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Indledning

Globalisering har bragt ny udfordringer ind i  arbejdsverden. Den har taget fart i  de 
sidste årtier af det 20. århundrede og har endnu mere fremskyndet det 21. århund-
rede takket være den teknologiske udvikling. Internationale virksomheder forøgede 
omfanget af deres handlinger ved at anvende offshorepraksisser, eftersøge ressourcer 
hvormed de kunne udvikle deres forettningsmodeller eller forøge deres konkurrence-
evne, fx gennem adgangen til en billigere eller mindre organiseret arbejdskraft. Den 
transnationale virksomhedsomstrukturering – ligesom fusioner, spaltninger, opkøb, 
osv, kom til at tjene de ovenstående formål. 

Således opstod der behov for at skabe et niveau af kollektive forhandlinger i overens-
stemmelse med niveauet, hvorpå virksomhedsbeslutninger, som påvirker beskæfti-
gelse og arbejdsvilkår, er truffet. Allerede i slutningen af 1980´erne forsøgte Europas 
Faglige Samorganisation på at introducere regulativer i det femte selskabsretsdirektiv, 
som beskyttede arbejdstagernes ret til information, høring og deltagelse, men dette 
forsøg viste sig mislykket. i 1994 blev der adopteret et andet direktiv, der gav mulighe-
den for at etablere Europæiske Samarbejdsudvalg, og som var en væsentlig fremgang. 
i begyndelsen af 2000´erne fik medarbejderne i Det Europæiske Selskab (SE) og Det 
Europæiske Andelsselskab (SCE) betydelig magt på informations-, hørings- og delta-
gelsesområdet. Imidlertid er antallet af de sidstnævnte rimelig lavt i Den Europæiske 
Union, mens Europæiske Samarbejdsudvalg kun delvis virkeliggør håb, der er sat til 
dem, om at oprette et europæisk niveau af kollektive arbejdsrelationer.

De faglige samorganisationer var også bange for at en del af de transnationale virk-
somhedsomstruktureringer ville resultere i en mindskning af deres rettigheder til in-
formation, høring og deltagelse, og endnu mere, at det kunne være én af de grunde til 
disse omstruktureringsprocesser. Derfor insisterede de på at Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner indeholdt klausuler der 
skulle sikre at den sociale dialogs mekanismer under bestemte betingelser oprethold-
tes i virksomhedsfusionerne på det samme niveau, som ikke skulle være dårligere end 
det var før fusionen. Disse arbejdstagerrettigheder blev gentaget i det efterfølgende 
direktiv 2017/1132/EF om visse aspekter af selskabsretten. Derudover udvidede direk-
tivet 2019/2121 om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 udstrækningen af de regulerede 
omstruktureringer, alt fra fusioner til spaltninger og omdannelser.
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Nøglemålene af projektet ”Let us participate. Cross-border corporate reogranization 
and the future of employee involvement in corporate governance” er at forøge delta-
gelsen af medarbejderne i de transnationale kollektive forhandlinger og den sociale 
dialog ved at forstå de transnationale virksomhedsomstruktureringer, deltagelse på 
bestyrelsesniveau og Europæiske Faglige Samorganisationers instrumenter i den Euro-
pæiske Union bedre. Formålet med projektet skal blive opnået gennem forbedret vi-
den og opmærksomhed om Den Europæiske Unions lovgivning, styrket transnational 
samarbejde, og fælles handlingsplan, sigtet mod forstærkelse af efektivitet af ESU´s 
aktiviteter og deltagelse på bestyrelsesniveau, herunder processerne af transnational 
omstrukturering.

Projektets specifikke mål indbefatter:

• Den Europæiske Unions lovgivning om medbestemmelse skal omdannes til 
handlingsplanen, forberedt af arbejdsmarkedets parter, og som skal inkludere 
konkrete svar på globaliseringens udfordringer til medarbejderengagement;

• Det forstærkede transnationale samarbejde mellem medarbejder- og 
arbejdsgiverrepræsentanter fra 5 medlemsstater og 1 kandidatstat med 
henblik på at forbedre foregribelse af forandringer og at muliggøre deltagende 
behandling af de transnationale omstruktureringsprocesser;

• En bedre transnational koordinering af handlinger, udført af medarbejder- 
og arbejdsgiverrepræsentanter med dét formål at udvikle efektive metoder 
til at udøve arbejdstagernes ret til information, høring og deltagelse 
i sammenhængen af transnationale virksomhedsomstruktureringer;

• Arbejdsmarkedets parter og de sociale aktører på virksomhedsniveauet 
skal bekendtgøres med Den Europæiske Unions lovgivning og procedurer 
i forbindelse med medarbejderengagmenet og de transnationale 
virksomhedsaftaler i sammenhængen af mobilitet og transnationale 
omstruktureringer (omdannelser, fusioner, spaltninger).

Projektet forudsatte et omfattende sæt aktiviteter for at opnå disse mål. En trin 
for trin metode er først og fremmest blevet implementeret for at samle oplysnin-
ger (lovbestemmelser, praksisser og arbejdsmarkedets parters betragtninger) om 
tre fokuspunkter, nemlig: transnational virksomhedsomstrukturering i  sammen-
hængen af grænseoverskridende kollektive forhandlinger og social dialog, medbe-
stemmelse på bestyrelsesniveau, og ESU. Der er blevet organiseret tre workshops: 



4

1. Kapacitetsopbygning workshop (den 25. januar 2021) med fokusset på den trans-
nationale virksomhedsomstrukturering, 2. Den strategiske workshop i  (den 21-21. 
april 2021), som udforskede spørgsmålene omkring deltagelse på bestyrelsesniveau, 
og 3. Den strategiske workshop II (den 13-14. oktober 2021), som beskæftigede sig 
med ESU. Pga. de usædvanlige omstændigheder forårsagede af coronaviruspande-
mien blev alle workshops udført online og de blev tolket til alle partneres sprog for 
at gøre kommunikationen lettere. Før hver af disse tre workshops bad man partnerne 
om at  forberede nationale inputs om hvert af fokuspunkterne. Som resultatet blev 
der produceret 18 mini rapporter (tre rapporter fra hver af seks partnere), der tjente 
som en kilde til den finale impulsrapport, som dækkede nøgleresultaterne af de na-
tionale studier, herunder anbefalinger af yderligere handlinger, som er obligatoriske 
for at svare på globaliseringen af multinationale selskaber, og for at skabe et rele-
vant niveau af kollektive forhandlinger så at man kunne afbalancere arbejdskraftens 
magt og kapital. Workshoppene muliggjorde forøgelse af partnerorganisationers 
kapaciteter i  den forstand at de forøgede niveuaet af demokrati i  virksomheden, 
ved erfaringsudveksling mellem partnerne og udvikling af deres ekspertise i  den 
grænseoverskridende sociale dialog. Til sidst er der blevet optaget en video  for at 
komplementere kapacitetsopbygning aktiviteter og for at muliggøre en omfattende 
oplysnings- og formidlingskampagne baseret på undersøgelsens nøgeresultater.

Partnerskabet blev ført af Conferedazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavo-
ratori – CONFSAL (Italien) og bestod af fem partnere, herunder fagforeninger og ar-
bejdsgiverorganisationer: Federaciòn De Trabajadores Independientes del Comercio 
– FETICO (Spanien), Business Confederation of Macedonia – BCM (Republikken Nord-
makedonien), Federacja Zwiazków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce – 
FZZMiH (Polen), Forum for International Cooperation – FIC (Danmark). The Institute 
of Public Affairs – IPA (Polen) havde en partnerrolle og var ansvarlig for udførelsen af 
forskningsundersøgelse og forberedelsen af den finale rapport. Partnerskabet blev 
også støttet af de følgende associerede partnere: Uniunea Sindicala Teritoriala – Fili-
ala Brasov a Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa – Cartel Alfa Brasov (Rumæ-
nien), Samostoen Sindikat na Robotnicite od Energetika, Rudarstvo i  Industrija na R. 
Makedonija – SSERI (Republikken Nordmakedonien), Asociaciòn Industrial Técnica y de 
Comercio – ASITECO (Spanien). Et sådant varieret partnerskab muliggjorde at dække 
forskellige clustre af arbejdsmarkedsrelationer i  Europa og at udføre en sammenlig-
nende analyse i overensstemmelse med de følgende dimensioner: A. fagforeninger vs. 
arbejdsgiverorganisationer, B.  EU-lande vs. kandidatlande, C. de ”gamle” medlemssta-
ter vs. de ”nye” medlemsstater, D.  clusteret af arbejdsmarkedsrelationer: de skandina-
viske lande (Danmark), sydeuropæiske lande (Italien, Spanien), central- og østeuropæi-
ske lande (Polen, Rumænien, Nordmakedonien).
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Undersøgelsens metodologi forudsatte anvendelse af det samme sæt forskningsin-
strumenter på hvert af de tre emner og den blev udført i  overensstemmelse med 
procedurerne som gælder i partnerlande. Først og fremmest foretog partnerne desk 
research, som dækkede analysen af lovbestemmelser i hvert af emnerne og referen-
ceoversigt på landeniveauet (forskningsrapporter, videnskabelige artikler, avisartik-
ler, dokumenter afleverede af arbejdsmarkedets parter og eksperter, osv). Analysen 
af sekundære data blev suppleret af et sæt dybdeinterviews med eksperter. Man in-
terviewede represæntanter fra fagforeninger, arbejdsgivere og arbejdsgiverorgani-
sationer, og (hovedsageligt akademiske) eksperter for at samle deres betragtninger 
om grænskeoverskridende virksomhedsomstrukturering, medarbejderrepræsenta-
tion på bestyrelsesniveau og ESU.

Rapportens struktur afspejler strukturen af aktiviteter i projektet. Desuden er indholdet 
præsenteret i den tematiske rækkefølge. Hver del resumerer nøgleresultaterne af de 
nationale undersøgelser i et sammenlignende perspektiv, hvor det er muligt. Rappor-
tens kapitler omfatter to generelle dele: en kort beskrivelse af lovbestemmelserne på 
de nationale og EU-niveauer og arbejdsmarkedets parters betragtninger om analysens 
emne. Rapporten slutter med et resumé, der indeholder anbefalinger, som er blevet 
indsendt af partnerne, og som henvender sig til de offentlige aktører og beslutningsta-
gerne. Resuméet peger på de obligatoriske handlinger, der skal udføres for at udvikle 
social dialog, og for at oprette robuste grænseoverskridende kollektive forhandlinger.
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Grænseoverskridende 
virksomhedsomstrukturering

OMFANGE T AF GR ÆNSEOVERSKRIDENDE VIRK SOMHEDOMSTRUK TURERING

Ifølge data fra the Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) steg den 
totale værdi af fusioner og opkøb betydeligt fra midten af 80´erne i hele verden og 
den har fluktueret siden, med nogle højdepunkter i slutningen af 90´erne, lige før fi-
nanskrisen i 2008 og i 2015 (Figur 1). Den årlige værdi af fusioner og opkøb efter 2015 
oversteg 3,000 milliarder US-dollars og det årlige tal af disse begivenheder oversteg 
45,000 transaktioner. En generel opsummering kunne være at disse højdepunkter faldt 
sammen med andre indikatorer for ”det spekulative overskud”, ligesom højdepunkter 
i aktiemarkedet og udlånsaktiviteter. Antallet af virkelig store fusioner og opkøb stiger 
specielt i disse perioder, eftersom kreditbetingelser er meget løse og det er nemmere 
at omlægge virksomheder ved hjælp af billig kredit (Cremers, Vitols 2019).

Figur 1. Antallet og værdien af fusioner og opkøb i hele verden, 1985-2020

Kilde: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

Dynamikken af forandringer på fusions- og opkøbsområdet i Europa ligner de globa-
le dynamikker (Figur 2). Værdien af transaktioner i  de sidste to årtier har fluktureret 
mellem 500 og 1,800 billioner EUR, og antallet af transaktioner har fluktureret mellem 
10,000 og 18,000 i løbet af den samme periode.
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Figur 2. Antallet og værdien af fusioner og opkøb i Europa, 1985-2020

Kilde: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 

En lignende dynamik kan betragtes i tilfælde af grænskeoverskridende fusioner og op-
køb i hele verden (Figur 3). Deres værdi og antal har steget betydeligt siden 80´erne 
og fluktureret på den tilsvarende måde, sammenlignet med andre omstrukturerings-
begivenheder i hele verden og i Europa. Imidlertid er deres værdi og antal åbenbart 
proportionelt mindre. The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances skaffer ikke 
data om Europa.

Figur 3. Antallet og værdien af grænseoverskridende fusioner og opkøb, 1985-2020

Kilde: The Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances https://imaa-institute.org/ 
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Ifølge undersøgelsen om implementering af grænseoverskridende fusioner, som blev 
bestilt af Europa-Kommissionen, skete der 1,227 grænseoverskridende fusioner inden-
for EU og EØS fra 2008 til 2012, med en tydelig stigende tendens (Bech-Bruun og Le-
xidale 2013). En anden undersøgelse, som specifikt handler om grænseoverskridende 
fusioner, hvori en tysk virksomhed blev involveret fra 2008-2012, viser også en tydelig 
stigende tendens (Bayer 2013).

JURIDISK OVERBLIK

EU-LOVGIVNING
Som beskrevet ovenfor er selskabets fleksibilitet i at udvikle, tilpasse og reorganisere 
sig hurtigt essentielt for at etablere dets globale konkurrenceevne i et globalt arbejds-
miljø, som bevæger sig endnu hurtigere og som konstant ændrer sig. På den anden 
side er virksomhedsomstrukturering ofte skadegørende med hensyn til ansættelses-
sikkerhed og bæredygtige jobs. Derfor udviklede den Europæiske Union en lovgivning 
som skulle muliggøre EUs selskaber at spalte eller sammenlægge sig nemmere, og 
samtidigt at garantere at arbejdstagerrettigheder til forskellige former for social dialog 
er beskyttet. Da mindst ét af de involverede selskaber forsvinder (den opkøbte eller fu-
sionerende virksomhed eller virksomheder), truer fusionerne de nuværende systemer 
af medarbejderrepræsentation. Faktummet, at de involverede virksomheder findes 
i forskellige medlemsstater, forøger udfordringen for medarbejdere, fordi den resulte-
rende entitet (den overtagende virksomhed eller den ”fusionerede” virksomhed) kun-
ne registrere sig i et land med svagere arbejdstagerrettigheder end landene hvor de 
opløste virksomheder fandtes i.  Det som er vigtigt er at sikre ret til information, høring 
og deltagelse i løbet af fusionsprocessen gennem lovgivningen – især i den tidlige fase, 
før den endelige beslutning om fusionen er truffet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF (CMBD på engelsk) giver en spe-
cifik juridisk ramme for grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset 
ansvar. Direktivet harmoniserede processerne ved at introducere et krav mod alle EU- 
og EØS-medlemsstater om at tillade grænseoverskridende fusioner af selskaber med 
begrænset ansvar. Det skabte også et mere forudseeligt og struktureret netværk, som 
forøgede den juridiske sikkerhed af disse komplekse transaktioner. i øvrigt bidrog det 
til en betydelig mindskning af transaktionsomkostninger. CMBD indbefatter nogle løs-
ninger på medbestemmelsesområde, som allerede har været til stede i Rådets direktiv 
2001/86/EF om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske 
selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse. Imidlertid er mange af disse be-
stemmelser svagere og mindre konsistente end dem i  SE-direktivet (Cremers, Vitols 
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2019). Med henblik på at nå et kompromis mellem disse medlemsstaters forskelle i pro-
cedurer og kultur gennemførte CBMD et system baseret på medbestemmelsesmodel-
len, der findes i SE-direktivet (Reynolds, Scherrer 2016).  Den generelle regel af Artikel 
16 i CBMD foreskriver at reglerne for medbestemmelse skal rette sig efter lovgivningen 
af medlemsstaten hvor den resulterende virksomhed efter fusionen har sit registrere-
de hovedsæd i. Da dette kan føre til en betydelig  forringelse af arbejdstagernes ret 
til deltagelse og da det fungerer som et incitament for forum-shopping i den retning, 
foreskriver Artikel 16(2) tre undtagelser fra reglen:

• Den første er, at de nationale regler ikke gælder, hvis mindst ét af de 
fusionerende selskaber i de seks måneder, der går forud for offentliggørelsen 
af planen for den grænseoverskridende fusion, har et gennemsnitligt antal 
medarbejdere på over 500.

• Den anden undtagelse foreskriver, at de nationale regler for det registrerede 
hovedsæde ikke gælder, hvis virksomheden, der er resultatet af den 
grænseoverskridende fusion, ikke skaffer det samme niveau af medbestemmelse, 
som det var i de relevante fusionerende virksomheder.

• Artikel 16(2)(c) foreskriver i den retning den tredje undtagelse, der gælder når 
den nationale lovgivning, der finder anvendelse i den resulterende virksomhed, 
ikke skaffer det samme niveau af medbestemmelsesrettigheder til de ansatte, 
som er i medlemsstaten af den resulterende virksomhed, sammenlignet med de 
ansatte, der arbejder i selskaber fra et andet medlesmland.

Hvis nogle af undtagelserne finder anvendelse, kan ledelsen forhandle med de ansatte 
om formen for medbestemmelse i efterfølgervirksomheder ved at anvende de almin-
delige regler. Artikel 16(3) regulerer denne procedure ved at referere til SE-direktivet. 
Hovedforskellen i forhold til anvendelsen af de almindelige regler er at procentdelen af 
de ansatte, som tidligere krævedes at blive dækket af medbestemmelsessystemet, har 
steget fra 25 procent til 33.3 procent. i modsætning til SE-direktivet indbefatter CBMD 
ikke bestemmelser om information og høring i medarbejderbeskyttelsesrammen. I øv-
rigt er det uklart hvordan man skal sanktionere den manglende overensstemmelse 
med medbestemmelsesreglerne (Reynolds, Scherrer 2016). Vurderingen af CBMD vi-
ste at direktivet ikke gik langt nok i beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder, hverken 
i grænseoverskridende fusioner, eller i grænseoverskridende spaltninger, eller i græn-
seoverskridende omdannelser (Reynolds, Scherrer 2016).
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Direktiv 2005/56/EF og et antal andre relaterede direktiver blev efterfølgende kodifi-
ceret og ophævet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 om visse 
aspekter af selskabsretten. Artiklen 133 i  det nye direktiv gentager bestemmelserne 
fra Artiklen 16 i CBMD, og desuden forandrer ikke arbejdstagernes ret til deltagelse og 
løser heller ikke de ovennævnte identificerede begræsninger i denne henseende.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 om ændring af direktiv (EU) 
2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltnin-
ger udvidede omfanget af de regulerede omstruktureringer fra fusioner (ligesom det 
var tilfælde med CBMD og Direktiv 2017/1132/EF), så det inkluderede spaltninger og 
omdannelser.1 Kommissionen har ikke foreslået styrkning af arbejdstagerrettigheder 
i paragraffen om de grænseoverskridende fusioner, og bestemmelserne i paragraffen 
om arbejdstagerrettigheder i  de grænseoverskridende omdannelser og spaltninger 
er størstedelen kopieret fra CMBD. Uden revisionen har svagheden i beskyttelsen af 
medarbejdere og deres rettigheder derfor udvidet sig til et bredere sæt grænseover-
skridende omstruktureringssituationer gennem pakken om selskabsretten.

I artiklen 86k lover direktivet 2019/2121 dog overensstemmelsen med forpligtelser, når 
det gælder information og høring, og giver en bedre garanti hvis selskabet, som er 
resultatet af den grænseoverskridende fusion, er drevet på den måde, at det omfatter 
medbestemmelse. Direktivets artikel 86l nr. 8 lyder også: ”Et selskab skal informere sine 
medarbejdere eller deres repræsentanter om resultatet af forhandlingerne om medar-
bejderes medbestemmelse uden unødig forsinkelse.”

Man skal især lægge mærke til Direktivets betragtning (12), som lyder: ”For at gøre 
det muligt at tage hensyn til alle interessenters legitime interesser i forbindelse med 
proceduren for en grænseoverskridende transaktion, bør selskabet udarbejde og of-
fentliggøre planen for den foreslåede transaktion med de vigtigste oplysninger om 
denne. Administrations- eller ledelsesorganet bør, hvor det er foreskrevet i  national 
ret eller er i henhold til national praksis eller begge, inddrage medarbejderrepræsen-
tanter på øverste ledelsesniveau i afgørelsen om planen for en grænseoverskridende 
transaktion. Sådanne oplysninger bør som minimum omfatte selskabets eller selska-
bernes påtænkte retlige form, i  givet fald stiftelsesdokumentet, vedtægterne, den 
foreslåede vejledende tidsplan for transaktionen og nærmere oplysninger om eventu-
elle beskyttelsesforanstaltninger, der tilbydes selskabsdeltagere og kreditorer. Der bør 
i registret offentliggøres en meddelelse, hvorved selskabsdeltagerne, kreditorerne og 

1 Omdannelser gælder selskaber der udveksler deres registreringssteder og juridiske form fra deres 
oprindelsesland (”country of origin) for et registreret sæde og juridisk form fra en ny medlemsstat 
(”destination country”).
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medarbejderrepræsentanterne eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, 
medarbejderne selv informeres om, at de kan fremsætte bemærkninger til den foreslå-
ede transaktion. Medlemsstaterne kan også beslutte, at den uafhængige ekspertrap-
port, der kræves i henhold til dette direktiv, skal offentliggøres.”

Så længe det gælder forpligtelsen om information foreskriver det ovenstående direk-
tivs betragtning (13) at: ”Med henblik på at informere sine deltagere og medarbejdere 
bør det selskab, der foretager den grænseoverskridende transaktion, udarbejde en rap-
port til dem. Rapporten bør forklare og begrunde de juridiske og økonomiske aspekter 
af den foreslåede grænseoverskridende transaktion og dens følger for medarbejderne. 
Navnlig bør rapporten forklare følgerne af den grænseoverskridende transaktion med 
hensyn til selskabets, herunder dets datterselskabers, fremtidige virksomhed. For så 
vidt angår selskabsdeltagerne bør rapporten omfatte de retsmidler, de har til rådighed, 
navnlig oplysninger om deres ret til at udtræde af selskabet. For medarbejderne bør 
rapporten redegøre for den foreslåede grænseoverskridende transaktions følger for 
beskæftigelsessituationen. Navnlig bør rapporten forklare, hvorvidt der vil ske væsent-
lige ændringer i de arbejdsvilkår, der er fastsat ved lov, i kollektive overenskomster eller 
i tværnationale virksomhedsaftaler, og i placeringen af selskabernes forretningssteder, 
herunder hovedkontoret, samt informere om ledelsesorganet og, hvor det er relevant, 
personale, udstyr, lokaler og aktiver før og efter den grænseoverskridende transak-
tion samt de forventede ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, gager og lønninger, 
den geografiske placering af bestemte stillinger og de forventede konsekvenser for 
de medarbejdere, der beklæder disse stillinger, samt den sociale dialog på virksom-
hedsplan, herunder i givet fald medarbejderrepræsentation på øverste ledelsesniveau. 
Rapporten bør også forklare, hvordan disse ændringer vil påvirke eventuelle datter-
selskaber. Der bør ikke gælde et krav om et afsnit for medarbejdere, hvis selskabets 
eneste medarbejdere er ansat i dets administrations- eller ledelsesorgan. For at øge 
beskyttelsen af medarbejderne bør enten medarbejderne selv eller deres repræsen-
tanter desuden have mulighed for at udtale sig om afsnittet i rapporten, der redegør 
for den grænseoverskridende transaktions følger for dem. Forelæggelsen af rapporten 
og afgivelsen af en hvilken som helst udtalelse bør ikke berøre de gældende informa-
tions- og høringsprocedurer, der er fastsat på nationalt plan, herunder i  forlængelse 
af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF eller Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF . Rapporten eller, hvor de udarbejdes 
særskilt, rapporterne bør stå til rådighed for selskabsdeltagerne og for medarbejder-
repræsentanterne i det selskab, der foretager den grænseoverskridende transaktion, 
eller, såfremt der ikke findes sådanne repræsentanter, for medarbejderne selv.” Med-
lemsstaterne er forpligtet til at gennemføre direktivet inden den 31. januar 2023.
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DE NATIONALE INTERESSENTERS PERSPEK TIVER OM GENNEMFØREL SE OG 
DRIF T AF BESTEMMEL SER OM GR ÆNSEOVERSKRIDENDE OMSTRUK TURERING

Undersøgelsen, der blev udført i seks lande (Danmark, Italien, Republikken Nordma-
kedonien, Rumænien, Spanien), viste en mangfoldighed af perspektiver og praksisser 
i forbindelse med arbejdstagernes ret til information, høring og deltagelse i rammen af 
grænseoverskridende virskomhedsomstruktureringer i den Europæiske Union. Nøgle-
faktoren, som skelner disse perspektiver, synes primært at være de nationale arbejds-
markedsrelationers kraft. i lande hvor fagforeninger og social dialog har en stor rolle 
– ligesom Samarbejdsudvalg eller medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau 
(board-leve employee representation – BLER) – omfatter informations-, hørings- og 
deltagelsespraksisser sædvanlig internationale omstruktureringssager. i  lande med 
en begrænset rolle af arbejdsmarkedets parter er kvaliteten af arbejdstagersrettighe-
der relativ lavere, synes de interviewede i denne undersøgelse. Medlemskabet i den 
Europæiske Union er også en vigtig dimension. i  Republikken Nordmakedonien er 
EU-lovgivningen med hensyn til beskyttelse af arbejdstagerrettigheder ikke endnu 
gennemført, som resulterer i at arbejdstagernes adgang til informations- og hørings-
mekanismer er begrænsede (de er kun tilgængelige i  internationale selskaber med 
ESU). Arbejdsmarkedets parters perspektiver er kort præsenteret nedenfor og viser 
påvirkningen af EU-lovgivningen på udviklingen og europæiseringen af standarder på 
informations-, hørings- og deltagelsesområdet i  grænseoverskridende omstrukture-
ringsprocesser, og på områder, hvor der stadigvæk er plads til forbedring.

I Italien er CBMD omsat til den nationale lov i formen af Dekretet 108 af den 30. maj 
2008, som substantielt har modificeret de forrige bestemmelser af Kodeksen, som gæl-
der fusioner. Den nye lov gælder først og fremmest de følgende situationer: a) driften 
må ske mellem ”selskaber med begrænset ansvar”; b) fusionen må ske mellem en eller 
flere ”italienske selskaber” og en eller flere ”selskaber fra en anden medlemsstat”. 

Med implementeringen af Artikel 16 af Direktiv 2005/56/EF besluttede man at det er 
obligatorisk at medarbejderne i  de relevante selskaber involveres i  handlinger som 
vedrører de grænseoverskridende fusioner. Artiklens bestemmelser er direkte omsat 
til loven. i øjeblik er omsættelsen af Direktiv 2019/2121 om grænseoverskridende fusi-
oner, spaltninger og omdannelser blevet omtalt, men det finale udkast til lovforslag er 
ikke endnu offentliggjort.

Ifølge de interviewerede sætter de øjeblikkelige reguleringer medarbejderne i en pas-
siv position, eftersom de hovedsageligt kan udøve deres rettigheder til information og 
høring, da medarbejderrepræsentationen på bestyrelsesniveau (BLER) ikke er til stede 
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i Italien. Derfor får medarbejdernes interesser ikke en passende betydning, og samti-
digt er medarbejderne holdt hen i uvished i længere perioder, uden nogen som helst 
garantier (job- og lønsikkerhed, information om den mulige overførsel af registreret 
kontor, osv). De interviewede har også understreget at der stadigvæk er en mangel på 
det forenede europæiske system af grænseoverskridende omstrukturering og at de 
øjeblikkelige reguleringer er fragmenterede og uklare pga. betydelige nationale for-
skelle. CBMD har udfyldt det juridiske tomrum, som ikke var kompatibelt med den kon-
tinuerlig stærkere internationalisering af økonomiske aktiviteter og som muliggjorde 
at selskaber kunne opnå et højere niveau af integration, der var tilstrækkelig til at måle 
deres aktiviteter ud over de lokale markeder og konkurrere mod globale konkurrenter. 
Der skal endnu gøres mere ved at implementere direktivet 2019/2121.

Tabel 1. Den nationale lovgivning der gennemfører EU-lovgivningen om grænse-
overskridende omstrukturering

Land Lovgivning om grænseoverskridende virksomhedomstrukturering

Italien
Dekret 108 af den 30. maj 2008, som omsatte direktiv 2005/56/EF 
og som substantielt modificerede de forrige bestemmelser af vores 
Kodeks, som gjaldt fusioner

Spanien

Lov 3/2009 af den 3. april om de strukturelle modifikationer af 
kommercielle selskaber (LME) 

Krav IV (Artikler 39-45) af Loven 31/2006 af den 18. oktober hvad 
angår medbestemmelse i de europæiske selskaber

Danmark Kapitel 15a af Aktieselskabsloven, indført den 1. juli 2007.

Polen

Retsakten af den 25. april 2008 om ændring af Retsakten – Kodeksen 
af komercielle selskaber 

Retsakten af den 25. april 2008 om medbestemmelse i et selskab, der 
er resultatet af en grænseoverskridende fusion af selskaber

Republikken 
Nordmake-
donien

Ikke endnu gennemført

Kilde: vores egen udarbejdelse baseret på projektpartnernes nationale inputs.
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I Spanien har den grænseoverskridende omstrukturering haft en stadig vigtigere rolle 
og Europa og Latinamerika har hovedsageligt været dens mål. i 2006 opnåede Spanien 
sine rekorder hvad angår mængden af kapital, som blev investeret i grænseoverskri-
dende fusioner og opkøb. Omfanget af grænseoverskridende transaktioner beløbede 
sig til 113,149 millioner EUR. Der var 3 ud af de 10 største M&A-transaktioner (Mergers 
and Acquisitions) i Europa, der involverede spanske selskaber. Det betød at Spanien 
var på topstillingerne på M&A-ranglisten i løbet af det første årti af den 21. århundrede 
(Thomson Financial). i 2020, som resultatet af krisen, forårsaget af coronaviruspande-
mien, blev antallet af transaktioner voldsomt reduceret.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF (CBMD) og Direktiv 2017/1132/EF 
er indtil nu blevet omsat til den spanske lovgivning. De interviewede vurderede at 
Den europæiske selskabsret er den mest passende måde at regulere de almindelige 
standarder med hensyn til beskyttelse af medarbejdernes interesser på. Den er også 
involveret i grænseoverskridende virksomhedsomstrukturerings transaktioner i den 
Europæiske Union, ved at sikre en minimumsgrad af retssikkerhed og sociale rettig-
heder i  den henseende. Det kunne også være et skridt frem for europæiseringen 
af de nationale medarbejderbeskyttelsessystemer. Nogle ekspertere understregede 
dog at de nationale specificiteter af arbejdsmarkedsrelationer må respekteres, når 
loven udføres. Der var også nogle af de interviewede der pegede på at ret til infor-
mation, høring og deltagelse kun er begrænset til nogle slags fusioner, nemlig til 
selskaber, der er resultatet af en grænseoverskridende fusion – hvis der mindst var ét 
selskab involveret i fusionen med flere end 500 medarbejdere, og som blev styret af 
et medbestemmelsessystem. 

Ifølge de interviewede er den største udfordring det at implementere bestemmel-
ser og respektere arbejdstagersrettigheder i  praksis, og en mangel på proportionel 
sanktionering for manglende overensstemmelse med bestemmelserne. Desuden er 
arbejdsgiverens villighed af afgørende betydning. Der er også nogle begrænsninger af 
lovbestemmelser, ligesom en mangel på minimumstid af et udsagns gyldighed når det 
gælder indflydelse på beskæftigelse – der er ingen eksplicitte straffe for falske udsagn 
med hensyn til indflydelse på beskæftigelse. De begrænsede muligheder for medbe-
stemmelse i den spanske sammenhæng er blevet understreget. Andre vanskeligheder 
eller barriere indeholder de juridiske, administrative, idiomatiske, socio-kulturelle for-
skelle i løbet af integrationsprocesser og i tilgængelighed af information.

I Danmark har antallet af fusioner og opkøb steget fra 365 i 2003 til 406 i 2004. i den 
samme periode har deres værdi steget fra 10.6 milliarder US-dollars i 2003 til 20.1 milli-
arder US-dollars i 2004 (Finansministeriet, 2005). i 2007 og 2014 skete der i gennemsnit 
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200 grænseoverskridende transaktioner, der involverede danske selskaber. Danmark 
karakteriseres som et land med stærke arbejdsmarkedsinitiativer. Medarbejderrepræ-
sentationen findes i 80% selskaber (med flere end 10 medarbejdere) og i 99% store 
selskaber. 70% af de repræsentative organer fungerer i  form for den direkte medar-
bejderrepræsentation (Eurofond 2015), som en tillidsrepræsentant på stede eller som 
en komité, der består af ledelsen og de ansatte. Social dialog spiller en afgørende rolle 
i udformningen af de kollektive arbejdsforhold og arbejdsbetingelser, herunder græn-
seoverskridende omstrukturering. i tilfælde af fusioner, spaltninger eller omdannelser 
af selskaber er de standarde repræsentanter for sociale dialog, herunder ESU, blevet 
inviteret til høring, i overensstemmelse med de generelle procedurer, som loven eller 
de andre relevante kollektive aftaler skaffer. Det er tit at ad hoc komitéer bliver etab-
leret for at man kan behandle omstruktureringstemaer. Det er typisk at de består af 
HR-managere og andre medarbejdere for at hjælpe med forretningsprocesser, fælles 
forståelse af projektstyring, og udlignede arbejdsbetingelser. Denne udvidede med-
bestemmelsesmodel har vist sig at være velgørende i løbet af fusionens overgangspe-
riode, og i det generelle skift af ledelsesprocedurer. 

I Polen fremhævede de interviewede at begrænsningerne i  de nationale systemer 
af arbejdsmarkedsrelationer må tages i  betragtning, når man omtaler tilgængelig-
hed af ret til information, høring og deltagelse i sammenhængen af grænseoverskri-
dende omstrukturering. Landets system af arbejdsmarkedsrelationer karakteriseres 
med en lav kollektiv forhandlingsdækning (mindre end 15%, ETUI), en lav tæthed af 
fagforegninger (11%, CBOS 2021), usuccesrig implementering af Samarbejdsudvalg 
i økonomien (Samarbejdsudvalg, baseret på Direktiv 2002/14/EF, findes i mindre end 
2% af selskaber, INSPRO, 2016), og en ubetydelig rolle af BLER, som er begrænset til 
en meget lille gruppe entiteter: færre end 20 statsejede selskaber og færre end 200 
statskassens selskaber. i  øvrigt er de grænseoverskridende omstruktureringer, der 
falder under Direktivet 2005/56/EF, relativ sjældne og udgør omkring 16.7% af alle 
transnationale transaktioner i perioden 2005-2014 (215 ud af 1290) (Luty 2015: 549). 
Direktivet 2019/2121 – som i andre lande – er ikke omsat til den nationale lovgivning, 
og den mulige udvidelse af ret til information, høring og deltagelse i spaltninger og 
omdannesler mangler stadigvæk.

Der er et væsentligt antal grænseoverskridende omstruktureringer, der sker i  ser-
vicesektoren (dvs. finanssektoren) i Polen, hvor fagforeninger er meget svage og kol-
lektive arbejdsforhold er sjældne (og fremstår kun på virksomhedniveauet). Derfor 
er adgangen til informations-, hørings-, og deltagelsesret meget begrænset eller den 
findes slet ikke. Det her er også forårsaget af upræcise reguleringer og en mangel på 
adækvate sanktioneringer for manglende overensstemmelse med lovbestemmelser. 
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Praktisk talt har arbejdstagerne i Polen en ringe mulighed for at påvirke de aktuelle 
omdannelsesprocesser. De interviewede i undersøgelsen indikerede at den grund-
læggende adgang til information var en udfordring i  en sådan omstrukturering – 
selvom selskabet har oprettet ESU på virksomhedsniveauet og har organiseret et 
par møder med virksomhedrepræsentanterne. Det var også kun emner af sekundær 
prioritet som er blevet omtalt med fagforeninger. Der var nogle eksempler på bedra-
geriske praksisser – der blev oprettet en falsk fagforeningsorganisation, inspireret af 
arbejdsgiveren, som var den eneste medarbejderrepræsentant med tilladelse til at 
forhandle fusionsbetingelser.

I fremstillingssektoren, hvor fagforeninger er stærkere, er respekten for ret til informa-
tion, høring og deltagelse til gengæld højere. De interviewede sagde at omstruktu-
reringen forsatte med høringer (eller endda med forhandlinger), som blev støttet af 
ESUs afgørende rolle med hovedsæder i Tyskland. Medarbejderne havde adgang til de 
grundlæggende informationer om selskabet og omstruktureringsplaner. Det lykkedes 
faktisk for fagforeninger at indgå forhandlinger og at vedligeholde de samme arbejds-
vilkår efter fusionen, selvom den kollektive aftale ikke er blevet bevaret. På samme tid 
indrømmede de interviewede at det ikke var den nationale lovgivning som sikrede at 
beslutningerne vedblev med at være fordelagtige for medarbejderne, men arbejdsgi-
verens attitude og fagforeningernes position.

I Republikken Nordmakedonien startede det grænseoverskridende samarbejde 
i 1990´erne og det har intensiveret sig i de sidste 15 år. Der er blevet indført, opdateret 
og implementeret mange love, direktiver og tosidige aftaler med lande for at hjælpe 
de udenlandske investorer med at starte deres egne forretninger og for at hjælpe stats-
økonomien. Samarbejdet startede hovedsageligt i tekstilindustri i landet, og udvidede 
sig til metalbearbejdning og andre sektorer. i de første fusioner, dvs. virksomhedsom-
struktureringer, var der nogle vanskeligheder med restancene og den tidligere virk-
somheds forpligtelser til at bevare arbejdstagernes jobs.

I sammenhængen af virksomhedsomstrukturering er direktivet 2001/23/EF2 blevet 
omsat til den nationale lovgivning som del af tiltrædelsesprocessen til EU. CMBD, Di-
rektiv 2017/1132 og Direktiv 2019/2121, som er undersøgelsens temaer, er ikke endnu 
blevet omsat. På den anden side har Loven om europæiske samarbejdsudvalg været 
i kraft siden 2012 og den er fuldstandig blevet omsat, som også er relevant i sammen-
hængen af denne rapport.

2 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter 
eller af dele af virksomheder eller bedrifter.
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Den største udfordring, som de andre interviewede referede til, er dog på den ene side 
forbundet med de juridiske huller, men også med overensstemmelse med regulerin-
ger, der er blevet vedtaget i landet, uanset om det handler om EU-direktiver, Den revi-
derede europæiske Socialpagt eller ILO-konventioner, som garanterer en minimums-
grad af sociale standarder, herunder ret til information, høring og deltagelse. Ifølge 
Arbejdstilsynet stiger antallet af rapporter om krænkelser af arbejdstagerrettigheder 
og i løbet af de sidste tre år er antallet blevet mere end fordoblet, fra 3520 i 2017 til 8000 
i 2019. Bortset fra de statsejede strategiske selskaber havde mindre industrielle kapa-
citeter sjældent en tillidsrepræsentant i omstruktureringsforhandlinger, eller de havde 
en tidligere ledelsesrepræsentant for at forhandle på deres vegne, som tit resulterede 
i at arbejdstagernes interesser ikke blev opfyldt.
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Medarbejderrepræsentation  
på bestyrelsesniveau
Medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau (BLER) er en medbestemmelses-
mekanisme og et vigtigt element af industrielt demokrati, som overskrider omfan-
get af informations- og høringsmekanismer. Det tillader at medarbejderne bliver 
statsborgere på deres arbejdsplads, og er noget som svarer til et bredere begreb af 
retfærdigheden og demokratiet, implementeret ikke kun i socio-politiske strukturer, 
men også i økonomien.

Ifølge Aline Conchon (2011) refererer medarbejderrepræsentation på bestyrelses-
niveau til “fænomenet hvor medarbejdere vælger eller udnævner deres repræsen-
tanter til de lovpligtige selskabsorganer”. Når medarbejderrepræsentanterne bliver 
valgt (eller udnævnt), har de det samme ansvar som andre medlemmer i de lovplig-
tige selskabsorganer (tilsynsrådet, bestyrelsen3) og de repræsenterer samtidigt med-
arbejdernes interesser (Munkholm 2018). Formålet med retten til medarbejderrepræ-
sentation er på den måde ikke begrænset til kun ét formål, men det drejer sig om 
at forsikre information fra medarbejderne til ledelsen, og det giver medarbejderne 
magt til at påvirke selskabets strategiske udvikling ved at deltage direkte i bestut-
ningstagningsprocesser på ledelsesniveauet.

I modsætning til ret til information og høring er BLER-reguleringer blevet overladt til di-
skretionen af medlemsstaterne, og derfor er der ikke nogen juridisk ramme som kunne 
muliggøre vedtagelsen af standarder i hvert land i den henseende, på trods af forsøg af 
Europas Faglige Samorganisation4 og de andre europæiske fagforeninger.5 Som resultatet 

3 I EU-landene er der blevet adopteret to modeller af lovpligtige organer: A. den monistiske model, som 
består af en entitet, som driver virksomheden, og B. den dualistiske, som består af tilsynrådet med dets 
styrende funktioner og bestyrelsen, der er det udøvende organ. Medarbejderrepræsentation på besty-
relsesniveau findes i landene med begge to modeller.

4 Se eksemplet: EFS’ Forretningsudvalgets beslutning af den 21. oktober 2014, https://www.etuc.org/
documents/towards-w-framework-more-democracy-work-etuc-resolution, EFS’holdningspapir – 
Vejledning  om en ny EU-ramme for ret til information, høring og deltagelse https://www.etuc.org/en/
document/etuc-position-paper-orientation-new-eu-framework-information-consultation-and-board-
-level eller EFS´ anmodning ”More Democracy at Work is a must!” https://www.etuc.org/en/document/
petition-more-democracy-work-must, https://www.etuc.org/en/pressrelease/more-democracy-work-
-strengthen-workers-rights-company-law 

5 Det første forsøg på at introducere bestemmelser om medbestemmelse på EU-niveauet skete, da man 
omdiskutterede formen for det femte selskabsretlige direktiv, som dog blev forladt i 1988. Siden har 
medlemstatterne været enige om beskyttelsen af de eksisterende BLER-rettigheder i de europæiske 
selskaber (SE), det europæiske andelsselskab (SCE), og i tilfælde af grænseoverskridende omstrukture-
ringsprocesser (den sidstnævnte er forklaret ovenfor).
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kan man finde en stor mangfoldighed af de vedtagne BLER-løsninger i  EU-landende. 
i modsætning til en udbred opfattelse at BLER spiller en marginal rolle er denne løsning 
i kraft i 19 ud af 31 EØS-lande, med 14 af dem, der har et bredt reguleringsomfang, og kun 
fem har begrænset ret til deltagelse (Figur 3). i hvert land er der blevet udviklet et spe-
cifik system og repræsentationen på bestyrelsesniveauet er altid indfældet i en bredere 
sammenhæng af det nationale arbejdsrelationssystem (for yderligere informationer om 
forskelle mellem landene, se Conchon 2011 og Munkholm 2018).

Figur 3. Klassifikation af lande, som hører til EØS, med hensyn til reguleringer af ret 
til deltagelse på bestyrelsesniveau (siden 2017)

Kilde: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-le-

vel-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2 

De vedtagne systemer afhænger af ejendomsretten (i nogle lande er det kun de stats-
ejede selskaber som bliver dækket af lovbestemmelserne, dvs. Grækenland, Irland, 
Portugal, Polen og Spanien, hvorimod selskaber fra både den offentlige og private 
sektor falder under omfanget af den relaterede lovgivning i flertallet af landene med 
BLER-rettigheder), virksomhedens størrelse (små virksomheder: fra 25 til 50 medarbej-
dere, ligesom i Sverige, Danmark, Tjekkiet, Slovenien, Slovakiet og Norge, mellemstore: 
fra 50 til 500 medarbejdere, ligesom i Østrig, Tyskland, Finland, Ungarn, Nederlandene, 
eller store: flere end 500 medarbejdere ligesom i Spanien, Luxembourg og Tyskland), 
antallet af repræsentanter i bestyrelsen (fra en repræsentant op til halvdelen af besty-
relsen; imidlertid må antallet af medarbejderrepræsentanter ikke overstige antallet af 
andre bestyrelsesmedlemmer), osv.
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I de andre lande med ingen juridisk ramme er det at sikre ret til medbestemmelse 
på bestyrelsesniveau resultatet af forsætlige aftaler eller beslutninger på virskom-
hedniveauet. Det kunne være aftaler, som opnåes mellem medarbejderne/fagfor-
eningerne og ledelsen, strukturerne som bliver valgt på virksomhedens vegne iføl-
ge virksomhedens vedtægter, aktionærer, der bliver valgt på generalforsamlingen, 
eller selve bestyrelsens valg.

Ifølge Waddington og Conchon (2016) skal fire clustre af lande adskilles så at man kun-
ne kategorisere de vedtagne modeller. Vi anvendte de følgende kriterier for at ramme 
klassifikationen: medarbejderrepræsentanternes aktivitet, repræsentaternes priorite-
ter og interesser, de skabte netværker, og samarbejdet med de andre repræsenterende 
organer. Man adskiller de følgende clustre: germansk, frankofon, nordisk, sydeuropæ-
isk (herunder Grækenland, Spanien og Irland), og landene af Central- og Østeuropa.

JURIDISK OVERBLIK

Som beskrevet ovenfor er repræsentationsmekanismer på bestyrelsesniveau blevet 
reguleret på det nationale niveau i de fleste af EØF-landene og der er ingen EU-lovgiv-
ning som sætter standarder for medlemsstaterne. Tre ud af seks lande, som rapporten 
dækker, har ikke nogen reguleringer i den henseende (Italien, Rumænien, Republikken 
Nordmakedonien) og følgelig bliver de udelukket fra analysen i den del. Danmark har 
et bredt sæt reguleringer med hensyn til BLER og hører til det nordiske cluster, som de-
fineret af Waddington og Conchon (2016), mens Spanien og Polen hører til landegrup-
pen med begrænset ret til medbestemmelse – dermed repræsenterer de henholdsvis 
det sydeuropæiske og central- og østeuropæiske clustre (se detaljer i Tabellen 2).

I Danmark har medarbejderne ret til at udøve deres medbestemmelsesret ved at vælge 
deres repræsentanter i de lovpligtige organer (både monistiske og dualistiske ledel-
sesmodeller) i virksomheder, der mindst ansætter 35 mennesker (beregnet per to års 
periode). Denne ret er ikke kun begrænset til den offentlige sektor. Således kan BLER 
også blive valgt i de private selskaber i alle sektorer. Der er et minimum på 2 medar-
bejderrepræsentanter (3 fra gruppens forældrevirksomhed) og op til 1/3 af bestyrelsen 
som kan blive valgt. Denne bestemmelse er ikke obligatorisk og må sættes i gang ef-
ter behovet af mindst 1/10 af de ansatte, eller én eller flere fagforeninger på virksom-
hedsniveauet, som mindst repræsenterer 1/10 af de ansatte. Når denne bestemmelse 
sættes i gang, organiseres der en ja/nej afstemning blandt de ansatte. Hvis jastemmer 
udgør et absolut flertal, så bliver medarbejderrepræsentanterne på bestyrelsesniveau 
valgt. Medarbejderrepræsentanternes aktiviteter og deres valg er stærk forbundet 
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med virksomhedsniveauet af social dialogs strukturer – nemlig samarbejdsudvalg og 
fagforeninger. BLER-mekanismerne har været tilgængelige i  landet siden 1973 og de 
øjeblikkelige reguleringer er blevet ændret i 2009 og 2012 (se Tabel 2).

Tabel 2. De nationale lovgivninger om medarbejderrepræsentation på bestyrelses-
niveau

Land Lovgivning om medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau

Italien Findes ikke

Spanien

Enten minoritetsrepræsentation i bestyrelsen i de offentlige selskaber 
med over 1000 medarbejdere eller tilsyns- og informationsråd med en 
lig repræsentation af foregninger og arbejdsgivere.

Los sindicatos participaran en los consejos de administración de 
las empresas públicas, El País, 13 January 1986 https://elpais.com/
diario/1986/01/14/economia/506041218_850215.html

Foreninger med 25% af medlemmerne i samarbejdsudvalget har ret 
til at have et sæde i bestyrelsen i de offentlige selskaber, der ansætter 
over 500 medarbejdere i metalbearbejdningssektoren. Hvis der kun 
er én forening med mere end 25% af sæder i samarbejdsudvalget, har 
den ret til at have op til to sæder.

Los sindicatos, participarán en las decisiones estratégicas de las 
empresas del metal del INI, El País, 29 May 1993 

https://elpais.com/diario/1993/05/30/economia/738712801_850215.
html  and Convenio Colectivo de la empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima», 27 February 1995, 

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-6106

Danmark

Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber 
(selskabsloven), Kapitel 8, 140-143

Bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om 
medarbejderrepræsentation i aktie og anpartsselskaber, §48

I de private og offentlige anpartsselskaber med flere end 35 ansætte 
(på en tre-års periode) har medarbejderne ret til at vælge mindst 2 
medarbejderrepræsentanter (3 fra gruppens forældrevirksomhed) og 
op til 1/3 af ledelsesorgan.
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Polen

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 
państwowych

W przedsiębiorstwach państwowych, w których nie rozpoczął 
się (jeszcze) proces prywatyzacji, głównym organem 
zarządzającym – obok najwyższej kadry kierowniczej – jest rada 
pracownicza, wybierana przez pracowników, składająca się 
z 15 członków. Rada pracownicza ma prawo do przyjmowania 
planów działalności, badania sprawozdań finansowych oraz 
powoływania i odwoływania menedżerów.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników

W sprywatyzowanych byłych przedsiębiorstwach państwowych, 
w których państwo pozostaje akcjonariuszem, pracownicy 
mają prawo do posiadania swoich przedstawicieli w radzie 
nadzorczej. Dodatkowo, jedno miejsce w zarządzie 
w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 500 pracowników.

Rumænien Brak przepisów

Republikken 
Nordmakedonien

Brak przepisów

 

Kilde: Kilde: vores egen udarbejdelse baseret på projektpartnernes nationale inputs, Conchon 2011 

og Munkholm, 2018

I Spanien og Polen er medbestemmelsesretten begrænset kun til den (bredt definere-
de) offentlige sektor. Imidlertid varierer omfanget af disse rettigheder mellem landene. 
Det gælder de spanske statsejede selskaber, der ansætter over 1000 medarbejdere, 
eller over 500 medarbejdere i metalbearbejdningssektoren. Størstedelen af begræns-
ninger findes i Polen: BLER er tilladt i de kommercialiserede statsejede selskaber ifølge 
Loven af 13. juli 1990 om privatiseringen af statsejede selskaber, som ikke samlet set 
overstiger 300 selskaber. i øvrigt er medarbejderrepræsentanterne også i medarbej-
derråd6, som opererer i  de statsejede selskaber, baseret på Loven af 25. september 
1981 om de statsejede selskaber. Disse medarbejderråd er de eneste ledelsesorganer 
i selskabet, der består af 15 medlemmer, som er blevet valgt af medarbejderne og som 
har den fulde magt til at træffe beslutninger om forettningsdrivelse. i 2018 var der 31 

6 Medarbejderrådene (pl. rady pracownicze) skal ikke blandes med samarbejdsudvalgene (pl. rady 
pracowników), der er informations- og høringsorganer. 
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sådanne registrerede selskaber, hvor kun 18 af disse var aktive i hele landet. Pga. farten 
på privatiseringsprocessen i Polen er der endnu færre medarbejderrepræsentanter, der 
opererer baseret på én af de to respektive retsakter.

I Spanien er der to eller tre bestyrelsesmedlemmer (hver fagforening må udnævne en 
repræsentant), der bliver valgt til ledelsen (den monistiske managementsstruktur). Re-
præsentanterne bliver udnævnt af de udpegede fagforeninger på arbejdspladsen (dvs. 
de repræsenterer mindst 25% af medarbejderrepræsentanterne og sæderne i samar-
bejdsudvalget).

Så længe statskassen vedbliver den eneste aktionær, udgør de medarbejdervalgte be-
styrelsesmedlemmer 2/5 af tilsynsrådet, som er blevet valgt blandt de andre medarbej-
dere. Når statskassen ikke længere er den eneste aktionær, har medarbejderne ret til 
det følgende antal repræsentanter i tilsynsrådet: to i rådet med op til seks medlemmer, 
tre i rådet med syv til ti medlemmer, og fire i rådet med flere end ti medlemmer. Der er 
i øvrigt ét sæde til i rådet i selskaber, der ansætter over 500 medarbejdere. Repræsen-
tanterne vælges ved en hemmelig afstemning blandt selskabets medarbejdere og kan 
blive afvist på en skriftlig forspørgsel af mindst 15% af medarbejdere.

I Italien var der flere forsøg på at etablere statsreguleringer om medbestemmelse, som 
blev fulgt med en offentlig diskussion, som først og fremmest involverede arbjedsmar-
kedets parter. Mens Grundloven blev udkastet, foreslog paragraffen nr. 46 om medar-
bejdernes rolle i fagforeningernes socio-økonomiske managementsmodel at anvende 
ordet ”deltagelse”. Til sidst blev det erstattet med ordet ”samarbejde” med formålet at 
beskytte den såkaldte ”kommandoenhed i en fremstillingsvirksomhed”. Kommitéens 
mål var at give rigelig plads for den lovgivende forsamling at implementere normen, 
der findes i Grundlovens Artikel nr. 46, mens landet gennemgår forandringer over tid.

I det sidste årti har der været to forsøg på at adoptere reguleringer, der sikrer deltagel-
sesrettigheder. På det nationale niveau delegerede den såkaldte ”Fornero Reform” Lov 
no. 92 af 28. juni 2012 magten for at adoptere ét eller flere dekreter til regeringen, med 
målet at opfordre forskellige former for medbestemmelse i selskabet (dvs. fælles orga-
ner med den adækvate magt hvad angår kontrol og deltagelse i ledelsen7 repræsenta-
tion i tilsynsråd i store virksomheder med over 300 medarbejdere, ejendomsretten af 
andele, som muliggør den kollektive repræsentation i virksomhedsdrivelse), som ville 
sættes i kraft baseret på betingelsen af selskabets kollektive aftale, i overensstemmelse 

7 Med hensyn til spørgsmål som tryghed på arbejdspladsen, arbejdsorganisation, erhvervstræning, lige 
muligheder, former for belønning, der er forbundet med resultater, sociale tjenester til medarbejdere 
og deres familier, former for virksomhedsvelfærd.
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med principperne og de vejledende kriterier, som loven skaffer (Artikel 4 c. 62 Lov 
92/2012). Denne ”bløde lov”, der har muliggjort at tilpasse forskellige deltagende løs-
ninger på virksomhedsniveauet, bliver endnu ikke gennemført pga. modstanden fra 
arbejdsgiversorganisationer.

Det andet forsøg var vedtagelsen af Renzis regerings stabilitetslov i 2016 (Retsakt af 28. 
december 2015, nr. 208), som muliggjorde skattemæssige incitamenter til virksomhe-
der, der udviklede forskellige løsninger, ligesom produktivitetsbonusser, overskudsde-
ling og supplerende bistandshjælp. Bestemmelserne referer til den mest dominerende 
form for medbestemmelse i Italien, men de udelukker ikke nogen andre foranstaltnin-
ger. Det virker især ikke som om bestemmelserne forhindrer vedtagelsen af nogen som 
helst former for den direkte medbestemmelse, herunder dem, som er blevet imple-
menteret i holdene som man typisk kan finde i mange teknologisk udviklede selskaber.

I øjeblikket er foreninger generelt for vedtagelsen af medbestemmelsesmodellen i lan-
det og for udbredelsen af de aktuelle bløde reguleringer. De påstår at det ikke ville 
medføre mindskning af kollektiv forhandling, da den sidstnævnte ville bevare en afgø-
rende rolle i reguleringen af arbejdsrelationernes væsentlige aspekter, fra lønner til de 
regulerende aspekter og virksomhedsfordele. Disse repræsentationsorganer ville også 
skabe formerne for bistandshjælp og finansiel deltagelse, som stabilitetsloven fra 2016 
skulle tilskynde til at være mere deltagende og pålidelige.

BLER-RE T TIGHEDER I  GR ÆNSEOVERSKRIDENDE 
OMSTRUK TURERINGSPR AK SISSER

Ifølge Biermeyer og Meyer (2019) var der 66 ud af 75 fusioner i perioden fra 2008 til 
2012, som faldt under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF (CBMD) om 
grænseoverskridende fusioner, hvor mebstemmelse i bestyrelsen var et spørgsmål.  
Figuren 4 viser kvantitetsmæssigt hvordan deltagelsesrettighederne blev behandlet 
i fusionssager der blev undersøgt. Der var 22 sager, hvor de almindelige regler blev 
anvendt (BLER blev oprettet i overensstemmelse med reguleringerne i landet, hvor 
selskabet havde sit registrerede hovedsæde – en beslutning som ensidig blev truffet 
i selskabet). De speciale forhandlingsorganer indgik en aftale i 17 sager. i fleste sager 
(25) var det uklart hvilke muligheder, som CBMD betingede, blev anvendt i fusions-
planerne, eller hvor fusionsplanerne kun nævnte en forventet påvirkning på medbe-
stemmelsesordninger.
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Figur 4. Gennemførelse af mebestemmelsesrettigheder i de undersøgte CBM´er 

Kilde: Biermeyer and Meyer (2019) in: Cremers, J., Vitols, S. (ed.) Exercising voice across borders: wor-

kers’ rights under the EU Cross-border Mergers Directive, European Trade Union Institute, Brussels.

Det største antal af de opkøbende selskaber blev registreret i  Tyskland (26), hvor 
BLER-rettigheder var til stede, og i Estland (13), hvor BLER-rettigheder ikke blev regu-
leret. De andre lande inkluderede: Sverige (9), Frankrig (5), fulgt af Irland (4), Finland 
(4) og Danmark (4). Norge havde tre opkøbende selskaber og Østrig og Luxembourg 
havde hver to opkøbende selskaber med det registrerede hovedsæde i  deres land. 
Liechtenstein og Letland havde begge et opkøbende selskab med det registrerede 
hovedsæde i deres land. Flest opkøbende selskaber havde flere end 2000 medarbej-
dere (26). Det blev fulgt af selskaber med 500 til 2000 medarbejdere (21). 14 selskaber 
havde mellem 1 og 100 medarbejdere og til sidst var der 8 selskaber med 100 op til 
500 medarbejdere. Flertallet af fusionsselskaber ansatte mellem 1 og 50 medarbejde-
re (30). Mere end halvdelen af de relevante grænseoverskridende fusioner blev udført 
i finansielle og forsikringsaktiviteter (55%). Andre sektorer inkluderede engrossalg og 
detailhandel (16%) og fremstilling (14%). De mindst populære sektorer var følgende: 
telekommunikationer, professionelle, videnskabelige og tekniske tjenester og andre 
tjenesteaktiviteter. Det væsentligste er at det opkøbende selskab allerede fuldstæn-
dig ejer den fusionerende virksomhed i flest tilfælde, og i over 90% af sagerne hører 
begge to virksomheder til den samme gruppe. Som et følge handler disse sager om 
omstruktureringer på tværs af koncernen, herunder sager, der involverer spørgsmålet 
om medbestemmelse.
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Ifølge CBMD bliver virksomheder betinget at skaffe information om fusionens mulige 
indvirking på beskæftigelse. i 57 ud af 59 sager, hvor denne information blev skaffet, 
erklærede virksomhederne at der ikke skulle være nogen negative effekter på beskæf-
tigelsen. i andre tilfælde videreformidlede virksomhederne indvirkningen i forbindelse 
med deres specifikke omstændigheder (nedskæringer i beskæftigelse pga. andre om-
struktureringsprogrammer eller vækst i beskæftigelse, som sker med skabelse af nye 
muligheder for de højtkvalificerede medarbejdere). Med andre ord bidrager de græn-
seoverskridende fusioner ikke til nogen betydelig omstrukturering, mens indvirknin-
gen på beskæftigelsesniveauer heller ikke er indirekt eller langsigtet i den slags fusion.

Undersøgelsens ophavsmænd sluttede at ”der var kun 40 af 75 analyserede sager, hvor 
bestemmelserne fra Artiklen 16 om medbestemmelse tydeligt fandt anvendelse (...). 
Det tyder på at procedurerne, som skulle sikre at medbestemmelse respekteres, skulle 
styrkes.” Forandringerne skulle indbefatte sagerne som ikke falder under reguleringer-
ne (for det meste pga. de høje træskler af antal medarbejdere, dækkede af BLER-ret-
tigheder før fusionen). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2017/1132/EF om visse 
aspekter af selskabsretten og Direktiv 2019/2121 ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for 
så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, blev vedta-
get i mellemtiden. Der er stadigvæk ikke nogen undersøgelser som viser deres indfly-
delse på medbestemmelsesgennemførelse i EU.

Det er værd at understrege at medbestemmelse er præget af privatisering og omstruk-
tureringsprocesser (herunder grænseoverskridende omstrukturering). Privatiseringen 
påvirker i høj grad ophævelsen af medarbejdernes tidligere rettigheder på dette om-
råde (Conchon 2011). Det er fordi positionen af fagforeninger sædvanligt er svækket 
og der er ikke nogen national lov som skal vedligeholde medbestemmelsesretten i de 
privatiserede selskaber. Omstruktureringsprocesserne, hvor fusionen sejrer, fx pga. 
økonomiske kriser og konsolidering af virksomhed, resulterer typisk i et fald i det totale 
antal virksomheder med BLER, men det er muligvis fulgt af en vækst i antallet af med-
arbejdere i virksomheder med BLER-mekanismerne. Forenklingen af administration og 
organisation synes at være den drivende motivation for flest omstruktureringer, efter-
som en stor del af fusioner er på tværs af koncernen (Biermeyer, Meyer 2019). Det tyder 
muligvis på at den svækkende deltaglese ikke er den afgørende grund til grænskeover-
skridende omstrukturering i flest tilfælde. Dette område er dog ikke udforsket nok.  
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De sjældne beviser tyder også på at fusioner ikke nødvendigvis bidrager til tab af job, 
men nogle gange bidrager de til jobgevinster pga. ”den gode husholdning”, konsoli-
dering af overlappende processer (som administration og virksomhedsudvikling og 
vækst i  produktivitet og lønsomhed) (Biermeyer, Meyer 2019, Pendelton 2019). Selv 
hvor medbestemmelsesordninger bliver mere eller mindre uforandrede i  en formel 
forstand, kan udviklingen af landebaserede datterselskaber til filialer af et selskab, be-
liggende på et andet sted, skubbe det reelle sted på beslutningstagning videre væk. 
Det kan resultere i at medarbejderne og deres repræsentater har mindre indflydelse 
på beslutninger, der påvirker dem. Rationaliseringer for at sikre omkostningsbesparel-
ser kan intensivere press på filialer for at rette sig efter hovedsædets forventninger 
og praksisser. På den måde kan hovedsædet få mere magt sammenlignet med filialer. 
Men det kan også tabe noget af sin selvstændighed og diskretion på det lokale niveau 
(Edwards et al. 2006).

Europæiske Samarbejdsudvalg
Europæiske Samarbejdsudvalg er vedvarende organer, som letter information og hø-
ring af medarbejdere i transnationale selskaber med filialer i mindst to EU-lande. Mulig-
heden for deres udnævnelse blev etableret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/45/EF, som da blev opdateret og ændret til Direktivet 2009/38/EF.

De afgørende motivationer bag skabelsen af en sådan mekanisme var behovet for 
medarbejdernes svar på de udviklende globaliseringsprocesser i selskaber og behovet 
for en større integration i den Europæiske Union, også i henseende til social dialog. 
Sammen med den større internationalisering af virksomheder var der behov for et rele-
vant niveau af social dialog, som skulle svare til de passende organer, hvor beslutninger 
blev truffet for at afbalancere positionen af medarbejdere og arbejdsgivere. Europæi-
ske Samarbejdsudvalg har introduceret et nyt europæisk niveau af arbejdsmarkedsre-
lationer. ESU er den første virkelige europæiske institution, som repræsenterer interes-
ser på et transnationalt virksomhedsniveau. i øvrigt reflekterer de nødvendigheden for 
at svare på europæiseringen af selskaber, som stammer fra det forenede europæiske 
marked. De komplementerer derved de nuværende nationale informations- og hø-
ringskanaler (i form for samarbejdsudvalg).
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ESU kan etableres i multinationale selskaber, der har deres virksomheder i mindst to 
medlemsstater. Sådanne selskaber må rette sig efter de følgende kriterier:

• De skal have mindst 1000 medarbejdere i medlemsstaterne;

• De skal have mindst 150 medarbejdere i hvert, og i mindst to medlemstater.

Pga. den eksisterende europæiske lovgivning er bestemmelserne om ESU blevet har-
moniseret i alle medlemsstater (i modsætning til tilfælde af medbestemmelserettighe-
der). Forskellene, som er resultatet af omsættelsen af direktiver til den nationale lovgiv-
ning, vil ikke betragtes pga. deres uvæsentlighed i sammenhængen af transnational 
omstrukturering.

Europa-Parlamentets direktiver (både direktivet af den 22. september 1996 og det om-
arbejdede direktiv af den 6. maj 2009) definerer også medarbejderrepræsentaternes 
informations- og høringsrettigheder i  tilfælde af fusioner. Betragtning 10 af det om-
arbejdede direktiv siger at: ”Det indre markeds funktion vil nødvendigvis indebære 
en proces med virksomhedssammenslutninger, grænseoverskridende fusioner, over-
tagelser og andre former for sammenslutninger, og der vil dermed opstå virksomheder 
og koncerner, som omfatter bedrifter og virksomheder i flere medlemsstater. For at 
sikre en harmonisk udvikling på det økonomiske område skal virksomheder og koncer-
ner, som opererer i to eller flere medlemsstater, informere og høre repræsentanter for 
de arbejdstagere, som berøres af deres afgørelser.” Det omarbejdede direktiv 2009/38/
EF styrkede rollen af ESU i omstruktureringsprocesser, som indikerer at Europa-Kom-
missionen og de andre interessenters mål var at forøge og tydeliggøre informations- 
og høringsprocesserne i den henseende. i øvrigt er flest ESU og SE-samarbejdsudvalg 
valgbare til at holde ekstra møder i begivenheder af de såkaldte ekstraordinære om-
stændigheder, som flytninger, lukninger eller kollektive afskedigelser. Denne ret er 
blevet inkluderet i de subsidiære krav og i næsten 90% af ESU-aftaler siden 2015 (De 
Spiegelaere og Jagodziński 2015).

De Spiegelaere (2017), da han beskrev ESUs rolle i grænseoverskridende omstrukture-
ring, opregnede de følgende dimensioner. ESU kan:

• deltage i koordinering af medarbejdernes svar på omstruktureringer og være 
katalysatoren for skabelsen af en ægte europæisk strategi eller handling;

• anvendes for at samle flere oplysninger og købe lidt tid, som kan vise sig nyttigt 
på det lokale niveau hvorpå sociale planer kan forhandles;
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• bringe de nødvendige eksperter ind for at hjælpe i vurderingen af 
virksomhedens planer og anbefale nogle alternativer;

• støtte de lokale stragier med at udøve indflydelse på ledelsen på det 
europæiske niveau;

• deltage, sammen med fagforeninger, som er repræsenteret i selskabet, 
i forhandlingen af vilkår og betingelser for implementeringen af 
omstruktureringsforanstaltninger, eller i forhandlingen af aftaler om 
”foregribelse af forandringer”. 

Det er dog værd at understrege at ESU kan oprettes i store selskaber, der kun opere-
rer transnationalt, i øjeblikket, mens de grænseoverskridende omstruktureringer også 
gælder mindre selskaber (der ansætter færre end 1000 medarbejdere). Det totale antal 
af ESU overstiger let en tusind og ansætter mindre end 7% af den totale arbejdskraft 
i EU – som stadig er et relativt begrænset tal. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner (CBMD) og det efterfølgende direktiv 
2017/1132/EF og direktivet 2019/2121 beskytter medarbejdernes ret til at deltage i alle 
omstruktureringsprocesser, uanset virksomhedens størrelse.

Hvis der er ingen BLER-reguleringer i registrationslandet af det nyetablerede selskab, 
må medarbejderne kræve at beholde deres medbestemmelsesrettigheder, såfremt 
der findes en sådan mekanisme i virksomheden, der mindst ansætter 500 medarbej-
dere. i øvrigt sikrer CMBD og det nuværende direktiv 2019/2121 også informations- og 
høringsrettigheder i grænseoverskridende omstruktureringer ved at gentage de alle-
rede eksisterende medarbejderrettigheder i denne specifikke sag. Det er især artiklen 
86k og 86l, der refererer til informations- og høringsrettigheder, ligesom betragtninger 
12 og 13 fra direktivet 2019/2121. Virksomheder, der er i gang med omstrukturerings-
processer, er betinget at offentliggøre vilkårsudkastet til omstrukturering, herunder en 
vurdering af mulige beskæftigelses- og deltagelseskonsekvenser for medarbejdere. 
Dette skal stilles til rådighed for medarbejderrepræsentanterne eller medarbejderne, 
hvis de førstnævnte ikke er til stede, og de har ret til at udtrykke deres mening om fusi-
onsvilkårene og dens konsekvenser.
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ARBE JDSMARKEDE TS PARTERS BE TR AGTNINGER OM INFORMATIONS- 
OG HØRINGSRE T TIGHEDER I  GR ÆNSEOVERSKRIDENDE 
OMSTRUK TURERINGSPROCESSER

De Spiegelaere (2017) påstår at 10% af omstruktureringer i EU er transnationale i deres 
omfang. Det er noget, der truer jobs i mere end én EU-medlemsstat (i gennemsnit er 
der 27% af alle jobs, der er ramt af grænseoverskridende omstruktureringer). i sådan-
ne transnationale omstruktureringsprocesser skulle Europæiske samarbejdsudvalg (og 
SE-samarbejdsudvalg) blive involveret for at sikre en ægte og rettidig information og 
høring på det relevante, europæiske niveau. På samme tidspunkt er der kun 33% sel-
skaber, som er involveret i de europæiske transnationale omstruktureringer, der ikke 
havde et europæisk samarbejdsudvalg (eller SE-samarbejdsudvalg), og det viser denne 
mekanismes mulige rolle trods de ovenstående begrænsninger. 

Beviserne indikerer at berettigelser, der er blevet givet til ESU, i grænskeoverskridende 
omstruktureringer, ikke udøves nok i praksis. Flest ESU blev kun informeret og involve-
ret efter den finale beslutning var blevet truffet, og indvirkningen på omstrukturering 
var derfor stort begrænset eller fandtes ikke (Waddington 2010, Pulignano and Turk 
2016). Voss (2016) viser at ESU står over for mange forhindringer for at tale til omstruk-
tureringsbegivenheder på en adækvat måde, da  informationerne, de modtager, ofte 
kommer for sent og er ukomplete. Desuden er det vanskeligt for ESU at få adgang til 
ekspertise, og de har få instrumenter hvormed de kunne håndhæve en virksomheds 
overensstemmelse med reglerne.

De nationale rapporter i undersøgelsen ”Let us participate” bekræfter disse resultater. 
Ifølge svarpersonerne findes der praktisk ikke nogen medarbejderinvolvering i grænse-
overskridende omstruktureringsprocesser af multinationale selskaber. Svarpersonerne 
har erklæret at denne slags information generelt ikke når ESU tilstrækkelig på forhånd 
og på en tydelig måde, så at den kunne vurderes af ESU-medlemmer og så at selskabet 
kunne tage sin mening om disse spørgsmål i betragtning. Det er resultatet af det at ESU 
generelt har en temmelig begrænset kapacitet til at påvirke beslutningstagningspro-
cesser i selskaber. i nogle tilfælde er det også kulturforskelle og forskelle i de nationale 
arbejdsforholdssystemer, der er en forhindring for ESU´s effektive arbejde. Imidlertid 
kan effektiviteten af informations- og høringsprocesser variere og afhænge stort set af 
virksomhedskulturen (der varierer mellem begrænsede til udbredte informations- og 
høringspraksisser). Svarpersonerne indikerede fx at der var nogle omstrukturerings-
processer i  multinationale selskaber med hovedsæder i  Tyskland eller Danmark, der 
involverede ESU i formen for ad hoc møder med fagforegningernes repræsentanter – 
medarbejderrepræsentanterne på bestyrelsesniveauet fra de omtalte lande.
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En anden væsentlig differentierende faktor er også interkationen mellem ESU og den 
sociale dialogs nationale strukturer. i  lande med stærke strukturer viser dialogen på 
virksomhedsniveauet en større indvirking af både ESU og disse nationale strukturer 
på informations- og høringsprocesser i sammenhængen af omstruktureringer. Ledel-
sens beslutninger, der er blevet dikteret af økonomiske overvejelser, benyttes sjældent 
i ESU og informationerne om omstruktureringen er ofte ukomplete og sene. ESU-med-
lemmer må udtrykke deres mening, men de kan ikke stoppe de trufne beslutninger 
uden et mandat for at gøre så. Det er også besværligt at finde på løsninger sammen 
med managerne. Svarpersonerne understreger enstemmigt at disse organers aktivi-
teter ikke bringer de ønskede resultater, så længe muligheden for forhandlinger eller 
konsensusopbygning ikke bliver inkluderet i ESU´s  juridiske krafter.

Selv om ESU ikke har kapaciteten til at forhandle arbejds- og beskæftigelsesbetingel-
ser, eftersom det har noget at gøre med den kollektive forhandling på det nationale 
niveau og da arbejdsforholdsreguleringer er anderledes i  hvert land, overvejede de 
interviewede om det ville være ønskværdigt for ESU at have kapaciteten til at udvikle 
en fagforeningsstrategi på det europæiske niveau, som kunne muliggøre et minimum 
for fælles mål om nogle spørgsmål, og som efterfølgende skulle tages i betragtning 
i den kollektive forhandlingsprocesser i de forskellige europæiske lande, hvor selskabet 
er beliggende. De interviewede nævnte også muligheden for at starte fælles fagfor-
eningshandlinger i de forskellige europæiske lande, hvor disse selskaber er beliggen-
de, hvis det er nødvendigt.

Handlingsplan
På trods af den Europæiske Unions lovs drift i over et årti, der garanterede medarbej-
derne ret til information, høring og deltagelse i grænseoverskridende omstrukturerin-
ger, er håndhævelsen af disse bestemmelser stort set utilfredsstilende, ligesom man 
refererede til i denne rapport. Forskellige undersøgelser (herunder projektet ”Let us 
participate”) viser den marginale rolle af ESU og BLER i disse processer, som hovedsage-
ligt vedrører bestemmelserne af ukomplete eller sene informationer, og det sjældent 
praktiserede høring. i øvrigt er der ulige standarder i EU-lovgivningen, der giver større 
rettigheder til medarbejderne i de europæiske selskaber, sammenlignet med medar-
bejderne i andre multionationale selskaber. Derfor er det nødvendigt at styrke rollen af 
medarbejdere i de grænseoverskridende omstruktureringsprocesser og at konsolide-
re det europæiske niveau af kollektive arbejdsrelationer (både med hensyn til de lige 
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vilkår, som lovgivningen garanterer). Vi ved desværre for lidt om implementeringen 
af medarbejderrettigheder i grænseoverskridende omstruktureringsprocesser. Dette 
hul kan kun udfyldes med udførelsen af yderligere dybdegående forskninger for at 
formulere underbyggede konklusioner. Hvis man tager de ovenstående konklusioner 
fra undersøgelsen ”Let us participate. Cross-border corporate reorganization and the 
future of employee involvement in corporate governance” i betragtning, formulerede 
projektpartnerne et antal anbefalinger i formen for en handlingsplan. Disse anbefalin-
ger baseres på de nationale rapporter og to strategiske workshops, som skete i 2021.

LOVGIVNING OG HÅNDHÆ VEL SE

Vurdering af direktivets indflydelse (2019/2121) for at bedømme dets effekter efter om-
sættelsen til de nationale lovgivningssystemer i medlemsstaterne. Det nye direktiv har 
dog nogle ulemper, som skal behandles med de følgende forandringer:

• Indførelse af den obligatoriske vurdering af social påvirkning, som del 
af en meningsfuld information- og høringsprocess om de foreslåede 
grændeoverskridende omstruktureringer. Beslutningen om at fortsætte 
med omstruktureringen må ikke gå videre før høringen bliver sluttet 
i de involverede selskaber. Det betyder at ledelsen tidligt skal informere 
medarbejderrepræsentanterne, så snart den grænseoverskridende 
omstrukturering bliver planlagt.

• Tærsklen på 25%, der er vedtaget i SE-direktivets Artikel 7.2 (b), har steget op til 
33% i direktivet om grænseoverskridende fusioner (Artikel 16.3.e), af ikke andre 
grunde men at svække SE-acquis. Derfor ville anbefalingen være til at vedtage 
den samme standard, med hensyn til både SE og andre selskaber, på 25%, så at 
flere virksomheder kunne nå tærsklen og flere medarbejdere kunne udøve deres 
medbestemmelsesret. 

• Indførelse af tydeligere reguleringer i forhold til sanktioner, som betyder at det 
ikke skal overlades til medlemstaterne, især i tilfælde af alvorlige og vedholdende 
krænkelser af medarbejderrettigheder, som kunne medføre en skadelig mangel 
på præciseringer i den nationale lovgivning. Der skulle muliggøres at disse 
sanktioner har en transnational effekt, så at de kunne forebygge virksomheder at 
undgå dem ved at flytte til andre lande. 
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Ændring af direktivet 2009/38/EF om Europæiske Samarbejdsudvalg:

• Der skal mindskes perioden for at indgå en aftale (to i stedet for de øjeblikkelige 
tre år, som direktivet foreskriver);

• Europæiske Samarbejdsudvalg skal blive obligatoriske i virksomheder af en vis 
størrelse i stedet for at selskabet bliver afhængige af én af parternes iniativ (som 
i tilfælde af SE-ESU)

• Der skal indføres muligheden for at indgå aftaler om spørgsmål, der omtales i ESU;

• Der skal indføres proportionelle sanktioner mod krænkelse af direktivets 
bestemmelser.

Vedtagelse af et direktiv om medbestemmelse som ville sætte lige vilkår for alle med-
arbejdere i EU. Se EFS´ position (2016) i denne henseende.

Indførelse af beskyttelse mod afskedigelse og diskriminerende behandling for med-
arbejderrepræsentanterne, både i  bestyrelsen og i  samarbejdsudvalg. Der skal også 
sikres tilstrækkelig afspadsering og træning.

Tydeliggørelse af fortrolighedsregler, som er nødvendige for informationsstrøm i ESU 
og BLER. De samme fortrolighedsregler skal både gælde medarbejderrepræsentan-
terne i  bestyrelsen og aktionærrepræsentanterne. De medarbejdervalgte bestyrel-
sesmedlemmer bør have retten til at kommunikere med de nationale og europæiske 
organer for medarbejderrepræsentationen på en regelmæssig måde.

Styrkelse af rettidig adgang til information, så at ESU-medlemmer og BLER kunne have 
nok tid til at reagere på en adækvat måde. De skal informeres om de mulige implikati-
oner for beskæftigelse og selskabets strategier, især der hvor det er muligt. Direktivets 
(2019/2121) bestemmelser  sikrer ikke nok at medarbejderne og deres repræsentanter på 
alle niveauer i selskabet informeres og høres om selskabets planer på en passende måde.

Bedre håndhævelse af direktivets bestemmelser om grænseoverskridende omstruk-
turering, Direktiv 2009/38/EF om ESU og nationale reguleringer om BLER, behovet for 
at give ESU, BLER og andre relevante medarbejderrepræsentationer bedre materiale; 
håndhævelse af juridiske ressourcer og adgang til ekspertråd, og til sidst håndhævelse 
af behovet for sikringen af fagforeningers involvering i omstruktureringsprocesser;
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Indførelse af kønsligestilling i BLER og ESU. Hvert køn bør blive repræsenteret på mel-
lem 40% og 60% i beslutningtagningsstrukturer, der er det substantielle imperativ af 
demokratiets grundlæggende principper og menneskerettigheder, ligesom det er lov-
fæstet i EU-traktaterne og charter om grundlæggende rettigheder.

ARBE JDSMARKEDE TS PARTERS AK TIVITE TER

Der skal muliggøres træning til ESU-medlemmer, repræsentanter i bestyrelsen, men 
også til de generelle medarbejdere og arbejdsgivere, så at de kender instrumenterne. 
Træningsaktiviteter bør gives særskilt i  deres indhold og omfang til de ovennævnte 
grupper baseret på andre kompetenceprofiler:

• BLER: ledelse (strategisk, finansiel, organisatorisk, osv), erhvervsret, 
bestyrelsesmedlemmers juridiske ansvarligheder, bløde færdigheder 
(forhandlinger og kommunikation), osv.

• ESU: forståelse af virksomhedsdokumenter (strategier, finansielle planer, 
information der præsenteres til aktionære, virksomhedpolitikker, osv), bløde 
færdigheder (forhandlinger og kommunikation), virksomhedssprog-træning, osv.

• Generelle medarbejdere: bevidstgørelse om BLER, ESU, fagforeninger og deres 
funktion;

• Arbejdsgivere (især de nationale filialer): lovbestemmelser om BLER, ESU og deres 
rolle i virksomhedsledelsen.

Forbedring af kommunikationen inden ESU ved at tage de følgende initiativer:

• At forøge antallet af møder (ud over årsmøder);

• At promovere udvekslingen af fagforeningsrepræsentanter mellem selskabets 
hovedsæder i forskellige lande;

• At skabe arbejdsgrupper inden Komitéerne for at tale til specifikke 
problemstillinger;

• At udnytte digitale informations- og kommunikationssystemer for at interagere, 
organisere og udvikle en dialog mellem arbejdsmarkedets parter.
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UNDERSØGELSER OG UDBREDEL SE

Udførelse af dybdegående forskninger om betydningen af informations-, hørings- og 
deltagelsesmekanismer i grænseoverskridende omlægnigner (og omvendt). Ophavs-
mændene af få undersøgelser om dette spørgsmål har understreget at der ikke findes 
nok oplysninger i den henseende (Cremers, Vitols, 2019, De Speigelaere & Jagodziński, 
2015, De Spiegelaere 2017, Munkholm, 2018). Derfor er der stadigvæk mange vanske-
ligheder, der er uafdækket og det er endnu sværere at formulere præcise anbefalinger. 
Pga. det at undersøgelserne kræver et transnationalt perspektiv, skulle finansieringskil-
den være på EU-niveauet: Europa-Kommissionen, arbejdsmarkedets parter, multinati-
onale selskaber;

Offentliggørelse og udbredelse af de bedste praksisser om ESU, BLER og andre infor-
mations, hørings- og deltagelsesmekanismers rolle i  grænseoverskridende omstruk-
tureringer i formen for udgivelser og møder (dvs. workshops, træninger, seminarer);

Bevidstgørelse om det vigtige bidrag til at ESU og BLER kan medføre en bedre fore-
gribelse og at behandlingen af de mulige konsekvenser af grænseoverskridende om-
strukturering kunne, sammen med indsats for at bygge kapaciteterne af de lokale sam-
arbejdsudvalg og fagforeninger, hjælpe i etableringen af flere og bedre ESU;

Fortalervirksomhed, sigtet mod juridiske forandringer og udbredelse af viden om 
medarbejderrettigheder i  grænseoverskridende omstruktureringer, herunder kam-
pagner på det nationale og den Europæiske Unions niveau, gennem sociale medier.
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fusioner og spaltninger https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32019L2121
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