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Hvad skal vi egentlig med en overenskomst? 
Kan du forestille dig en verden uden overenskomster. En verden hvor den enkelte selv skulle 
forhandle løn, ferie, pension, efteruddannelse og rettigheder i forbindelse med opsigelse. 
Hvordan ville sådan en verden egentlig se ud? 
 
Både medarbejdere og arbejdsgivere har stor gavn af en overenskomst, og begge parter har 
en fælles interesse i ordnede forhold. 
 
Fordele for medarbejdere med overenskomst: 
√ Regler for arbejdstid 
√ Regler om lønfastsættelse og ret til lønforhandling 
√ Ret til løn i forbindelse med barsel og adoption 
√ Ret til fri på barnets første sygedag 
√ Ret til frihed med løn i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse 
√ Overtidsbetaling 
√ Feriefridage 
√ Pensionsordninger 
√ Ret til efter/videreuddannelse der er nødvendigt for at varetage jobbet 
√ Ret til uddannelse efter eget valg 
√ Ret til at vælge en tillidsrepræsentant, der kan lave lokale aftaler der passer til dig og din 
virksomhed 
√ Fri grundlovsdag den 5. juni og måske jul/nytårsaftensdag (variere efter overenskomsterne) 
 
Hvis der ikke fandtes overenskomster, ville lønmodtagere kun være sikret de grundlæggende 
rettigheder, som er beskrevet i lovene.  
 
Det ville betyde, at du: 
* risikerede en 48 timers arbejdsuge 
* ikke har krav på pension 
* ikke har krav på efteruddannelse 
* kun har ret til feriefridage 
* ikke har krav på løn under barsel 
* ikke har krav på barns første sygedag 
 
Det kan være svært at forestille sig sådan en verden. Vi har vænnet os til de rettigheder, 
fagforeningerne har kæmpet sig til igennem de seneste 100 år. Derfor tager mange disse 
rettigheder for givet. 
 
Men rettighederne er ikke givet. Den danske model eksisterer kun i kraft af fagforeningernes 
medlemmer. Uden medlemmerne har fagforeningen ingen legitimitet, og så bryder 
overenskomstsystemet sammen. 
 
Der er arbejdsgivere der forsøger at presse de overenskomster der gælder på det danske 
arbejdsmarked og de har kun stærke interesser i at den danske model udhules og at værdien 
af overenskomsterne bliver ringere og ringere. 
 
Den danske model er i dag under stort pres, men vær sikker på, at Julemanden ikke kommer 
med goderne, så vær med til at står sammen om og kæmpe for goderne. 
 
Derfor er du som medlem af TL med til at sikre, at alle lønmodtagere får ordentlige vilkår. 
Også de lønmodtagere, som ikke er med i en fagforening, og dem der er med i en af "de gule". 
 

                                 


