordentlig kvalitet.

A
Uddannelse hele livet på tværs  
af uddannelsessystemet
Vi skal tage et opgør med det meget søjleopdel-
te uddannelsessystem. Det skal være muligt at 
bevæge sig frit rundt i uddannelsessystemet 
både vertikalt og horisontalt, på fuldtid og på 
deltid og som beskæftiget og ledig. 

STÆRKE UDDANNELSER 
HELE LIVET
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arbejde for at styrke rammerne for udbud og 
finansiering af relevant efter- og videreuddan-
nelse, så kvaliteten af uddannelsen er god. Vi 
skal opmuntre og støtte medlemmerne til at 
gøre brug af deres rettigheder og muligheder, 
og vi skal lave karrieresparring og arbejde for at 
styrke efter- og videreuddannelseskulturen på 
de enkelte TL-arbejdspladser.

Samtidig skal vi sikre lediges ret til uddannelse 
og opkvalificering. Jobcentrene bruger i vid ud-
strækning tilfældige og ukvalificerede virksom-
hedspraktikker som eneste indsats til de ledige. 
I stedet skal de have ret til opkvalificerende 
tilbud, som gør ledigheden så kort som mulig. 
For medlemmer, som ønsker karriereskift, skal 
en længerevarende uddannelsesindsats være 
mulig. I ledighedsperioder skal der være ret til 
opkvalificering i form af kurser, og der skal være 
mulighed for at gennemføre en uddannelse på 
minimum dagpengeniveau.

B
Flere skal vælge en teknisk  
uddannelse 
Flere studenter skal vælge en teknisk uddannelse 
på enten erhvervsskole- eller erhvervsakademi-
niveau. Danmark har brug for flere teknikere med 
STEM-kompetencer (Science, Technology, Engine-
ering og Mathematics). Vi skal gøre teknikervejen 
til en interessant og synlig karrierevej. Tekniker-
nes rolle er ofte at være et vigtigt bindeled mellem 
teori- og praksis, som muliggør den grønne om-
stilling. Derfor skal vi synliggøre vigtigheden af det 
bindeled, som teknikerne udgør.
En stor del af TL’s uddannelser er STEM-uddan-

nelser. Til forskel fra universitetsuddannelserne 
udmærker TL’s tekniske uddannelser sig ved at 
være praksisnære. Koblingen mellem teori og 
praksis er helt unik for de professionsrettede 
uddannelser og resulterer i dimittender, der alle-
rede i løbet af deres uddannelse har haft deres 
gang i virksomhederne og ved, hvordan man 
omsætter teorier til virksomhedernes praksis. 

Da en del af de tekniske erhvervsakademiuddan-
nelser stadig er forholdsvis nye, skal TL arbejde 
for at synliggøre og profilere teknikeruddan-
nelserne både over for arbejdsmarkedet og de 
unge, der skal til at vælge uddannelse. 

C
Efter- og videreuddannelse som  
synligt og målbart parameter
Gennem de fleste overenskomster arbejder 
vi sammen med arbejdsgiverorganisationer-
ne om at skabe rammer for efteruddannelse. 
Men i forhold til den enkelte virksomhed, har vi 
stadig brug for, at ansvaret for at bakke op om 
uddannelse bliver mere tydeligt. Uddannelse af 
medarbejdere skal i højere grad være et synligt 
parameter, når virksomheder aflægger årsregn-
skab mv. Ligesom virksomhederne skal være 
grønne, skal de også værne om – og tilskynde til 
– medarbejdernes efter- og videreuddannelses-
aktivitet, og de skal kunne profilere sig i forhold 
til, hvor mange elever og lærlinge de uddanner. 
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A
Frihed til at tilrettelægge arbejds-
tiden, så der skabes bedre balance 
mellem arbejdsliv og fritid
Covid-19 har vist os, at rammerne for arbejdslivet 
kan indrettes på andre måder. Med de erfaringer 
vil TL arbejde for at skabe rammer for fleksibilitet 
i arbejdslivet, der er til gavn for både den ansatte 
og arbejdspladsen. Fleksibiliteten drejer sig både 
om at sikre hensyn til hjemme- eller distancear-
bejde. Samtidig handler fleksibilitet om at sikre 
lønmodtagernes ret til at arbejde med forskel-
lig intensitet i livets forskellige faser. Der skal 
være mulighed for at skrue op og ned for vores 
arbejdsliv, når det passer ind i vores fritid. 

DET GODE ARBEJDSLIV handler ikke 
kun om at forbedre arbejdsvilkårene i arbejds-
tiden. Det handler også om at sikre fritiden. 
En god balance mellem familieliv og arbejdsliv 
er en forudsætning for et sundt og produktivt 
arbejdsliv. Det er grundlæggende et spørgsmål 
om trivsel og arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi 
kan holde til arbejdspresset, når vi er på arbej-
de. Hvis presset bliver for meget, skal vi have et 
sikkerhedsnet, der anerkender vores psykiske 
arbejdsskader. Derfor vil TL i den kommende 
kongresperiode arbejde for at sikre bedre balan-
ce mellem arbejdsliv og fritid, anerkendelse af 
psykiske arbejdsskader på lige fod med psykiske 
samt, at arbejdsgivere ikke misbruger medarbej-
deres data.

FOKUS PÅ DET GODE 
ARBEJDSLIV

ODSHERRED KOMMUNE HAR SIDEN SEPTEMBER 2019 
IGANGSAT EN FORSØGSORDNING MED EN 4-DAGES 

ARBEJDSUGE. FORSØGET VARER INDTIL AUGUST 2022
KILDE: ODSHERRED KOMMUNE
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B
Anerkendelse af psykiske arbejds-
skader på lige fod med psykiske 
Et øget pres er blevet hverdag for mange. Stress 
er et stigende og omkostningsfuldt problem for 
mange af TL’s medlemmer og deres arbejdsplad-
ser. Det kan have vidtrækkende konsekvenser 
for helbredet. Vi ved, at en af hovedårsagerne til 
stress kan være manglende eller dårlig ledelse. 
Derfor vil vi fastholde fokus på forbedringer og 
insistere på kollektive initiativer, der forebygger og 
begrænser dårligt psykisk arbejdsmiljø, så proble-
merne ikke individualiseres. TL vil derfor fortsat 
i den kommende kongresperiode arbejde for 
løsninger, der sikrer den ansatte tid til familien og 
samtidig fastholder et godt arbejdsmiljø, herunder 
en obligatorisk, åben og gennemsigtig registrering 
af arbejdstid. I TL vil vi arbejde for at sikre et bedre 
psykisk arbejdsmiljø og – hvis skaden er sket – at 
den psykiske arbejdsskade anerkendes.

C
Bedre beskyttelse af arbejdsgiveres  
registrering af data om medarbejdere
Udviklingen på arbejdsmarkedet og nye måder 
at arbejde på kræver også, at vi beskytter den 
personlige integritet, og at vi holder et vågent 
øje med arbejdsgivernes registrering og anven-
delse af personlige data om medarbejderne. TL 
vil arbejde for en ordentlig beskyttelse af den 
enkeltes personlige data.

I 2017 UNDERSØGTE 
TEKNISK LANDSFORBUND 

MEDLEMMERNES PSYKISKE 
ARBEJDSMILJØ. HER SVAREDE 

21,9% AT DE FØLTE SIG 
BELASTET AF STRESS I MEGET 
HØJ ELLER HØJ GRAD. 39,1% 

SVAREDE, AT DE FØLTE SIG 
BELASTET I NOGEN GRAD 

KILDE: TEKNIKERNES PSYKOSOCIALE 
ARBEJDSMILJØ 2017

LAV GRAD AF INDFLYDELSE PÅ  
ARBEJDSOPGAVER, ROLLE-
KONFLIKTER OG MOBNING 
ØGER RISIKOEN FOR BÅDE 

KORT SYGEFRAVÆR OG  
LÆNGERE SYGEFRAVÆR PÅ  

6 DAGE ELLER MERE
KILDE: DET NATIONALE FORSKNINGS-

CENTER FOR ARBEJDSMILJØ
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A
Mere ligestilling på arbejdsmarkedet
TL arbejder fortsat for at udligne den ulighed, 
der gør sig gældende på arbejdsmarkedet. Vi 
ved, at mænd set over en livsindkomst tjener 
mere end kvinder. En af de helt store årsager til 
dette er, at kvinder tager en stor del af barslen. 
Kvinderne er væk fra arbejdsmarkedet i en 

STYRKELSE AF 
MEDLEMMERNES 
ARBEJDSVILKÅR 

VI BRUGER EN stor del af vores vågne timer 
på vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at TL ar-
bejder for at sikre medlemmerne de bedst muli-
ge vilkår i arbejdslivet. I TL har ca. en tredjedel af 
medlemmerne ikke overenskomst. Den tiltagen-
de globalisering og løst tilknyttede arbejdsfor-
hold presser arbejdsmarkedet for den tredjedel. 
Det er vigtigt, at TL også tager hånd om de med-
lemmer, der ikke har en overenskomst eller har 
løse ansættelsesforhold. Samtidig vil TL arbejde 
for at sikre, at flest mulige medlemmer dækkes 
af en overenskomst. For at sikre medlemmernes 
arbejdsvilkår er det også vigtigt, at der sikres 
ligeløn for TL’s medlemmer. TL’s lønstatistik viser 
hvert eneste år, at der er grundlæggende forskel 
på mænd og kvinders månedsløn, hvilket ikke 
kan forklares med forskelle i medlemmernes 
kvalifikationer. 

4
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EN KVINDE, DER ER MEDLEM 
AF TL OG PRIVATANSAT TJENER 

I GENNEMSNIT 5.526 KR. 
MINDRE END SIN MANDLIGE 

KOLLEGA. DET SVARER TIL EN 
LØNFORSKEL PÅ 13%

KILDE: TL’S LØNSTATISTIK 2020
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periode og har derfor dårligere muligheder for 
at få en god karriere og spare penge sammen til 
pension. Derfor arbejder TL for at udligne den 
ulighed mellem kønnene, der stadig gør sig gæl-
dende på arbejdsmarkedet. Ydermere ved vi, at 
gennemsigtighed i lønnen kan sikre, at kønnene 
opnår lige løn for lige arbejde. Derfor opfordrer 
TL til mere åbenhed om løn.

B
Flere medlemmer skal dækkes  
af en overenskomst
Overenskomster har stor betydning for de 
medlemmer, der er omfattet af en, men også for 
de medlemmer, der ikke er. Ofte har indholdet i 
overenskomsterne afsmittende virkning på det 
øvrige arbejdsmarked. Overenskomsterne giver 
tryghed og en række rettigheder, som bør udbre-
des til flere på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder 
TL fortsat for, at flere medlemmer bliver dækket 
af overenskomster. 

C
Bedre vilkår for atypisk ansatte
Selvom overenskomsterne smitter af på det 
generelle arbejdsmarked, oplever vi også andre 
tendenser. Friheden til at tilrettelægge sit ar-
bejdsliv anderledes end som traditionel lønmod-
tager skal ikke betyde, at man har ringere vilkår 
på arbejdsmarkedet. I forhold til medlemmer 
med såkaldt atypisk beskæftigelse skal TL arbej-
de for at sikre forbedrede vilkår, f.eks. i forhold 
til muligheder for efteruddannelse, standard-
kontrakter og pensionsordninger samt ved at 
øge kendskabet til mulighederne i TL’s Freelan-
cebureau Teknik & Design.

52% AF TL’S LØNMODTAGERE 
ER IKKE DÆKKET AF EN 

OVERENSKOMST
KILDE: TL’S MEDLEMSDATA
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A
Arbejdsmarkedspolitikken skal  
forankres i en regional struktur
Den nuværende struktur fra 2007 med kommu-
nale jobcentre, som både varetager arbejdet 
med ledige tæt på og meget langt fra arbejds-
markedet, har den konsekvens, at beskæftigel-
ses- og socialpolitikken flyder sammen. Denne 
sammenblanding er ikke til gavn for hverken 
jobparate eller syge langt fra arbejdsmarkedet. 
Jobparate ledige har ikke brug for socialpolitik 
for at komme i arbejde. Vores ledige medlem-
mers arbejdsmarked er regionalt, om ikke natio-
nalt. Derfor bør arbejdet forankres i en regional 
struktur frem for en kommunal struktur. 

B
Den økonomiske tryghed under  
ledighed skal genetableres 
TL vil arbejde for, at udhulingen af dagpenge 
stoppes, og sygedagpenge fastholdes i hele 
sygeperioden. At dagpengene, både i forhold 
til længde og beløb, er udhulet, svækker vores 

TL ARBEJDER FOR en stærk og solidarisk 
arbejdsmarkedspolitik, som sikrer medlemmer 
økonomisk tryghed under ledighed, en kvalificeret 
og resultatskabende beskæftigelsesindsats, som 
understøtter medlemmer frem til næste job. Der-
udover vil vi arbejde for en erhvervspolitik, som 
udvikler det danske arbejdsmarked til gavn for 
både TL’s medlemmer og samfundet som helhed.

Dagpengesystemet er sammen med den aktive 
arbejdsmarkedspolitik to af grundelementerne 
i den danske model. Begge dele er i de senere 
år blevet kraftigt svækket, og beskæftigelses-
indsatsen og beskæftigelsespolitikken er blevet 
individualiseret. TL vil arbejde for at ledighed, i 
højere grad, bliver et samfundsansvar. Arbejds-
markedspolitik og socialpolitik er siden struk-
turreformen i 2007 blevet sammenkoblet i en 
beskæftigelsespolitik. Det er hverken til gavn for 
arbejdsmarkedspolitikken eller socialpolitikken. 
A-kasserne håndterer i større udstrækning tung 
lovgivning, kontrol og myndighedskrav. TL vil 
arbejde for at minimere disse udfordringer.

STÆRK, SOLIDARISK 
OG AKTIV ARBEJDS-
MARKEDSPOLITIK

5
M Å L S Æ T N I N G
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medlemmers økonomiske tryghed. Dagpengenes 
længde og genoptjeningsret herunder ret til sup-
plerende dagpenge i en længere periode skal for-
bedres. Den økonomiske tryghed under sygdom 
skal genetableres, og sygedagpenge niveauet skal 
fastholdes i hele sygeperioden.

C
Beskæftigelsesindsatsen for forsik-
rede ledige skal have en selvstændig 
prioritering og målretning 
Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige 
skal prioriteres, så ledige medlemmer kommer 
hurtigt og godt tilbage i job. Opsigelsesperioden 
skal bruges aktivt, så der er samspil mellem virk-
somhedens ansvar og beskæftigelsessystemets 
ansvar for det opsagte medlem. Ved en målret-
tet indsats, kan den opsagte nemmere finde nyt 
job inden ledighed. Vores medlemmer har brug 
for økonomisk tryghed kombineret med en kvali-
ficeret uddannelses- og opkvalificeringsindsats.

For sygemeldte medlemmer giver det mening, at 
der ved ledighed også er en socialpolitisk vinkel. 
TL arbejder på, at der skal udvikles en arbejds-
markedspolitisk model, som kan rumme atypiske 
ansættelser, så disse ansættelsesformer sikres 
samme økonomiske tryghed og indsatser som 
almindelige ansættelsesformer. 

D
Virksomhederne skal tage ansvar 
for medarbejdernes kvalifikationer 
og tage samfundsansvar for at sikre 
borgere i støttet beskæftigelse
TL’s holdning er, at den danske model skal fast-
holdes og styrkes. Arbejdsgiversiden skal indgå 
mere forpligtende og ansvarsfuldt i udviklingen 
af arbejdsmarkedet. Der bør skabes tydeligere 
forpligtelse til at vedligeholde og udbygge med-
arbejdernes kvalifikationer, mens de er ansat. 
Virksomhederne har i seneste år haft mulighed 
for at fralægge sig ansvaret for vores samfunds-
model. Det skal vi gøre op med ved at stille større 
krav til virksomhedernes rolle i vores arbejds-
markedspolitik.

I 2023 VIL EN LØNMODTAGER 
KUN BLIVE KOMPENSERET 

46% AF SIN OPRINDELIGE IND-
TÆGT, HVIS VEDKOMMENDE 

BLIVER LEDIG OG SKAL  
MODTAGE DAGPENGE

KILDE: FAGBEVÆGELSENS  
HOVEDORGANISATION
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