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LOVGIVNING PÅ  
ARBEJDSMARKEDET

Lykke Clausen, der er 23 år, har været ansat som butiksassistent i Monas 
tøjbutik i 2 år. Lykkes chef, Mona Madsen, har gennem længere tid klaget 
over den faldende omsætning. Det er mandag aften den 10. januar ved 
lukketid, og Mona beder Lykke om at komme ind på hendes kontor. Hun 
siger, at hun har været glad for hendes arbejdsindsats, men at hun des-
værre er nødt til at afskedige Lykke på grund af den lave omsætning. ”Du 
kan holde med udgangen af januar måned, dvs. om 3 uger,” siger Mona. 
Lykke er noget rystet og ved ikke, hvad hun skal leve af fra næste måned, 
da hun ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Har Mona ret til at afskedige Lykke med 3 ugers varsel, og hvordan skal 
Lykke klare udgifterne til husleje, forsikringer, mad i næste måned?

Når du har læst dette kapitel, kender du svaret. 

Uanset hvilke planer du har for dit arbejdsliv i de næste 40 - 45 år, vil det være  
en fordel for dig, hvis du kender de vigtigste regler på arbejdsmarkedet. 

På de næste sider kan du få et overblik over de vigtigste love om arbejds-
markedet, du vil støde på. De love, vi her vil omtale, er nævnt i fig. 15.1. 

Fig. 15.1 Lovgivning på arbejdsmarkedet.
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Svaret på dette er: Du kan 
gå på Socialforvaltningen i 
din kommune, hvor du kan 
få udbetalt 6.351 kr. pr. må-
ned, hvis du er under 25 år 
og udeboende. Hvis du er 
over 25 år, kan du få 9.857 
kr.  Det er dog ikke automa-
tisk, at man får disse beløb. 
Der findes nogle stramme 
regler, der skal opfyldes, for 
at du kan få kontanthjælp. Læs de følgende afsnit om uddannelsespligt 
og kontanthjælp.

Vi er nu nået til det tredje element i fig. 15.1 side 
215: Uddannelsespligt. Alle ledige unge under 25 
år, som ikke har en uddannelse, og som ikke har 
haft arbejde i mindst 24 af de seneste 36 måneder, 
skal gennemgå en uddannelse på mindst 18 måne-
ders varighed. I stedet for at gå i gang med en ud-
dannelse kan man vælge jobtræning, puljejob eller 
andre aktiveringsmuligheder. 

Fra 1. januar 2011 har alle 15-17-årige unge pligt til 
at være i uddannelse. Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, skal følge 
den uddannelsesplan, der er udarbejdet af UU. Samtidig omlægges børne-
familieydelsen for 15-17-årige til en ungeydelse, der udbetales månedligt 
til forældrene. Kommunen kan beslutte, at udbetalingen af ungeydelsen 
skal standses, hvis den unge ikke følger uddannelsesplanen. 

Når samfundet så gerne vil have, at unge får en uddannelse, hænger det 
sammen med, at personer med en uddannelse har klart bedre mulighed 
for at få et job. Og endda til en god løn. Det er jo især de ufaglærte, der har 
den største arbejdsløshedsprocent. Samtidig vil man fra samfundets side 
ikke acceptere, at unge går uvirksomme rundt og modtager kontanthjælp. 

A-kasse og dagpenge

Kr. pr. måned

Kontingent til A-kasse kr. pr. måned 424    

Efterlønsbidrag kr. pr. måned 439 

Dagpenge kr. pr. måned 16.293*

Fig. 15.2 Kontingent og dagpenge for medlem af HK’s  
A-kasse. Satserne er for 2011.
* Dog maksimalt 90 % af tidligere indtægt.

3. Uddannelsespligt

Arbejdsmarkedslovgivning

Job- 
 centre

Dag- 
penge

Ud-
dannelses - 

pligt

Kontant-
hjælp

Efterløn

Funk-
tionær-
loven

Barsels-
orlov

Ferie-
loven

Arbejds-
markedet

Samfundsfag-kap15.indd   219 28/04/11   10.37



221

Lovgivning på arbejdsmarkedet    15

Kontanthjælpens størrelse 
for forskellige grupper frem-
går af oversigten i fig. 15.3. 

Betingelserne for at mod-
tage kontanthjælp er be-
skre vet i box 15.1 på forrige 
side. 

Det er ikke nemt, specielt 
ikke, hvis man er gift eller 
bor i ejerbolig. 

Sammenlignes satserne med 
arbejdsløshedsdagpen ge (se 
fig. 15.2 side 219) kan du se, at satserne er forholdsvis lave, og de nedsæt-
tes yderligere efter 6 måneder på kontanthjælp. 

En anden forudsætning for at modtage kontanthjælp er, at man har været 
bosiddende i Danmark i mindst 7 år inden for de seneste 8 år. Hvis dette 
ikke er tilfældet, kan man kun modtage starthjælp, hvilket betyder man 
får 3.500 kr. mindre om måneden i forhold til normal kontanthjælp. Det er 
især flygtninge, der er kommet til Danmark, der er blevet ramt af denne 
regel.  

Efterløn er en arbejdsmarkedspolitisk foranstalt-
ning, som gør det muligt at trække sig helt eller 
delvist tilbage fra arbejdsmarkedet fra det fyldte 
60. år. 

Efterløn er en frivillig forsikringsbaseret ordning, 
som man kan vælge at tilmelde sig. 

Efterlønsordningen gør det muligt at trække sig 
helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet før den egentlige pensions-
alder. 

Kontanthjælp

Kr. pr. måned

Hjemmeboende børn under 25 år 3.065*

Udeboende under 25 år 6.351

Personer over 25 år 9.857 

Forsørgerpligt for børn 13.096

Starthjælp over 25 år 6.351

Fig. 15.3 Kontanthjælp i Danmark i 2011.
* Efter 6 mdr. går unge ned på SU-sats.
Kilde: www.borger.dk.
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Da efterlønnen blev indført i 1979, var arbejdsløsheden høj. Formålet med 
ordningen var derfor at tilskynde ældre lønmodtagere til at forlade ar-
bejdsmarkedet og give plads for yngre kræfter. 

Efterlønnen har vist sig at være en stor succes. Ordningen har været så 
populær og dyr, at det har været nødvendigt at stramme reglerne i både 
1998 og 2006. 

I fig. 15.4 kan du se antallet af efterlønsmodtagere i Danmark. 

Fig. 15.4 Antal efterlønsmodtagere 1995 – 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2011.

Faldet i 2005 og 2006 skyldes, at stramningerne i lovgivningen i 1998 slog 
fuldt igennem i disse år. Stramningerne, der blev vedtaget i 2006, får først 
effekt efter 2019. 

Disse ændringer betyder for dig, at du tidligst kan gå på efterløn som 62-
årig. Du skal som hovedregel have været medlem af en A-kasse i 30 år og 
have indbetalt det særlige efterlønsbidrag i 30 år. 

I aftalen er der ydermere åbnet mulighed for, at efterløns- og pensions-
alder rykkes yderligere, hvis befolkningens middellevetid forøges. Hvad 
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betyder det så for dig? Det kan du se i fig. 15.5 nedenfor. Her har ATP 
regnet på den forventede levetid, og hvornår man derfor kan forvente at 
gå på henholdsvis efterløn og pension.

Hvornår kan man få efterløn/pension?

Fødeår 1950 1965 1995 2010

Restlevetid efter 60 år 24,3 26,0 29,8 30,8

Efterlønsalder/Pensionsalder 60/65 63/68 68/73 70/75

År på pension 19,3 18 16,8 15,8

Fig. 15.5 Forventet efterlønsalder og pensionsalder for kommende generationer.
Kilde: Politiken, 22. oktober 2010.

Resultatet vil nok være overraskende for de fleste. Hvis man er født i 
1950, kan man se frem til at leve, til man er 84,3 år. Når man så går på 
pension som 65-årig, har man med andre ord 19,3 år på folkepension. I 
som er født omkring 1995 forventes at leve, til I er 89,8 år, dvs. 5,5 år læn-
gere end dem, der er født i 1950. Men til gengæld kan I først få efterløn 
som 68-årige og folkepension som 73-årige. Så den fremtidige pensionsal-
der er fleksibel, og du kan se frem til rigtig mange år på arbejdsmarkedet. 
Det er en ordning, som er lavet, for at man kan bibeholde vores velfærds-
system i fremtiden, hvor der kommer stadig flere ældre.

Der bliver mere fritid, når man går på efterløn og pension.
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I forbindelse med valgkampen til Folketinget i 2011 
introducerede Venstre og Konservative, med statsminister Lars Løkke 
Rasmussen i spidsen, et forslag til afvikling af efterlønnen.

Socialdemokraterne og SF, med Helle Thorning Smith i spidsen, var af 
den opfattelse, at efterlønnen skulle bevares. Deres synspunkt var, at 
den velfærdsreform, man vedtog i 2006, var tilstrækkelig stram. Den 
daværende regering (V + K) mente, at udgifterne var alt for store, og 
at man derfor, på sigt, helt burde fjerne efterlønnen.

Indholdet i forslaget, til afvikling af efterlønnen, er vist i fig. 15.6 ne-
denfor.

Dvs. V og K lægger op 
til, at der skal ske en 
meget hurtigere til-
pasning af pensions-
alderen, end aftalen 
var i 2006-reformen. 
Samtidig lægger de 
op til en forhøjelse af 
efterlønsalderen al-
lerede fra 2015 og en 
total afvikling i 2030.  

Fagforeningerne, med 
3F i spidsen, reagere - 

de voldsomt mod ændringerne. Bl.a. siger formanden Poul Erik Skov 
Christiansen: ”Det står nu mejslet i granit, at der kommer til at ske 
dramatiske ændringer for tusindvis af mennesker, som har brugt et 
helt arbejdsliv på hårdt arbejde. Det er præcis så slemt, som vi havde 
frygtet”.

På den anden side står arbejdsgiverne med en meget positiv holdning 
til forslaget. ”Vi står over for enorme problemer i de kommende årtier 
for at sikre tilstrækkeligt mange borgere i arbejdsstyrken. Det skal 
gå hurtigt med at få afskaffet efterlønnen,” siger adm. direktør Jørn 
Neergaard Larsen fra DA.

Kilde: Politiken 15. januar 2011.

Skal efterlønnen fjernes?
Box
15.2

Forslag til afvikling af efterlønnen

Født
Efterløns-

alder
Pensions-

alder
Efterløns-
periode

Før 1954 60 65 5

1955 62 67 5

1958 65 68 3

1960 66 68 2

Efter 1965 ingen 68,5 0

Fig. 15.6 Forslag til afvikling af efterlønnen.
Kilde: Politiken 15. januar 2011.
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Hvis du en dag ønsker at skifte job, hvad siger funktionærloven så? 

Eksempel 
Du ønsker at fratræde dit job den 30. november. Hvornår skal du så se-
nest give arbejdsgiveren din opsigelse? Din arbejdsgiver skal have modta-
get din skriftlige opsigelse senest ved udgangen af den foregående måned, 
det vil sige den 31. oktober. 

Arbejdsgiveren afskediger dig 
Funktionærloven giver den ansatte beskyttelse, hvis arbejdsgiveren ønsker at  
afskedige den ansatte. 

Når arbejdsgiveren ønsker at afskedige en medarbejder, er der tale 
om varsler, der gradvist vokser, efterhånden som ansættelsestiden 
(ancienniteten) vokser. 

Opsigelsen skal desuden være skriftlig og skal være afgivet inden udgan-
gen af en måned. 

Du kan opsiges, hvis det er begrundet i: 

•	 Arbejdsmangel, dvs. der er faldende aktivitet i virksomheden, som 
medfører, at der ikke er behov for så mange ansatte. 

•	 Arbejdsgiveren er utilfreds med din arbejdsindsats. I dette tilfælde 
kan arbejdsgiveren først afskedige en medarbejder efter at have givet 
den ansatte 2 advarsler (en mundtlig og en skriftlig). Arbejdsgiveren 
skal ved begge advarsler give en begrundelse for advarslen, det vil sige 
oplyse, hvad der er ”problemet” med dig, så du har mulighed for at for-
bedre din arbejdsindsats. 

I fig. 15.7 kan du se, hvordan arbejdsgiverens opsigelsesvarsel bestemmes 
af ansættelsesperiodens længde. 

Fig. 15.7 Opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverside ifølge funktionærloven. 

Opsigelsesvarsler
Ansættelsesperiode:
 1/2 3 6 9
     År

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel:
 1 3 4 5 6
     Måneder
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Fig. 15.8 Grove forsømmelser i jobbet, der kan medføre bortvisning.
Kilde: www.hk.dk, 2011.

Vær desuden opmærksom på, at arbejdsgiveren kan kræve erstatning 
for det tab, som den ansattes misligholdelse har forvoldt virksomheden! 
Dette gælder naturligvis kun, hvis bortvisningen har været lovlig. Men 
hvis bortvisningen af en domstol dømmes til at være “uberettiget”, det vil 
sige ulovlig, har den ansatte krav på erstatning. 

Eksempel 
En privat boligforening i Gentofte har måtte betale 192.000 kroner til 
dens tidligere gårdmand, som blev bortvist efter fravær på grund af syg-
dom.

Den 53-årige gårdmand var i fem år med til at passe og vedligeholde 
AB Broparkens 139 lejligheder i 11 boligblokke. Men i juli 2007 blev 
viceværten bortvist efter en sygedag. Bortvisningen skyldtes hans 
fravær og – ifølge boligforeningen – manglende orientering herom.  
Mandens fagforening 3F var uenig og rejste en sag, som på opfordring 
fra Byretten i Lyngby blev afgjort ved et forlig inden en egentlig retssag. 
Godtgørelsen på 192.000 kroner svarer til fire en halv måneds løn samt 
renter. 

Kilde: Nyhedsbrevet 3F, april 2009. 

Grove forsømmelser i jobbet, der kan medføre bortvisning

BortvisningTyveri, vold på  
arbejdspladsen

Opførsel

F.eks. kalde chefen et 
dumt svin el.lign.

Sexchikane

Overtrædelse af væ-
sentlige regler

F.eks. drikke alkohol, 
hvor det er forbudt

Arbejdsvægring

Gå hjem uden grund, 
nægte at udføre ar-

bejde, man er ansat til
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I forbindelse med barsel eller adoption har alle løn-
modtagere og selvstændige erhvervsdrivende ret til 
barselsorlov. 

Reglerne for barselsorlov er nævnt i nedenstående 
fig. 15.9. Dette er minimumsreglerne. En del over-
enskomster indeholder bedre regler for barsel. 

Regler for barselsorlov. 
Orloven er delt op i fire elementer: 

1. Graviditetsorlov på 4 uger (6 uger i staten), 
hvor kvinden kan gå fra 4 uger før fødsel. 

2. Barselsorlov til moderen på 14 uger 
3. Barselsorlov til manden på 2 uger umiddel-

bart i forlængelse af fødslen 
4. Forældreorlov på 32 uger til både mor og far. 

I alt kan forældrene dog kun få dagpenge i 
32 uger. 

Regler for barselsorlov

Før fødsel Efter fødsel

Mor 4 uger 14 uger 32 ugers  
forældreorlov.  

Mor og far deler

14 ugers  
forlænget orlov.  
Mor og far delerFar 2 uger

Fig. 15.9 Reglerne for barselsorlov.

120-dages reglen i brug 

Kilde: www.di.dk, 1. oktober 2010.

7. Barselsorlov
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15 års ansættelse ophørte med en 
måneds varsel, da en deltidsansat 
funktionær nåede 128 dages syg-

dom. Østre Landsret afgjorde, at 
virksomheden kunne opsige medar-
bejderen efter 120-dages reglen. 
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