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Forord 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra den første systematiske danske under

søgelse af europæiske samarbejdsudvalg. Disse udvalg er organer oprettet i hen

hold til EU's direktiv fra 1994 om information og høring af de ansattes repræsen

tanter i multinationale selskaber. 

Undersøgelsen blev muliggjort af en bevilling fra EU, som blev søgt hjem 

af LO-Skolen i Helsingør. Hovedparten af bevillingen gik til at finansiere udvik

lingen og gennemførelsen af et uddannelsesforløb for danske medlemmer af 

europæiske samarbejdsudvalg. Resten var øremærket til henholdsvis en evalue

ring af uddannelsen (udført af CASA) og til denne undersøgelse (udført af un

dertegnede ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Univer

sitet). 

Vi vil hermed rette en tak til vore samarbejdspartnere ved LO-skolen, som 

har medvirket med forslag og idéer til undersøgelsen. Ligeledes en tak til en lang 

række personer i fagbevægelsen, som har bidraget med idéer og konkrete oplys

ninger. Og ikke mindst en tak til alle, der direkte har bidraget, på lønmodtager

såvel som ledelsesside, gennem besvarelse af spørgeskema og gennem interviews. 

Uden interesse og positiv medvirken fra aktørerne i de europæiske samarbejdsud

valg havde det ikke været muligt at lave undersøgelsen. 

En særlig tak skal lyde til lektor Peter Nielsen for rådgivning vedrørende 

udformning af spørgeskemaer, ph.d.-stipendiat Henrik Lolle for bistand ved kod

ning af data, og korrespondent Sophie Vestergaard for arbejde med grafiske figu

rer, layout og korrekturlæsning. 

Trods masser af inspiration, hjælp og bidrag udefra er det dog alene os, der 

er ansvarlige for undersøgelsen og det resultat, der hermed offentliggøres. Vi hå

ber, at deltagerne i de europæiske samarbejdsudvalg såvel som andre, der er akti

ve på området, finder undersøgelsen relevant for det videre arbejde. Det samme 

håber vi for arbejdsmarkedsforskere, konsulenter og beslutningstagere, der inte

resserer sig for forholdet mellem parterne på det danske og europæiske arbejds

marked. 

Aalborg Universitet, januar 2000 

Herman Knudsen og Ole Ravnholt Sørensen 
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Indledning 

ESU-direktivet: multinational dialog 

Siden EU i september 1994 vedtog direktivet om europæiske samarbejdsudvalg 

(ESU), er der kommet gang i oprettelsen af tværnationale organer, hvor repræ

sentanter for de ansatte i multinationale koncerner kan mødes med deres øverste 

ledelse. Varetagelsen af interesser på den enkelte virksomhed, i nationale koncer

nudvalg og gennem nationale overenskomster er hermed blevet suppleret med en 

international dimension. ESU-direktivet kan ses som et skridt i retning af at op

hæve den ubalance, der længe har været mellem internationalt agerende arbejds

givere på den ene side og en varetagelse af lønmodtagerinteresser på den anden 

side, der stort set udelukkende udspiller sig på de nationale scener. 

Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg gælder for EØS-landene, dvs. 

de 15 EU-medlemslande samt Norge, Island og Liechtenstein. De sidstnævnte 

lande har indgået en økonomisk samarbejdsaftale (EØS) med EU og skal i den 

forbindelse også følge de direktiver, som EU vedtager om det indre marked, ar

bejdsmarkedsforhold m.v. Direktivet om europæiske samarbejdsudvalg giver re

præsentanter for lønmodtagerne ret til at blive informeret og hørt af den øverste 

ledelse i multinationale selskaber/koncerner. Det er dog en forudsætning, at kon

cernen samlet har mindst 1000 ansatte inden for EØS-området, og at den som 

minimum i beskæftiger mindst 150 ansatte i to forskellige lande inden for samme 

område. Hovedsigtet med direktivet er, at lønmodtagernes repræsentanter infor

meres om og kommer i dialog med den øverste koncernledelse om væsentlige 

beslutninger vedrørende økonomi, beskæftigelse og arbejdsvilkår, i det omfang 

beslutningerne berører arbejdstagerinteresser i mere end ét land. I ESU-direktivets 

præambel anføres det bl.a., at: 

"..det indre markedsfunktion nødvendigvis vil indebære en proces med virksom
hedssammenslutninger, grænseoverskridende fusioner, overtagelser og andre 
former for sammenslutninger, og der vil dermed opstå virksomheder og koncer
ner, som omfatter bedrifter og virksomheder i flere medlemsstater; for at sikre en 
harmonisk udvikling på det økonomiske område bør virksomheder og koncerner, 
som opererer i flere medlemsstater, informere og høre repræsentanter for de ar-

Il 



bejdstagere, som berøres af deres afgørelser". Der bør derfor "...vedtages hen
sigtsmæssige bestemmelser med henblik på at sikre, at arbejdstagere i virksomhe
der, der omfatter bedrifter i flere medlemstater, informeres og høres på behørig 
vis, når afgørelser, som har betydning for de pågældende træffes i en anden med
lemsstat end den, hvor de er beskæftiger (Rådets direktiv, 94/45/EF). 

Som det fremgår af citatet, er der med direktivet tale om et supplement til natio

nale ordninger om medindflydelse, i Danmark især samarbejdsaftalerne og be

stemmelserne om lønmodtageres repræsentation i virksomheders bestyrelser. For 

en uddybende beskrivelse af ESU-direktivet henvises i øvrigt til bilag 2 bagest i 

denne rapport. 

Begrebet multinationale selskaber dækker over forskellige og ofte komplice

rede juridiske og organisatoriske strukturer. Typisk er der tale om en opdeling i 

et moderselskab og en række datterselskaber, som tilsammen danner en koncern; 

moderselskabets ledelse er samtidig koncernledelse. For nemheds skyld anvendes 

i denne rapport gennemgående betegnelsen 'koncern' om den samlede og domine

rende organisation, mens betegnelser som 'virksomhed' og 'datterselskab' anven

des om henholdsvis geografiske og juridiske underafdelinger af organisationen. 

Begrebet europæisk samarbejdsudvalg (ESU) er heller ikke helt entydigt. 

ESU kan enten være et fællesorgan for ledelses- og arbejdstagerrepræsentanter 

(som de danske samarbejdsudvalg) eller et rent lønmodtagerorgan med ret til at 

mødes med ledelsen. Når vi i rapporten taler om "møder i ESU", er det i betyd

ningen: møder mellem de to parter. Dette svarer til den første struktur. Undertiden 

bruger vi i stedet vendingen "møder mellem ESU og koncernledelsen". Dette sva

rer til den anden struktur. 

Undersøgelsens formål og design 

Med denne rapport foreligger resultaterne af den første systematiske danske un-

dersgelse af, hvordan de nye europæiske samarbejdsudvalg (ESU) fungerer i 

praksis set udfra et lønmodtager- og ledelsesperspektiv. Undersøgelsen bygger på 

svarene fra to postomdelte spørgeskemaer, som blev udsendt i sommeren og ef

teråret 1999 samt på supplerende interviews. Rapporten ligger i forlængelse af 

tidligere danske undersøgelser af henholdsvis de første paragraf 13-aftaler om 

europæiske samarbejdsudvalg (Knudsen & Lund 1997) samt de forhandlingspro

cesser, der ligger forud for oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg) (Knud

sen 1999). 

Som interessevaretagelsesorgan for lønmodtagere i multinationale koncerner 

er ESU en relativ ny institution på det danske arbejdsmarked. Siden de første 

ESU'er blev oprettet i 1995-96 er der gået tre år, hvor de danske ESU-
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repræsentanter har haft lejlighed til at høste erfaringer og danne sig holdninger 

over for dét samarbejdsorgan, som ESU i realiteten udgør. Med spørgeskemaun

dersøgelsen har vi tilstræbt at tage temperaturen på disse erfaringer og holdninger. 

Formålet med undersøgelsen har således været at skaffe viden om, hvordan de 

europæiske samarbejdsudvalg fungerer, og hvordan de opleves af de danske aktø

rer, der deltager i dem. Der er i særlig grad lagt vægt på at belyse aktørerne på 

lønmodtagerside: hvad kendetegner dem, hvad er deres forudsætninger, hvordan 

ser deres netværk ud, hvilke erfaringer har de fra deres hidtidige arbejde i ESU, 

og hvilke ønsker har de til det fremtidige arbejde? Særlig opmærksomhed er viet 

spørgsmålet om uddannelse: hvilke kvalifikationer har repræsentanterne i forhold 

til de krav, hvervet som ESU-medlem stiller? På hvilke områder føler de behov 

for uddannelse for at kunne bestride hvervet bedst muligt? 

Også ledelsessiden er inddraget i undersøgelsen, om end på en mindre om

fattende måde end lønmodtagersiden. Der er her især lagt vægt på at afdække om 

- og i givet fald hvor - koncernledelserne ser nogle positive muligheder med 

etableringen af ESU. Det har ikke været nogen hemmelighed, at europæiske såvel 

som danske organisationer på arbejdsgiversiden har været modstandere af direkti

vet (Knudsen 1999). Spørgsmålet er imidlertid, hvordan arbejdsgiverorganisatio

nernes medlemmer i de multinationale koncerner ser på direktivet, nu hvor de rent 

faktisk skal leve med det? Derfor har vi især lagt vægt på at afdække, om kon

cernledelserne opfatter det nye organ for transnational information og høring som 

en uvelkommen byrde eller snarere som en udfordring, der kan tages op på en 

måde, så resultatet bliver positivt. 

Datagrundlaget for de to undersøgelser 

Det har ikke været nogen helt nem opgave at finde frem til den kreds af aktører, 

der skulle indgå i undersøgelsen. Meget tidligt definerede vi populationen for 

lønmodtagerdelen som værende alle de personer, der i Danmark pr. 1. august 

1999 var valgt til at repræsentere lønmodtagere via de europæiske samarbejds

udvalg. Dvs. at undersøgelsen omfatter både danske ESU-medlemmer, der er 

valgt i danskejede koncerner samt danske ESU-medlemmer, der er valgt i uden

landske datterselskaber i Danmark. På arbejdsgiversiden definerede vi populatio

nen som alle de danske koncerner, som er omfattet af ESU-direktivet, og som på 

undersøgelsestidspunktet (september 1999) havde oprettet et ESU. Der fandtes 

ikke på forhånd opgørelser over disse to populationer. 

På lønmodtagersiden brugte vi de faglige organisationers opgørelser over 

danske ESU-medlemmer som primær kilde. Efter et stort antal henvendelser til 

forskellige organisationer resulterede dette i en opdateret fortegnelse over danske 

ESU-medlemmer. Denne liste må betragtes som værende så godt som komplet, 
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når det drejer sig om organiserede lønmodtagerrepræsentanter. Denne metode 

blev suppleret med henvendelser til koncerner, hvor vi havde formodninger om, 

at der også kunne være uorganiserede blandt repræsentanterne. Derved fandt vi 

frem til nogle få yderligere ESU-medlemmer, hvoraf dog kun én viste sig at være 

uorganiseret. Selvom de medarbejdere, der i organisationerne sidder med ESU 

som ansvarsområde, har forsøgt at udlevere de mest opdaterede oplysninger om 

danske ESU-repræsentanter, er der hele tiden vanskeligheder forbundet med at 

have et opdateret overblik over, hvem der på et givet tidspunkt er valgt til et ESU 

eller ej. Løbende sker der fusioner, virksomhedsnedlæggelser og frasalg. Sådanne 

omstændigheder gør det vanskeligt for de ansvarlige at have et 100% overblik 

over, hvem der er ESU-medlemmer. Vi har med andre ord haft med en "flydende 

population" at gøre. 

Populationen af lønmodtagerrepræsentanter i ESU blev opgjort til at omfatte 

i alt 111 personer. Efter en rykkerprocedure opnåede vi at få i alt 85 gyldige svar 

ind. Det giver en svarprocent på 77, hvilket er yderst tilfredsstillende. 

Spørgeskemaet til lønmodtagerrepræsentanterne blev i udviklingsfasen 

kommenteret af medarbejdere ved LO-skolen og af ESU-konsulenterne fra de 

fire karteller på LO-området (CO-industri, BAT-kartellet, HTS-kartellet og Gra

fisk Kartel), som siden 1994 har haft ansvaret for servicering af de danske løn

modtagerrepræsentanter, der er valgt til ESU. Dernæst blev spørgeskemaet inden 

udsendelsen afprøvet hos en række danske ESU-repræsentanter, ansat i hen

holdsvis danske og udenlandske koncerner. Efter denne pilotrunde kunne vi præ

cisere spørgsmålene og minimere de forståelsesmæssige problemer, som under 

andre omstændigheder ellers kunne have ledsaget spørgsmålene. 

Arbejdsgiversiden: I forhold til den del af undersøgelsen, som retter sig mod ar

bejdsgiversidens erfaringer med ESU, tog vi med henblik på at definere den 

samlede population udgangspunkt i den eneste offentligt tilgængelige oversigt 

over koncerner, der er omfattet af direktivet - en database udarbejdet af European 

Trade Union Institute (ETUI) i Bruxelles. Med henblik på at identificere de dan

ske multinationale selskaber, som på undersøgelsestidspunktet var omfattet af 

direktivet, supplerede vi endvidere ETUI's oplysninger med en dansk oversigt 

udarbejdet af CO-Industri. Dernæst rettede vi henvendelse til de danske koncer

ner, som angiveligt var omfattet af ESU-direktivet. Det drejede sig i alt om 47. 

Gennem skriftlig og telefonisk kontakt til disse koncerner forhørte vi os om, 

hvorvidt de på undersøgelsestidspunktet allerede havde oprettet et ESU. Det var 

i alt muligt at identificere 26 koncerner, hvor vi med sikkerhed kunne slå fast, at 

de havde oprettet et ESU. For så vidt angår de koncerner, der oplyste ikke at have 

oprettet et ESU, gør flere forhold sig gældende. En del angav som svar, at de en-
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ten som følge af koncernens størrelse eller specifikke juridiske konstruktion ikke 

mente at være omfattet af direktivet. De pågældende koncerner havde hidtil der

for hverken taget tilløb til oprettelse af et ESU eller havde aktuelle planer i den 

retning. Andre koncerner angav, at de aktuelt befandt sig i en forhandlingsfase, 

som på et senere tidspunkt skulle munde ud i oprettelsen af et ESU. Dette ville 

dog ske efter den skæringsdato, som vi i undersøgelsen har opereret med for så 

vidt angår oprettelsen af ESU - den 1. september 1999. 

Forud for udsendelsen af spørgeskemaet til de danske koncerner indhentede 

vi oplysninger om, hvem der i ledelsen var mest aktiv i relation til koncernens 

ESU-arbejde. Spørgeskemaer blev efterfølgende adresseret til denne person. Ud 

af de 26 danske koncerner, der havde oprettet et ESU, returnerede de 17 et udfyldt 

spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 65. 

Samlet set må de to undersøgelsers svarprocenter betragtes som værende 

tilfredsstillende. De giver grundlag for relativt solide analyser af erfaringerne og 

holdningerne hos de to parter i de europæiske samarbejdsudvalg. Vi har ingen 

grund til at antage, at bortfaldet er skævt, dvs. at holdningerne hos personer, der 

ikke har svaret, er markant forskellige fra holdningerne hos dem, der har svaret. 

På den ene side kan manglende svar måske tolkes som tegn på manglende enga

gement i ESU; på den anden side er der lige så meget, der indikerer, at manglende 

svar typisk hang sammen med travlhed hos svarpersonerne. 

Interviews: Som en supplerende metode til indsamling af oplysninger blev der på 

lønmodtagersiden gennemført interviews med otte ESU-medlemmer. Formålet 

med interviewene var at få nogle mere sammenhængende fremstillinger af, hvor

dan hvervet som ESU-medlem opfattes, og hvad de involverede selv lægger vægt 

på. I rapporten vil der derfor løbende blive inddraget udsagn fra disse interviews. 

Dels som illustration af nogle af de tendenser, der afdækkes gennem de kvantita

tive data, og dels som en måde til at beskrive en række mekanismer og sammen

hænge, som er umulige at læse ud af spørgeskemaernes tal. For en nærmere be

lysning af forskellige metodiske aspekter omkring undersøgelsernes tilrettelæg

gelse og metode henvises til bilag 1. 

Vægt på data fra lønmodtagersiden: Som nævnt er der samlet gjort mest ud af at 

analysere ESU set ud fra lønmodtagersiden. Det skyldes dels en interesse for at 

studere den udfordring, som grænseoverskridende interessevaretagelse er for 

lønmodtagere og fagbevægelse i en tid, hvor virksomhedernes internationalisering 

er i fokus. Dels skyldes det samarbejdet med LO-skolen, hvor interessen først og 

fremmest er at skaffe viden, der kan bidrage til en bedre uddannelse af lønmodta

gerne i ESU. Vægten på lønmodtagersiden betyder dog ikke, at vi anser undersø-
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