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RESUMÈ
Nordisk Turisme vokser, så det knager,
bliver vigtigere og vigtigere for den økonomiske vækst og er i dag en af de vigtigste
industrier. Branchens fremtidsudsigter er
gode. Norden har et meget stort potentiale
for at blive ved med at udvikle sig som
turistdestination. Turistbranchen skal fokusere på værdiskabelse og innovation for
at kunne forsvare et højt omkostningsniveau, men samtidig være verdens førende
inden for bæredygtighed, kvalitet, erfaring
og ekspertise.
Det er spændende at være en del af
den dynamiske nordiske turistindustri.
De fleste arbejdspladser tilbyder deres

ansatte anstændige arbejdsvilkår, kollektive overenskomster og giver dem varierende færdigheder og dermed erfaringer
der kan anvendes i hele verden. Trods det
faktum er der stadig for mange arbejdsgivere, der giver branchen dårligt ry på grund
af dårlige arbejdsvilkår og systematisk
udnyttelse af de ansatte.
Restaurationsbranchen i de nordiske lande
bør aldrig forsøge at konkurrere med
dårlige arbejdsforhold, lave lønninger og
dårligt arbejdsmiljø. Som en fremtidig industri har hotel-og restaurationsbranchen
i Norden et stort potentiale for at blive en
af de vigtigste industrier i fremtiden. Vi er

overbeviste om, at de virksomheder, der vil
klare sig godt i fremtiden, er dem, der har
forstået, at de skal tilbyde deres medarbejdere retfærdige betingelser og kollektive
overenskomster.
Gennem tiderne har fagforeningerne vigtigste spørgsmål altid været at kæmpe for
retten til fast ansættelse og en løn, man
kan leve af. Samtidig ser virkeligheden i
vores branche helt anderledes ud. I denne
rapport opsummerer vi virkeligheden for
de ansatte og kommer med forslag til at
skabe en mere attraktiv og social bæredygtig branche.

Nordisk hotel- og restaurationsbranche skaber mange nye
arbejdspladser...

Ansatte i hotel- og restaurationsbranche i Norden taler om
kvalifikationsbehov...

Ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har usikre ansættelsesformer og lave lønninger...

• I de sidste ti år har hotel-og
restaurationsbranchen skabt
87.000 nye arbejdspladser
i Norden, hvoraf 50.000 er
deltidsjobs
• Branchen har en høj personaleudskiftning, omkring 57 %
af alle ansatte i Norden har
arbejdet mindre end 2 år med
samme arbejdsgiver.

• I de nordiske lande har branchen
et lavt uddannelsesniveau i
forhold til andre brancher.
Cirka 32 % af alle, der arbejder
i branchen, har kun primær
uddannelse eller mindre.
• M
 ange unge arbejder i branchen
i Norden. Næsten 40 % af alle
ansatte i branchen er mellem
15–24 år og 65 % er under 35 år.

... men branchen har svært
ved at fastholde personale.

... men branchen beskæftiger
hovedsagelig unge og ufaglærte
arbejdstagere.

• Deltidsstillinger er steget fra
fra 45 % af alle ansættelser i
hotel- og restaurationsbranchen
i 2008 til 45 % af al beskæftigelse i branchen i 2018.
•	
Tidsbegrænsede kontrakter
er steget en anelse i de sidste
10 år, men omkring 24 % af alle
stillinger i den nordiske hotelog restaurationsbranche er
fast tid, sammenlignet med
14 % for hele det nordiske
arbejdsmarked.
... og har brug for sikrere
beskæftigelsesformer i fremtiden.
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DER ER BEHOV FOR ØGET SAMARBEJDE FOR
AT IMØDEGÅ BRANCHENS UDFORDRINGER

LAVERE LØNNINGER OG ØGET FLEKSIBILITET ER
IKKE LØSNINGEN PÅ BRANCHENS UDFORDRINGER

•	NU HRCT mener, at arbejdsmarkedets parter skal nå til
enighed om en fælles strategi for, hvordan man skal reagere
på branchens dårlige omdømme og skabe en mere attraktiv
og bæredygtig branche.

•	NU HRCT mener, at arbejdsmarkedet bør træffe
beslutninger om arbejdsmarkedsbestemmelser og
indgå aftaler om, hvordan man skal anvende fleksibilitet
i branchens ansættelsesforhold.

•	NU HRCT mener, at der er behov for at udvikle en bæredygtig turisme og en politik for turismen i de nordiske lande,
der tager bedre hensyn til medarbejdernes synspunkter,
regional udvikling og modvirke unfair konkurrence.

•	NU HRCT mener, at der skal lægges større vægt på
værdiskabelse og udvikling af nye teknologier for at øge
rentabiliteten, forbedre arbejdsmiljøet og skabe en
forudsætning for højere lønninger.

•	NU HRCT mener, at der bør pålægges strengere krav
til alle, der ønsker at drive virksomhed og udføre tjenester
inden for branchen for at øge kvaliteten, modvirke økonomisk kriminalitet og reducere social dumping.

•	NU HRCT mener, at alle ansatte i branchen bør være
i stand til at leve af deres arbejde, noget der kræver
gode lønninger samt nok arbejdstid pr. uge.

•	NU HRCT mener, at flere karriereveje, og hvor erfaring,
loyalitet, uddannelse og kompetencer værdsættes og
reelt belønnes, reducerer personaleudskiftning og
garanterer kvaliteten.

•	NUHRCT mener, at unge arbejdstagere opfylder en
vigtig funktion i branchen og giver fleksibilitet til at
dække variationer i personalebehovene. Lave ungdomslønninger kan dog samtidigt føre til løndumping,
manglende kvalitet og nedsat erhvervsstatus.

•	NU HRCT mener, at øget viden om kollektive overenskomster og bedre arbejdspladskontrol kan føre til forbedrede arbejdsvilkår og en mere attraktiv branche
ved færre aftalebrud, mindske udnyttelse af de ansatte
og mindre sort økonomi.

•	NUHRCT mener, at industrien har en vigtig integrationsfunktion. Mange nyankomne får deres første job i hotel og
restaurationsbranchen, men dette må ikke ske gennem
reducerede startlønninger, men derimod via statsstøtte,
validering, uddannelse og praktikophold.

•	NU HRCT mener, at arbejdsmarkedets parter skal drøfte de
nuværende uddannelsessystemer, udviklingen af nye kurser,
der er skræddersyet til branchens behov og efterspørgsel,
og hvordan der skabes bedre vilkår for livslang læring.

•	NUHRCT mener, at fastansættelse bør være normen i
branchen. Andre former for beskæftigelse anvendes
sparsomt og er underlagt kollektive overenskomster.

•	NU HRCT mener, at det er vigtigt at udvikle bedre metoder
til validering af kompetencer, da mange mangler formel
certificering af deres viden.

•	NUHRCT mener, at regler og beskyttelse af arbejdspladser for deltidsansatte skal forbedres ved lov og
kollektive overenskomster, især for dem, der ønsker
at arbejde mere.

•	NU HRCT mener, at arbejdsmarkedets parter skal blive
bedre til at reagere på ulighed, der karakteriserer branchen,
gennem konkrete tiltag for ligeløn, og de skal skabe tryghed
i ansættelsen ved bl.a. at bekæmpe sexchikane.
•	NU HRCT mener, at de nordiske regeringer skal overvåge
udviklingen af platformsøkonomien og indsamle statistikker
om arbejds-og ansættelsesvilkår for forskellige typer
arbejde via digitale platforme.
•	NU HRCT mener, at de nordiske regeringer skal udvikle
deres lovgivning for bedre at regulere ansættelses-og
arbejdsvilkår, når de arbejder gennem digitale platforme.
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INDLEDNING
Hotel- og restaurationsbranchen (HRCT-branchen) er en af de største aktører
inden for turistindustrien, og i 2018 var der ca. 80 000 registrerede hotel-og
restaurantvirksomheder i Norden. De fleste af disse virksomheder er små
virksomheder med færre end 10 ansatte.
Hotel-og restaurationsbranchen refererer til alle virksomheder, som
vores associerede selskaber organiserer i de nordiske lande, såsom hoteller, konferencefaciliteter, lufthavne, vandrehjem, feriebyer, campingpladser,
restauranter, catering aktiviteter, kantiner, caféer, barer, kasinoer og andre
turistaktiviteter. Stor branche med mange forskellige type medarbejdere, for
eksempel kokke, tjenere, receptionister, stuepiger, baristaer, fastfoodarbejdere
og cateringpersonale.
Formålet med denne rapport er at give et billede af industrien, udviklingen og
forsøge at forstå forskellene mellem de nordiske lande. Det bør undersøges,
hvordan politikker, lovgivning og kollektive overenskomster har bidraget til situationen i vores branche. Rapporten indeholder følgende: For det første beskriver
vi situationen i branchen, derefter beskrives de store udfordringer og endelig
fremhæves forklaringer frem til denne udvikling og de rapporterede forskelle.

BAGGRUND
Turismen i verden er stærkt stigende. Ifølge nye statistikker fra de Forenede
Nationers turistorganisation UNWTO rejste 1.4 milliard turister i 2018. Dette
er en stigning på 6 procent i forhold til 2017. Den globale økonomiske vækst,
urbaniseringen, livsstilsændringer og en stor middelklasse har ført til øget rejsende. Vi ser også, at folk og virksomheder i Norden bruger en større procentdel af deres penge på mad, drikke, oplevelser og aktiviteter.

"

FORMÅLET
MED DENNE
RAPPORT
AT FORSTÅ
FORSKELLENE
MELLEM DE
NORDISKE
LANDE.

Turistbranchens udsigter er gode. Ifølge internationale vurderinger vil den
globale rejseaktivitet stige med ca. 3 pct. om året indtil 2030. Vi mener, at Norden har et godt potentiale til at få del i denne stigning. De nordiske attraktioner ligger både i de store byer og i hele regionen. Med god infrastruktur tilbydes
natur og kulturværdier hvad fremtidige besøgende forventes at efterspørge.
Det er dog ikke nok at tiltrække flere hotel-og restaurantgæster til Norden.
De skal også tages godt om. Dette forudsætter en evne til at modtage dem,
en vilje og evne til at opfylde deres forventninger og at gøre deres ophold
og oplevelser så smidige som muligt. Nordisk turisme skal ikke konkurrere
med lave priser og kvantitet. Restaurationsbranchen skal fokusere på værdiskabelse og social bæredygtighed for at kunne forsvare et højt omkostningsniveau og samtidig være verdens førende inden for kvalitet, erfaring
og knowhow.
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INDUSTRIEN ER EN JOBMOTOR FOR REGIONEN
HRCT-branchen skaber mange nye arbejdspladser, både direkte i sektoren, men
også i andre brancher. Turismen findes
i alle dele af Norden, hvilket betyder, at
restaurationsbranchen er vigtig for vækst
og beskæftigelse i en regional sammenhæng. Jobbene er spændende og sjove
for folk i alle aldre, etniciteter og færdighedsniveauer, som giver mange gode
job, store karrieremuligheder, nyttige
færdigheder og mulighed for at komme
ind på arbejdsmarkedet.

Turismen er en jobmotor for hele regionen. Mellem 2008-2018 har hotel-og
restaurationsbranchen skabt omkring
87.000 nye job. I begyndelsen af 2019
var 483.000 personer beskæftiget i den
nordiske industri (målt ved det gennemsnitlige antal medarbejdere i løbet af
året), hvilket er en stigning på 22 procent
sammenlignet med 2008. Udviklingen i
de nordiske lande er anderledes. Dette
sammenlignes med stigningen i den samlede beskæftigelse i Norden med

7% i samme periode. Men vi bør ikke kun
se på antallet af nyoprettede arbejdspladser, men også på kvaliteten af disse
arbejdspladser. Desværre har en stor del
af de job, der er blevet skabt i de seneste
år, været lavtlønnede med usikre ansættelsesformer. Disse er blevet udført af
unge og mindre kvalificerede arbejdstagere som sjældent er organiserede.

FIGUR 1: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ANSATTE I HOTEL-OG
RESTAURATIONSBRANCHEN I DE NORDISKE LANDE 2008 – 2017
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FIGUR 2: JOBVÆKST I NORDISK HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHE DE SIDSTE 10 ÅR
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LAV ORGANISERING MEN GOD OVERENSKOMSTDÆKNING
Den nordiske arbejdsmarkedsmodel, hvor parterne påtager sig hovedansvaret for løndannelse og andre forhold, er baseret på stærke fagforeninger og høje dækningsgrader. Fagforeningerne inden for HRCT-branchen i Norden har været under stort pres i de sidste 20 år. Vores
medlemsforbund, primært i Sverige, har mistet medlemmer trods mange nye arbejdspladser i branchen. Tidsbegrænsede ansatte,
unge og udlændinge organiserer sig i mindre grad end andre. Ud af omkring 483.000 arbejdstagere i Norden er 100.000 medlemmer i NU
HRCT. Det er værd at bemærke, at ikke alle fagforeninger i de nordiske lande, som organiserer branchen er medlemmer af NU HRCT.

PAGE 8 OF 40

NORDIC UNION HRCT
NORDISK FORUM 2020

DIAGRAM 3: MEDLEMSUDVIKLING I NU HRCT (2009-2019)
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De seneste år er medlemstilbagegangen bremset, men organiseringsgraden fortsætter med at falde, da nye job ikke automatisk
fører til nye medlemmer. Organiseringsgraden i Island og Finland er klart højere end i resten af Norden. Island er særlig i denne
forbindelse, idet alle der arbejder under en overenskomst skal betale medlemsafgift til fagforeningen. Selvom det ikke er en
forpligtelse at være medlem, giver det mening at være medlem, fordi der stadig er en betalingsforpligtelse.

FIGUR 4: MEDLEMSUDVIKLING I VORES MEDLEMSFORBUND 2008 – 2019
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Sammenhængen mellem arbejdsløshedsforsikring og fagforening har
bidraget til en høj organiseringsgrad i
Finland, Sverige og Danmark, mens
der i Norge og Island har været en
statslig arbejdsløshedskasse. Flere
politiske beslutninger de sidste 20 år
i Danmark og Sverige har haft stor
negativ indvirkning på den faglige
organisering.

At overenskomstdækningen har været
god i de senere år skyldes imidlertid
hovedsagelig, at arbejdsgiverne har
været velorganiseret i de centrale
arbejdsgiverorganisationer som overenskomstforhandler for sine medlemmer.
I Sverige og Danmark gælder kollektive
overenskomster for alle arbejdsgivere
som er tilknyttet aftalen, enten ved deres
medlemskab i en arbejdsgiverforening
eller ved at tegne overenskomst

direkte med fagforeningen. I Finland
og Island har der længe været regler
om almengørelse af de kollektive overenskomster. Det betyder, at betingelser
i de kollektive overenskomster mellem
parterne i branchen gælder for alle
virksomheder der opererer i branchen.
Siden begyndelsen af 2018 har
Norge haft en almen mindsteløn i
HRCT-branchen.

FIGUR 5: OVERENSKOMSTDÆKNING OG ORGANISERINGSGRAD I HRCT-BRANCHEN I 2016
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MANGFOLDIGHED
GIVER FORDELE,
MEN OGSÅ
UDFORDRINGER
HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN I NORDEN ER KENDETEGNET VED MANGFOLDIGHED. DET
OPFATTES SOM EN BRANCHE, DER HAR EN GOD FORDELING MELLEM KØNNENE, OG HVOR MANGE
UNGE OG UDENLANDSK FØDTE TAGE DERES FØRSTE SKRIDT IND PÅ ARBEJDSMARKEDET. HRCT
GLÆDER SIG OVER, AT FLERE OG FLERE VIRKSOMHEDER I RESTAURATIONSBRANCHEN I NORDEN,
HERUNDER DE STORE HOTELKÆDER, AKTIVT ARBEJDER MED MANGFOLDIGHED OG INTEGRATION
SOM EN STRATEGI FOR AT FORBEDRE DRIFTEN OG SKABE VÆRDI.
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ULIGHED I EN KVINDEDOMINERENDE BRANCHE
Når man ser på kønsbalancen, kan man konstatere, at ca. 55% af alle, der arbejder i branchen, er kvinder, i Finland er andelen af kvinder
næsten 68%. Statistik viser dog, at kvinder har både lavere lønninger, usikre ansættelsesforhold og en lavere beskæftigelsesfrekvens
end mænd. Erhvervsgrupper med overvejende mænd (kok) ligger lønningerne højere end de grupper med hovedsageligt kvinder (hotel
rengøring). Samtidig har branchen været karakteriseret af andre problemer. Sexisme og sexchikane, herunder uønsket opmærksomhed
eller trusler af seksuel karakter, er hyppige fænomener i branchen. Undersøgelser, der er foretaget af HRCT, viser, at sexchikane er hverdag for unge kvinder med direkte kundekontakt i hotel-og restaurationsbranchen – for eksempel serveringspersonale og receptionister.1

FIGUR 6: ANDELEN AF KVINDER I HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN
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NU HRCT (2016)
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UNGE MENNESKER OPFYLDER EN VIGTIG
FUNKTION MEN SES HOVEDSAGELIGT SOM
FLEKSIBEL OG BILLIG ARBEJDSKRAFT
Mange unge arbejder inden for hrctindustrien i Norden. Næsten 38% af alle,
der arbejder i Norden, er mellem 15 – 24
år sammenlignet med 24% i EU. Island
og Danmark skiller sig ud sammenlignet
med resten af de nordiske lande med en
endnu større andel af unge medarbejdere.
Mange unge arbejder inden for hrct-industrien i Norden. Næsten 38% af alle,

der arbejder i Norden, er mellem 15 – 24
år sammenlignet med 24% i EU. Island
og Danmark skiller sig ud sammenlignet
med resten af de nordiske lande med en
endnu større andel af unge medarbejdere.

er der både kulturelle og økonomiske
forklaringer. I de nordiske lande er det
meget mere almindeligt end i resten af Europa, at eleverne kombinerer deres studier
med arbejde. Studerende kan nemt finde
deltidsarbejde i restaurationsbranchen der
ikke kolliderer med undervisningen. Disse
studiejobs er også eftertragtede, da stor

Der er forskellige grunde til, at de unge
i højere grad arbejder i restaurationsbranchen i de nordiske lande sammenlignet med resten af Europa. Blandt andet

FIGUR 7: ANDEL 15 – 24 ÅR I HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN

70%

60%

EU 28

50%

Norge
Island
Sverige

40%

30%

Finland
Danmark

20%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kilde: Eurostat

PAGE 13 OF 40

NORDIC UNION HRCT
NORDISK FORUM 2020

En anden forklaring på det store antal unge i branchen er arbejdsgivernes stræben efter lavere lønomkostninger og mere fleksibilitet.
Det er almindeligt, at kollektive overenskomster skelner mellem ungdomslønninger og voksenlønninger. Ungdomslønningerne har en
tendens til at være lavere end den oprindelige løn. På figur 5 kan man se, at der er et klart incitament til at ansætte unge mennesker i
visse lande. Især hvis jobbene ikke kræver nogen forudsætninger eller specifikke arbejdsmiljøbestemmelser.

FIGUR 8: ANDEL AF UNGDOMSLØNNINGER I PROCENT UD AF MINDSTELØNNINGER
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Unge og studerende spiller en vigtig rolle
i restaurationsbranchen i Norden, hvilket
kan være en win-win-situation. Unge
mennesker får arbejdserfaring og indkomst, mens arbejdsgiverne har fleksibilitet i bemandingen til at dække variation
i antallet af gæster baseret på sæson,
tidspunkt på dagen eller ugen.

NU HRCT mener dog, at denne situation også kan skabe negative virkninger
såsom løndumping, mangel på kvalitet,
færre færdigheder og lav faglig status.
Da vores medlemsforbund underskrev en
aftale om ungdomsløn, var det ikke for at
give virksomheder ubegrænset adgang

til billig arbejdskraft. Ideen var, at unge
mennesker ville modtage vigtige introduktioner og erfaringer gennem lettere
arbejdsopgaver og tilsyn, som kunne give
branchen mulighed for at uddanne medarbejderne og dermed få de nødvendige
kompetencer i fremtiden.

MANGE UDLÆNDINGE ARBEJDER I BRANCHEN
Restaurationsbranchen i Norden er ofte udpeget som en branche, der er god til integration, fordi mange udlændinge får deres
første job på et hotel eller en restaurant. Udlændinge er godt repræsenteret i branchen i forhold til resten af arbejdsmarkedet. I Norge
og Sverige er omkring 40% af alle, der arbejder i branchen født i udlandet. Samtidig er andelen af udlændinge betydeligt lavere i
Finland. Ud fra et europæisk perspektiv har Finland ret få indvandrere. I de fleste europæiske lande er over 10% af befolkningen født
i udlandet, i Sverige næsten 18%, i Danmark 14%, i Norge 14% og på Island 13%, men knapt 7% i Finland.

FIGUR 9: ANDEL AF UDENLANDSK FØDTE PERSONER I HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN (2018)
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I dag er der en diskussion i de forskellige
nordiske lande om, at det er vigtigt at
sænke tærsklerne for at gøre det lettere
for virksomheder i servicesektoren at
ansætte nyankomne og langtidsledige til
lavere lønninger. NU HRCT mener ikke,
at denne form for løsninger den rigtige
måde, og mener at man i stedet bør
investere i uddannelse. Desuden ville en

sænkning af mindstelønnen tjene som en
lønsænkning på arbejdsmarkedet som
helhed, hvilket også ville skubbe lønningerne ned for andre der allerede har
lave lønninger.
I nogle lande har man drøftet flere
forskellige former for faste stilling til
nyankomne og langtidsledige. Det kan

være et godt alternativ, hvis den enkelte
får mulighed for at bevise sine færdigheder og erfaring gennem praksis og
uddannelse. Ved hjælp af statsstøttevil
lønomkostningerne blive begrænset, og
den enkelte er garanteret en løn, man kan
leve af. Det er vigtigt, at denne type job er
baseret på kollektive overenskomster og
fastansættelse garanteres.

HØJ MEDARBEJDERUDSKIFTNING
Hotel-og restaurationsbranchen har en høj
personaleudskiftning og skiller sig ud mod
de fleste andre brancher. Mange får deres
første job i branchen. Det er naturligt, at
de unge ønsker at skifte job. Selv de, der
bliver i branchen, skifter ofte job mellem
forskellige arbejdsgivere, under alle omstændigheder i de første år af erhvervet.
Hvis vi ser på de undersøgelser, der er
blevet udført, ser vi, at i hotel- og restaura-

tionsbranchen har omkring 40-45 procent
af medarbejderne skiftet arbejdsgivere
hvert år, og det anslås, at 25 procent af
de beskæftigede forlader branchen årligt.
Ifølge Eurostat har ca. 56% af alle ansatte
i restaurationsbranchen arbejdet i mindre
end to år med samme arbejdsgiver. Det
gennemsnitlige antal år med samme arbejdsgiver er tre år i den nordiske restaurationsbranche sammenlignet med otte år
på hele arbejdsmarkedet.

Danmark, Island og Sverige synes at
have større udskiftning end Finland og
Norge. Finland skiller sig ud, når man
sammenligner gennemsnitlig ansættelsestid med resten af de nordiske lande.
Der kan være forskellige forklaringer på
relativ lav personaleudskiftning i Finland,
f.eks. svag økonomisk vækst, lavt antal
udenlandsk arbejdskraft og færre unge
med studiejob.

I Norden findes forskellige regler i de kollektive overenskomster om, hvordan man belønner brancheerfaring og loyalitet for den
samme arbejdsgiver. Ud over kollektive overenskomster bruger virksomheder også lokale aftaler og individuelle lønaftaler til at
fastholde værdifulde og kvalificerede medarbejdere.

2

BFUF (2018)
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FIGUR 10: PROCENTDEL AF ARBEJDSTAGERE DER HAR ARBEJDET MINDRE END TO ÅR HOS SAMME ARBEJDSGIVER
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Kilde: Eurostat

"

HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN
HAR EN HØJ PERSONALEUDSKIFTNING
OG SKILLER SIG UD MOD DE FLESTE
ANDRE BRANCHER.
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FIGUR 11: GENNEMSNITLIG ANSÆTTELSESPERIODE I MÅNEDER
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FIGUR 12: REGLER OM ANCIENNITETSTILLÆG I OVERENSKOMSTERNE
SVERIGE

FINLAND
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DANMARK*

ISLAND
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* Anciennitet for visse erhverv er baseret på brancheerfaringer
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MANGLENDE
FÆRDIGHEDER BREMSER
VÆKSTEN
MANGLEN PÅ FAGLÆRT PERSONALE ER EN AF DE STØRSTE UDFORDRINGER, SOM HRCTBRANCHEN I NORDEN STÅR OVER FOR I DAG. GÆSTERNES KRAV OM GOD SERVICE, KVALITET
OG ERFARING ER STIGENDE HELE TIDEN. UDEN DE RETTE FÆRDIGHEDER VIL GÆSTERNE IKKE
MODTAGE DEN SERVICE, DE FORVENTER, OG SÅ FORSVINDER GÆSTERNE ANDRE STEDER HEN.
HRCT-BRANCHEN I DE NORDISKE LANDE HAR ET MEGET LAVT UDDANNELSESNIVEAU I FORHOLD TIL ANDRE BRANCHER MEN OGSÅ I FORHOLD TIL ANDRE LANDE. OMKRING 32% AF ALLE
ARBEJDSTAGERE I BRANCHEN HAR KUN GRUNDSKOLEUDDANNELSE. UDVIKLINGEN HAR DOG
VÆRET POSITIV, DA DET GENERELLE UDDANNELSES NIVEAU I DE NORDISKE LANDE ER VOKSET.
DET ER MÅSKE IKKE EN STOR OVERRASKELSE, AT UDDANNELSESNIVEAUET I HRCT-BRANCHEN
ER LAVT, DA MANGE UNGE OG NYTILKOMNE ARBEJDER I BRANCHEN. DESUDEN KRÆVER FLERE
ARBEJDSPLADSER I BRANCHEN IKKE NOGEN FORUDSÆTNINGER.
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FIGUR 13: ANDELEN AF ARBEJDSTAGERE, DER KUN HAR GRUNDSKOLEUNDERVISNING
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FIGUR 14: OPDELING AF UDDANNELSESNIVEAUET I HRCT-BRANCHEN
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I takt med turismens vækst er konkurrencen for de dygtigste medarbejdere, især
dem med relevant erhvervsuddannelse,
også stigende. Manglen på kvalificeret
personale er en af de største udfordringer,
som hotel- og restaurationsbranchen i
Norden står over for i dag. Der er en stor
mangel på uddannede kokke og tjenere.
Uden de rette færdigheder modtager
gæsterne ikke den tjeneste, de forventer.

uddannelse sjældent at være noget, som
branchen belønner i sine kollektive overenskomster. Dette kan være en grund til,
at mange mennesker ikke ser betydningen
af at uddanne sig selv, fordi det ikke er en
garanti for højere lønninger. Det er klart,
at der er forskellige måder at kompensere
medarbejdere med faglige kvalifikationer
på enten gennem uddannelsespræmier, individuelle løn eller lokale aftaler.
Hvis man ser på de nordiske kollektive
overenskomster, kan man se, at man i
Norge og Danmark belønner dem, der

På trods af stor konkurrence for kvalificeret arbejdskraft, virker brancherelevant

har gennemført en erhvervsuddannelse
på gymnasial niveau. I Sverige belønner
man også kvalificeret arbejdskraft som
kræver uddannelse og praktisk erfaring.
Island har højest belønning for uddannelse som betyder en væsentlig forskel
mellem minimallønningerne for ufaglærte
arbejdere og faglærte arbejdere. De to
grupper repræsenteres af to forskellige
fagforeninger, og lønningerne reguleres i to
individuelle kollektive overenskomster.

FIGUR 15: BELØNNING FOR ERHVERVSUDDANNELSE
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FREMTIDEN VIL KRÆVE NYE KOMPETENCER
Digitalisering, nye teknologier og online-virksomheds platforme har allerede
en betydelig indvirkning på turismen.
Digitalisering ændrer turisternes adfærd,
og de produkter som virksomheder tilbyder.
Teknologi erstatter rutinearbejde blandt
andet ved at øge antallet af opgaver, der
tidligere er udført af arbejdskraft, er helt

"

eller delvist automatiseret og nu forvaltes
af de rejsende selv. Eksempler på dette er
booking af rejser, indkvartering, aktiviteter
eller check-in på hotelværelset.
Erhvervsuddannelsen i de nordiske lande
er ikke tæt på at uddanne tilstrækkeligt
mange til at opfylde behovet for uddannet

DIGITALISERING ÆNDRER TURISTERNES
ADFÆRD, OG DE PRODUKTER SOM
VIRKSOMHEDER TILBYDER.
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personale i fremtiden. I dag findes der
blandt andet længere og kortere kurser inden for servering, gastronomi og reception.
Hvis brancheorienteret uddannelse ikke
bliver meget mere populær, vil andelen af
medarbejdere med relevante færdigheder
for industrien fortsat være lav.
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AT
KUNNE
LEVE
AF SIT
ARBEJDE
NUHRCT FREMHÆVER BETYDNINGEN AF ALLE
MEDARBEJDERE I BRANCHEN HAR BRUG FOR LØN OG
BETINGELSER, SÅ DE KAN HAVE ET ANSTÆNDIGT LIV.
ANSTÆNDIGE LEVESTANDARDER KRÆVER GODE
LØNNINGER OG ET TILSTRÆKKELIGT ANTAL ARBEJDSTIMER PR. UGE. DISSE TO KOMPONENTER ER VIGTIGE FOR
AT SIKRE, AT ALLE MEDARBEJDERE ER I STAND TIL AT
FORSØRGE DERES FAMILIE UDEN AT BEHØVE FLERE JOB
ELLER STATSLIG STØTTE.
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REGIONAL VARIATION I LØNNINGER
Der er ingen fastlagt mindsteløn i de
nordiske lande Lønniveauet reguleres
udelukkende af kollektive overenskomster.
Betingelserne i kollektive overenskomster
skaber en bund for, hvor lidt et job kan
koste, hvilket modvirker løndumping og
uværdige arbejdsvilkår.

Minimumslønninger i de kollektive overenskomster kan variere alt efter alder,
erhvervserfaring og uddannelse. Der er
også betydelige lønforskelle mellem de
nordiske lande. Disse forskelle reduceres,
når der korrigeres for leveomkostninger.

Nedenfor kan du se, hvordan lønningerne
i Norden varierer, og hvordan man betaler
for overarbejde og planlagt arbejde.

FIGUR 16: MÅNEDLIGE MINIMUMSLØNNINGER VS. KØBEKRAFT JUSTEREDE
MÅNEDLIGE MINIMUMSLØNNINGER FOR EN FAGLÆRT KOK (23 ÅR) 3
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LØNUDVIKLING I BRANCHEN
Hvis vi ser nærmere på lønningerne i de nordiske lande, kan det ses, at lønudviklingen i medlemsforbundenes kollektive overenskomster har været anderledes i de sidste 10 år. Lønstigningerne i Island har været betydeligt højere end i resten af Norden.
Dette skyldes blandt andet en høj inflation som følge af den finansielle krise i 2008 og en stærk økonomisk vækst i de seneste
fem år. Lønudviklingen i Danmark og Finland har været betydeligt lavere end i de øvrige nordiske lande. Island og Sverige har
haft de største reallønstigninger i perioden.

FIGUR 17: LØNUDVIKLING I HENHOLD TIL KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER 2008-2019
2019
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14%

37%
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Norge

4%

10%
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35%

Sverige

2%

6%

11%

25%

"

LØNSTIGNINGERNE I ISLAND HAR
VÆRET BETYDELIGT HØJERE END
I RESTEN AF NORDEN.
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FIGUR 18: LØNNINGER I HRCT-BRANCHEN I NORDEN (1. JANUAR 2020)
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0
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ARBEJDSTIDSREGLER
Der er forskellige regler om, hvor meget
man må arbejde, hvordan man planlægger arbejdstid, og hvordan man får betalt
for den tid, man arbejder og hvornår.
Disse regler er baseret på EU-lovgivning,
national arbejdstidslovgivning, kollektive

overenskomster og endog individuelle
ansættelseskontrakter. Det er vigtigt at
huske på, at det komplicerer at sammenligne arbejdstiden mellem landene,
fordi reglerne varierer meget. På Island
og i Finland omfatter reglerne i de

kollektive overenskomster bl.a. betalte
kaffepauser. Når man har taget forskellige faktorer i betragtning, ser man, at
svenske medarbejdere i HRCT-branchen
har længere ugentlig arbejdstid i forhold
til resten af Norden.

DIAGRAM 19: ARBEJDSTIMER I HRCT-INDUSTRIEN I NORDEN
ARBEJDSTID

DANMARK

FINLAND

ISLAND

SVERIGE

NORGE

AFTALT UGENTLIG ARBEJDSTID (BETALT)
Dag

37

37,5

40

37,5

40

Uregelmæssig tid

37

37,5

40

35,5

40

Natarbejde

35

30

36

35,5

38

Dagarbejde

06-18

06-18

08-17

06-21

06-20

Aftenarbejde

18-24

18-24

17-24

21-24

20-01

Lørdag

14-24

-

00-24

14-24

16-01

Søndag

06-24

00-24

00-24

00-24

06-01

Natarbejde

24-06

24-06

24-08

24-06

01-06

17-8

06-21

0-2t

21-06

+ 2t

TID (TILLÆG)

OVERTID (DEFINITION)
Overtid I

0-2t

< 18t

Overtid II

+ 2t

+ 18t

Udover arbejdstidsregler og arbejdstidsfordeling i forskellige perioder er der begrænsninger på, hvor lang en arbejdsdag kan
være, hvor langt varsel arbejdsgiver skal give for at ændre vagtplanen, og om man kan opdele arbejdstiden. Dårlig vagtplanering
og ændringer i vagtplanen kan påvirke medarbejders sundhed og evnen til at kombinere arbejdsliv med familieliv.
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DIAGRAM 20: ARBEJDSTIMER I HRCT-INDUSTRIEN I DE NORDISKE LANDE
MAKSIMALE
ARBEJDSSKIFT

MINDSTE SKIFT

MINDSTE VARSEL
FOR ÆNDRING AF
ARBEJDSPLAN

KAN DU OPDELE VAGTER?

Danmark

Intet minimum

13 t.

Nej, men muligt at indgå
kontrakter lokalt.

4 uger

Finland

4 t.

10 t.

Ja, men ingen skriftlige
regler

1 uge

Island (SGS)

3 t.

12 t.

Ja, men senere er passet
overarbejde

1 uge

Island (MATVIS)

4 t.

12 t.

Ja, uden for store landsbyer.

Nej

Norge

Intet minimum

12,5 t.

Muligt at indgå kontrakter i
visse bedrifter.

4 uger

Sverige

Intet minimum

10 t.

Ja, men Max to gange om
ugen.

2 uger

I Finland og Sverige er der flere muligheder for at opdele arbejdstiden, f.eks. morgenvagt og aftenvagt. I Norge er det muligt at
opdele skiftene på visse virksomheder, for eksempel skihoteller, men så skal man tage hensyn til medarbejderens ønsker. Det er
også muligt at aftale opdelt arbejdstid i Island, men så skal arbejdsgiveren betale ekstra, enten i form af overarbejde eller med
kortere ugentlig arbejdstid.

"

4

I FINLAND OG SVERIGE ER
DER FLERE MULIGHEDER FOR
AT OPDELE ARBEJDSTIDEN

‘Aktive arbejdstider i Island er tættere på 37 timer pr. uge, når du har fjernet betalte kaffepauser, der er en del af den aftalte ugentlige arbejdstid.
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USIKRE
ANSÆTTELSESFORMER
BLIVER MERE
OG MERE
ALMINDELIGT
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Fælles for mange af branchens virksomheder er, at virksomheden ofte har
en stærk variation i omsætningen eller
antallet af gæster baseret på sæson,
tidspunkt på dagen eller ugen. Uanset
hvor store cyklusserne er, er resultatet,
at virksomhedernes bemanding varierer
meget. I visse tider er der behov for mere
personale og andre gange mindre.

men skal opsiges af enten arbejdstageren
eller arbejdsgiveren.

Reglerne om beskæftigelse og beskyttelse af de ansatte reguleres forskelligt i
de nordiske lande. I Danmark og Island
har man valgt at regulere størstedelen
i de kollektive overenskomster mellem
parterne, mens Finland, Norge og Sverige har lov om beskyttelse af de ansatte.
Hovedreglen er, at så mange som muligt
bør have permanente kontrakter, der ikke
automatisk ophører på et givet tidspunkt,

Lovgivning og kollektive overenskomster
anvender en række undtagelser fra denne
regel for at håndtere variationer i omsætningen eller antallet af gæster. Disse
regler er vigtige for hotel-og restaurationsvirksomheder og giver den nødvendige
fleksibilitet. Samtidig mener HRCT nu, at
det er uacceptabelt, hvis arbejdsgiverne
regelmæssigt bruger midlertidigt ansatte
til at klare deres almindelige aktiviteter.
Det er muligt at have fastansatte og flere
på fuld tid, hvis arbejdsgiveren er god til at
planlægge og udarbejde gode vagtplaner.
Unge, udenlandsk fødte, lavt uddannede
medarbejdere i job med lave kvalifikationskrav og personer med et lavt kvalifikationsniveau er oftere ansat tidsbegrænset

og deltidsbeskæftigede end andre grupper.
Da tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er forbundet med mindre jobsikkerhed, fattigdom, lave lønninger og færre
beskæftigelsesfordele, er det vigtigt at
føre en dialog om , hvordan det er muligt
at reducere brugen af disse usikre beskæftigelsesformer.
I 2014 fremsatte OECD et resumé af
reglerne for beskyttelse af beskæftigelsen
og muligheden for at anvende tidsbegrænsede kontrakter i hele Europa. Der
er ingen større forskelle i arbejdstagernes
beskæftigelsesbeskyttelse, men i Sverige
og Island er der relativt større muligheder
for at anvende tidsbegrænsede kontrakter
end i resten af Norden. Siden OECD fremsatte resuméet, kan man se endnu større
liberalisering af beskyttelsen af beskæftigelsen i Norden.

FIGUR 21: OECD’S INDIKATOR FOR BESKÆFTIGELSESBESKYTTELSE
(SKALA FRA 0 - MINIMUM BEGRÆNSNING TIL 6 MAKSIMUM BEGRÆNSNINGER)
ANSATTES BESKYTTELSE MOD OPSIGELSE

REGULERING AF MIDLERTIDIGE KONTRAKTER
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2,12

2,17

Belgien

2,14

2,42

Danmark

2,1

1,79

Finland

2,38

1,88

Frankrig

2,6

3,75

Tyskland

2,53

1,75

Island

2.04

1,29

Italien

2,55

2,71

Norge

2,23

3,42

Spanien

1,95

3,17

Sverige

2,52

1,17

UK

1,18

0,54
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DELTID I NORDEN ER MERE UDBREDT
END I RESTEN AF EUROPA
I begyndelsen af 2019 var omkring
483.000 arbejdstagere i alderen 16 –
64 ansat i HRCT-branchen i Norden.
Af disse var lidt over 220.000, 45 pct.
deltidsbeskæftigede. De sidste 10 år er
deltidsarbejde steget fra 42,7 til 45,2
procent af alle ansatte i branchen. Deltid
er mere almindelig i de nordiske lande
end i resten af Europa, men der er også

store forskelle i Norden. Danmark skiller sig klart ud med 52 % deltidsansatte
i HRCT-branchen. Samtidig er deltid i
Island og Finland på samme niveau
som resten af Europa.

der arbejder på deltid, gør det, fordi de
selv ønsker det. Når man ser på statistik
for ufrivilligt deltidsarbejde, er det mere
almindeligt i Sverige og Finland, at man
vil have flere timer. De, der ufrivilligt
arbejder på deltid, oplever ofte, at kvaliteten i deres arbejdslivs er dårligere, og
usikkerheden er større.

Deltid er mest udbredt blandt kvinder
og unge studerende, fordi de matcher
deres livssituation. De fleste mennesker

FIGUR 22: UDVIKLING AF DELTIDSARBEJDE I HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN

60%

50%

EU 28
Norge

40%

Island
Sverige

30%

Finland
Danmark

20%
2008

2009

2010

2011

2012

PAGE 31 OF 40

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NORDIC UNION HRCT
NORDISK FORUM 2020

FIGUR 23: UFRIVILLIG DELTIDSARBEJDE (HELE ARBEJDSMARKEDET)
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REGLER FOR DELTIDSARBEJDE
Deltidsarbejde styres af love, men der er også klausuler i kollektive overenskomster, som regulerer anvendelsen af deltidsansatte, rettigheder og beskyttelse af deltidsbeskæftigede. Det vigtigste for de fleste deltidsbeskæftigede er at have en sikker
indkomst, arbejdstid og lige rettigheder som fuldtidsansatte. I nogle lande garanteres deltidsmedarbejderne et vist antal timer
pr. måned og fortrinsret til merarbejde samt fuldtidsstillinger, hvis muligheden opstår, og den ansatte ved, hvor mange timer den
ansatte skal arbejde hver uge.
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FIGUR 24: REGLER I KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER, DER BERØRER DELTIDSANSATTE
MINIMUM ANTAL TIMER
PR. MÅNED

HAR DELTIDSANSATTE
FORTRINSRET TIL MERE
ARBEJDE?

UDBETALING AF FRIVILLIGT ARBEJDE

KAN ARBEJDSGIVERNE
ÆNDRE ARBEJDSTIDEN
UDEN OPSIGELSE?

Danmark

60 T i 4 uger

Og

Som sædvanlig

Nej

Finland

Nej

Og

Som sædvanlig

Og

Øen

Nej

Nej

Som sædvanlig

Nej

Norge

Nej

Og

Som sædvanlig

Nej

Sverige

Nej

Og

Som sædvanlig

Ja, men konverteringstiden,
som svarer til opsigelsesperioden, gælder.

Der er flere eksempler på, at deltidsansættelse misbruges HRCT-branchen i
Norden. Det ses især for at opnå fleksibilitet. For eksempel ansætter flere
hotelkæder i Norden størstedelen af alle
stuepiger i 60 – 80% stillinger og benytter
lejligheden til at øge arbejdstiden, når
omsætningen er høj. Hovedårsagen er, at
der kan være begrænsede muligheder for
at bruge timeansatte, og i travle perioder,
undgår hotelkæderne at betale overarbejde, fordi alt frivilligt merarbejde op til
100% betales med almindelig timeløn.

"

3F i Danmark har aftalt et minimumsantal arbejdstimer for alle deltidsansatte.
Det betyder, at en deltidsbeskæftiget er
garanteret 60 timers arbejde over en fire
ugers periode. Det er en vigtig begrænsning der skaber sikkerhed for de ansatte.
I den seneste kollektive overenskomst
i Sverige rejste HRF spørgsmålet om
"hyvling", hvilket betyder, at arbejdsgiverne kan foretage en omstrukturering,
hvor de ansatte tilbydes lavere timeantal
uden opsigelsesvarsel. Nogle af disse er

EN DELTIDSBESKÆFTIGET ER
GARANTERET 60 TIMERS ARBEJDE
OVER EN FIRE UGERS PERIODE.
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reguleret i kollektive overenskomster.
Ved at planlægge arbejdstiden kan arbejdsgiveren omgå rotationsreglerne og
opsigelsesperioden. Hvis en medarbejder
afviser arbejdsgiverens tilbud om nedsat
arbejdstid, kan det beregnes for sagligt
grundlag for opsiggelse. Den pågældende
kan således opsiges uden hensyn til
rotationsreglerne. I Finland har arbejdsgiverne også mulighed for at nedsætte
timetallet i visse økonomisk dårligt
stillede situationer uden at overholde
reglerne om varsler.
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USÆDVANLIG HØJ BRUG AF
TIDSBEGRÆNSEDE KONTRAKTER I SVERIGE
Tidsbegrænsede kontrakter i den nordiske hotel- og restaurationsbranche er
steget en anelse i de sidste ti år. Tidsbegrænset er en fælles betegnelse for
en række midlertidige job. Der er mange
forskellige former for tidsbegrænsede
stillinger, der er reguleret af kollektive
overenskomster eller love, herunder
prøvetid, almindelige tidsbegrænset
stillinger, sæsonarbejde, timeansæt-

telse, reserver og vikarer. Normalt har
tidsbegrænset ansættelse ingen opsigelsesfrist, når ansættelsen allerede er
tidsbegrænset. Der er en begyndelse og
en ende på beskæftigelsen.

Generelt er tidsbegrænsede kontrakter
i de nordiske lande på samme niveau
som i resten af Europa, men Sverige er
enestående i sin brug af tidsbegrænsede
kontrakter med næsten 40% af alle
ansatte i HRCT-branchen.

Ved udgangen af 2018 var ca. 24% af alle
stillinger i den nordiske HRCT-sektoren
tidsbegrænset, sammenlignet med 14%
for hele det nordiske arbejdsmarked.

FIGUR 25: UDVIKLING AF TIDSBEGRÆNSEDE ANSÆTTELSESKONTRAKTER I HOTEL-OG RESTAURATIONSBRANCHEN
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REGLER FOR TIDSBEGRÆNSEDE KONTRAKTER
Tidsbegrænsede kontrakter findes i flere
forskellige former. De skal dog være
tilladt i henhold til lovgivningen eller de
gældende kollektive overenskomster og
aftales særligt mellem arbejdsgiveren og
arbejdstageren. Fælles for al midlertidig
ansættelse er, at det gælder indtil et
bestemt tidspunkt. De mest almindelige
former for tidsbegrænsede kontrakter
inden for HRCT-branchen i de nordiske
lande er prøvetid, timeansættelse og
sæsonarbejde. Der er forskellige betingelser for at regulere og reducere brugen
af tidsbegrænsede kontrakter. Men
kan forsøge at forbyde visse former for
ansætter eller sætte begrænsninger og
rammer for brugen heraf, eller man kan
gøre den type af ansættelse dyrere.
Der findes ingen statistikker over anvendelsen af prøveansættelser i branchen

i de nordiske lande, men i de senere år er
arbejdsgivernes krav om mere fleksible beskæftigelsesformer for unge og
nyankomne blevet skærpet. Samtidig
forekommer det mere og mere almindeligt, at arbejdsgiverne tilbyder unge
og uerfarne arbejdstagere prøvevagter.
Mange af vores medlems forbund rapporterer også, at det bliver mere og mere
almindeligt for arbejdsgiverne ikke at
betale løn på disse prøvevagter.
Kollektive overenskomster eller
lovgivning regulerer brugen, varigheden,
opsigelsesvarsler og lønninger i prøvetiden. I Danmark og Island findes der ingen
regler om prøvetid. Det betyder, at hvis
man er på prøvetid i disse lande, gælder
der de samme regler som for almindelig
fastansættelse. I Finland, Norge og
Sverige kan virksomheder give enkelt-

personer prøvetid i en begrænset periode
og er karakteriseret ved muligheden for,
at begge parter kan ophøre med at arbejde uden særlige årsager. Hvis prøvetiden
ikke afbrydes, bør ansættelsen blive
permanent. Formålet med en prøvetid
er, at arbejdsgiveren skal kunne afprøve
arbejderens egnethed til arbejde, især
dem, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Desværre er der misbrug
af prøvetid, og nogle arbejdsgivere har
sat prøvetid i system for alle medarbejdere, uanset erhvervserfaring og relevant
uddannelse.

FIGUR 26: MAKSIMAL VARIGHED AF MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Danmark

Der er ingen regler for, hvor lang tidsbegrænset beskæftigelse kan være.

Finland

Der er ingen regler for, hvor lang tidsbegrænset beskæftigelse kan være.

Øen

Ingen regler i kollektive overenskomster, men ved lov, tidsbegrænset ansættelse bør kun være 2 år.

Norge

Højst 4 år for midlertidig ansættelse, 3 år for erstatning og anden udokumenterede vikaransættelse.

Sverige

Hvis du har generelle tidsbegrænsede eller midlertidige stillinger i mere end to år i løbet af femårsperioden,
vil det føre til fast ansættelse.
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FIGUR 27: REGLER OM PRØVETID
HVILKE REGLER GÆLDER?

ER LAVERE LØNNINGER
BETALT I PRØVETID?

AFSLUTNING AF PRØVETID

Danmark

Ingen regler, kun for studerende

De samme regler og andre

Nej

Finland

Max 4 måneder

Samme dag

Og (praktikantlønninger)

Island (SGS)

Findes ikke

De samme regler og andre

Uden ret til garanterede månedlige minimumslønninger første 6
måneder.

Island (MATVIS)

Findes ikke

De samme regler og andre

Nej

Norge

Max 6 måneder

14 dage

Nej

Sverige

Max 6 måneder

14 dage

Nej

At være timeansat betyder, at du får løn
pr. time, og at du indkaldes, når det er
nødvendigt. Der er forskellige terminologier for den type arbejde, f.eks. timeansat,
reserve, SMS job og nul-timers kontrakter. Vores medlemsforbund anvender
på forskellige måder brugen af den type
arbejde, der skal til for at opfylde arbejdsgivernes behov for fleksibilitet og være
i stand til hurtigt at tilpasse forretningen
til kundernes efterspørgsel. Det er ikke
tilladt at planlægge den type arbejde,
for det giver næsten ingen beskyttelse
af medarbejderen, og løn under sygdom
ved denne tyde ansættelse er begrænset.
Alle vores medlemsforbund tillader den
type ansættelse, men mener det skal
anvendes sparsomt.

SGS i Island og 3F i Danmark forsøger
ikke at forbyde brugen af timeansatte
men har aftalt med arbejdsgiverforeningerne, at arbejdsgivere, der vælger
denne form for ansættelse til at dække
spidsbelastninger i virksomheden skal
betale lidt ekstra. Regler om reserver
i 3F’s kollektive overenskomster er ret
avancerede. Der er rammer for, hvilken
slags arbejde man kan bruge timeansættelse til, der er løntillæg, minimum
arbejdstid og betaling for back-up og
transport.
HRF i Sverige er blevet enige om at
bruge timelønnede medarbejdere til at
arbejde enkelte dage. Arbejdsgivere, der
ikke har kollektive overenskomster, må
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ikke anvende denne type ansættelse,
eftersom lovgivningen om beskyttelse af
beskæftigelsen ikke tillader det. Ansatte,
der har den type ansættelse for en længere periode, har mulighed for at få flere
timer, hvis det er muligt eller mere sikker
form for ansættelse.
I Finland har regeringen gennemført
en ny lovgivning som omfatter dem, der
om nødvendigt er indkaldt og som har
varierende arbejdstid fra den ene uge til
den anden. Loven gør det klart, at hvis
behovet for arbejdskraft er konstant, bør
der anvendes en anden form for beskæftigelse. Denne lovgivning giver også arbejdstagerne visse rettigheder, f.eks. ret til
sygeløn og løn i opsigelsesperioden.
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FIGUR 28: REGLER FOR RESERVER (TIMMANSATTE)
MINIMUMARBEJDSTID
FOR TIMELØNNEDE

MINDSTELØN FOR TIMEANSATTE

BETALING AF
OVERARBEJDE OG TILLÆG

Danmark

4 – 5 t.

10% ekstra
(kokke og tjeneren får mere)

Efter 8 timer

Finland

Der findes forskellige regler

Samme som andre

Samme som andre

Island (SGS)

4 t.

Lavere timeløn end
andre mellem 8 – 17

Overarbejde om aftenen,
natten og helliges

Island (MATVIS)

4 t.

Samme som andre

Samme som andre

Norge

3 t.

Samme som andre

Samme som andre

Sverige

3 t.

Samme som andre

Samme som andre

REGLER FOR OPSIGELSE
I Norden er der mange forskellige regler, der gælder, ved opsigelse af medarbejdere, herunder opsigelsesperiode, form for
ansættelse, anciennitet og alder. Generelt sætter lovgivningen nogle minimumsgrænser for beskyttelse af medarbejdere.
Overenskomster og ansættelseskontrakter komplementerer disse i form af bedre vilkår eller mere fleksibilitet.
Generelt har medarbejderne normalt kortere opsigelsesvarsler end arbejdsgiverne. Der er dog undtagelser, i Island og Norge
gælder de samme regler for begge parter. Når man ser på opsigelsesvarsler, kan man konstatere, at fagforeninger og arbejdsgivere
i Finland er blevet enige om yderligere fleksibilitet for arbejdsgivere og arbejdstagere med hensyn til opsigelsesvarsel.
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FIGUR 29: HVIS ARBEJDSGIVERNE OPSIGER MEDARBEJDERE,
HVOR LÆNGE ER OPSIGELSESPERIODEN?
10 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

1 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

2 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

5 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

Danmark

14 dage

1 måned

2 måneder

6 måneder

Finland (KA)

1 måned

1 måned

2 måneder

3 måneder

Finland (lov)

1 måned

2 måneder

2 måneder

4 måneder

Island (SGS)

1 måned

2 måneder

3 måneder

3 måneder (plus)

Island (MATVIS)

2 måneder

3 måneder

3 måneder

3 måneder (plus)

Norge

1 måned

1 måned

2 måneder

3 måneder (plus)

Sverige

1 måned

2 måneder

3 måneder

6 måneder

FIGUR 30: HVIS ARBEJDSTAGERE OPSIGER DERES JOB,
HVOR LANGT OPSIGELSESVARSEL HAR DE?
2 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

5 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

Danmark

14 dage

1 måned

1 måned

1 måned

Finland (KA)

14 dage

14 dage

14 dage

1 måned

Finland (lov)

14 dage

14 dage

1 måned

1 måned

Island (SGS)

1 måned

2 måneder

3 måneder

3 måneder

Island (MATVIS)

2 måneder

3 måneder

3 måneder

3 måneder

Norge

1 måned

1 måned

2 måneder

3 måneder

Sverige

1 måned

1 måned

1 måned

1 måned

Der findes også yderligere interessante
forskelle mellem de nordiske lande med
hensyn til afskedigelses- og arbejdsbeskyttelsesregler. Island, Finland og
Danmark anvender ikke rotationsregler,
der giver personer med længerevarende
ansættelse øget beskyttelse. Forskning

5

10 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

1 ÅR MED SAMME
ARBEJDSGIVER?

viser også, at rotationsregler kan give
lavtlønnede arbejdstagere bedre lønudvikling, fordi deres forhandlingsposition
er mere sikker.5 Disse regler betyder, at
hvis arbejdsgiverne skal opsige arbejdstagere, der har fast ansættelse, er det
den person, der blev sidst ansat der bør

Bjuggren et al (2018)
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afskediges. Der er dog undtagelser fra
disse regler, for eksempel kan små virksomheder i Sverige med op til 10 ansatte
fritage to af deres ansatte fra rotationsreglerne for afskedigelse i forbindelse med
mangel på arbejdskraft.
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FIGUR 31: HVIS ARBEJDSTAGERE OPHØRER MED AT ARBEJDE,
HVOR LÆNGE ER OPSIGELSESPERIODEN FOR DEM, DER HAR ARBEJDET?
HAR ÆLDRE LÆNGERE
OPSIGELSESVARSLER?

KAN DU OPSIGE
TIDSBEGRÆNSET
ANSÆTTELSE?

ER DER REGLER FOR
ROTATION?

ER DER SANKTIONER
FOR GRUNDLØS
AFSKEDIGELSE?

Danmark

Nej

Nej

Nej

Ja, efter 9 måneders
ansættelse

Finland

Nej

Generelt ja, men ikke i branchens kollektive
overenskomst

I normale tilfælde nej,
men der er undtagelser

Og

Øen

Og

Nej

De samme regler
og for andre

Nej

Norge

Og

Anciennitetsprincippet b
ør anvendes

Og

Intet endeligt beløb

Sverige

Nej

Ja, sidst i først ud

Muligt, hvis der er en KA,
men ifølge loven nr.

Ja, du plejer at forhandle.
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