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Der er betydelige beviser for, at social dialog og (sektoriel) kollektiv forhandling mellem arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter fører til bedre lønninger og arbejdsvilkår for arbejdstagere inden for alle aktivitetsområder, 
herunder i de forskellige sektorer, som er involveret i tjenesteydelser i hjemmet.1 

Som et beskæftigelsesområde har tjenesteydelser i hjemmet potentialet til at vokse markant. CEDEFOP, Det Europæiske 
Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, har forudsagt, at plejesektoren vil være blandt de ti største områder med 
potentiel jobvækst indtil 2025.2 Selvom der er mange forskelle mellem plejesektoren og ikke-plejesektoren inden for 
tjenesteydelser i hjemmet, kæmper begge sektorer for at rekruttere og fastholde kvalificerede fagfolk - et problem, der 
kun bliver mere problematisk med sektorens vækst.3 Dette skyldes dels lønninger, arbejdsvilkår og karriereveje, som alt 
for ofte er under gennemsnittet for erhverv, der kræver lignende kvalifikationsniveauer, fx detailhandel. Denne situation 
forværres af udbredelsen af sort arbejde. 

Det er vigtigt at bemærke, at situationen for professionelle inden for plejeydelser generelt er bedre end for dem, som ikke 
arbejder inden for pleje. Dette skyldes delvist kvalifikationsniveauer, men mere generelt at pleje- og hjemmeplejesektoren 
er bedre struktureret, reguleret og organiseret end ikke-plejesektoren. Alligevel kæmper alle med rekruttering og 
fastholdelse af personale. 

I denne sammenhæng er social dialog og sektorielle kollektive forhandlinger et bevist vellykket instrument til at sikre 
anstændige lønninger og arbejdsvilkår i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet. Sådanne strukturer kan også have en 
positiv indvirkning på udviklingen af lovgivningsmæssige rammer for tjenesteydelser i hjemmet, da arbejdsmarkedets 
parter kan være konstruktive partnere for offentlige myndigheder i udviklingen af politikkerne inden for sektoren. Vi bør 
give arbejdsmarkedets parter mulighed for at udforme læseplaner og sundheds- og sikkerhedsstandarder for at forbedre 
branchens tiltrækningskraft, anerkendelse og image. 

Alligevel er strukturer for social dialog i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet stadig svage eller ikke-eksisterende i 
mange europæiske medlemsstater, en kendsgerning, der svækker udviklingen af husholdningstjenester og deres positive 
indvirkning på livskvaliteten i disse lande. 

Følgende retningslinjer kan hjælpe med at vejlede og inspirere interessenter, især fagforeninger og arbejdsgivere, hvad 
angår vigtigheden af at oprette eller styrke den sociale dialog inden for husholdningstjenester. De giver også eksempler på, 
hvordan dette gøres på forskellige måder i Europa. Endelig vil de slutte af med nogle vigtige succesfaktorer for udviklingen 
af effektive strukturer for social dialog i Europa. 

1 http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052

3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. HVAD ER SOCIAL DIALOG?
Den Internationale Arbejdsorganisation definerer social dialog som ”alle former for forhandlinger, konsultationer eller 
udveksling af information mellem regeringer / arbejdsgivere / fagforeninger (arbejdsmarkeds-administrationer og 
arbejdsgiverforeninger) for at udvikle konsensus om politiske tilgange og praktiske tiltag for at sikre retfærdig social og 
økonomisk udvikling”. Den Europæiske Union ser social dialog som en “måde at fremme en ny organisering af arbejdet 
på, så forholdet mellem ledelse og arbejdskraft moderniseres. For EU kan social dialog være: 

• en topartsaftale mellem arbejdsgivere og fagforeningsorganisationer eller

• en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder.

Social dialog er ikke det samme som civil dialog, hvilket er dialogen mellem offentlige institutioner og 
civilsamfundsorganisationer. Civil dialog dækker bredere økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. 
Social dialog vedrører forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.4 

B. HVAD ER KOLLEKTIV FORHANDLING?
Den vigtigste form for social dialog på nationalt plan er kollektive forhandlinger. Kollektive forhandlinger har det specifikke 
mål at nå bindende aftaler om løn- og arbejdsvilkår i modsætning til social dialog, der adresserer et bredere spektrum af 
spørgsmål og har større indflydelse på hele branchen som helhed. Den Internationale Arbejdsorganisation opsummerer 
kollektive forhandlinger som følger: 

• Kollektive forhandlinger finder sted mellem en arbejdsgiver, en gruppe arbejdsgivere eller en eller flere 
arbejdsgiverorganisationer på den ene side og en eller flere arbejderorganisationer på den anden side;

• De kan finde sted på mange forskellige niveauer, hvor det ene niveau undertiden supplerer det andet: en enhed 
inden for virksomheden, på virksomheds-, sektor-, regionalt og nationalt niveau;

• Kollektive forhandlinger tjener et dobbelt formål: De giver et middel til at bestemme de lønninger og arbejdsvilkår, 
der gælder for den gruppe af arbejdere, som er omfattet af den efterfølgende aftale, gennem frivillige forhandlinger 
mellem de to uafhængige parter;

• De giver også arbejdsgivere og -tagere mulighed for efter aftale at definere reglerne for deres forhold.5  

4 PESSIS 2: Briefing om social dialog af Stats- og Kommunalt Ansattes Internationale Forskningsafdeling: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/
ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf

5 PESSIS 2 – PESSIS 2 - Sammendrag af oplysninger om social dialog, kollektive forhandlinger, social dialog på EU-plan og sektordialogudvalg, udarbejdet af Mathias 
Maucher, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf

6

https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf
https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf
https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf


C. HVORFOR ER SOCIAL DIALOG SÅ VIGTIG?
Der er mange positive ting ved at have effektive strukturer og processer i den sociale dialog, den største blandt dem er 
evnen til at løse ”vigtige økonomiske og sociale spørgsmål, tilskynde til god administration, fremme social og industriel 
fred og stabilitet og øge den økonomiske udvikling.”6 

Social dialog og især kollektive forhandlinger for hele branchen er en effektiv måde at udvikle sektorielle eller 
tværsektorielle minimumsstandarder inden for - potentielt - alle områder i arbejdslivet og dermed beskytte arbejdstagere, 
men også arbejdsgivere ved at lade dem arbejde på lige fod med andre arbejdsgivere uden risiko for faldende lønninger 
og arbejdsvilkår. Hovedmålet bør være at skabe et miljø med lige muligheder, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere 
får sine behov opfyldt. 

Dialogen er også et instrument til at forbedre effektiviteten af sektorens drift og derfor kvaliteten af den leverede service, 
da den giver et unikt og struktureret rum til udveksling og diskussion mellem sektorens arbejdsgivere og fagforeninger. 
For eksempel kan social dialog: 

• sikre, at arbejdstagerrepræsentanter - der leverer tjenesten på stedet og derfor har uvurderligviden - har en 
anerkendt stemme i den retning, som en given sektor bevæger sig i;

• være gavnlig for beslutningstagere og arbejdsgivere såvel som for servicebrugere og forbrugere; 

• give arbejdsgivere mulighed for at præsentere og forklare deres beslutninger og visioner for sektorens udvikling og 
derfor forhandle med arbejdernes repræsentanter om dette emne.

6 Den Internationale Arbejdsorganisation: Social dialog: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang-
-en/index.htm%20
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Social dialog er et effektivt instrument til at skabe et forum for arbejdsgivere og fagforeninger samt, hvor relevant, 
offentlige myndigheder for at diskutere og finde løsninger på udfordringerne inden for sektoren for tjenesteydelser i 
hjemmet. 

Social dialog i denne sektor kan for eksempel bidrage til at skabe de rigtige rammer, som hjælper med at tackle udbredelsen 
af sort arbejde og hjælper med at sikre, at alle arbejdstagere har rimelige lønninger, arbejdsvilkår og social beskyttelse. 

Oprettelse af industristandarder 

Uanset hvor den udvikles, har kollektiv forhandling gennem social dialog gjort det muligt for arbejdsmarkedets parter 
(arbejdsgivere og fagforeninger), der er aktive i sektoren, at etablere fælles standarder for lønninger, arbejdsvilkår og 
faglige udviklingsmuligheder, som i vid udstrækning er langt bedre end i de medlemsstater, hvor sådan social dialog 
ikke har fundet sted. Social dialog begrænser evnen til at operere isoleret, hvilket giver mulighed for mere retfærdighed 
inden for branchen. Inden for aktivitetsområder, hvor lønninger og arbejdsvilkår ofte kan være dårlige, har social dialog 
og kollektive forhandlinger vist sig at være et meget nyttigt instrument. Det er vigtigt at bemærke, at strukturer for social 
dialog er organiseret på baggrund af hver enkelt sektor eller endog undersektor, hvilket betyder, at det er vigtigt, at de 
anerkender de enkelte sektorspecificiteter. Når det er sagt, bør der gøres en yderligere indsats for at sikre, at arbejdsgivere   
og fagforeninger inden for både pleje- og ikke-plejedimensionen begynder forhandlinger for at diskutere mulige fælles 
ordninger for at imødekomme de voksende fælles udfordringer, som begge sektorer oplever. 

Professionalisering7 

Social dialog og (sektorielle) kollektive forhandlinger er også et nyttigt instrument til at definere nye og forbedre aktuelle 
faglige profiler på området samt etablere fælles standarder for kvalifikationer, uddannelsesmuligheder, karriereveje og 
meget mere. Som sådan har effektiv social dialog også en positiv indvirkning på kvaliteten af den leverede service. Vi 
skal også være forsigtige, for hvis vi øger kvalifikationerne for meget, kan det begynde at ekskludere arbejdstagere, der i 
øjeblikket arbejder inden for dette område. Der er plads til en bred vifte af færdigheder og evner inden for dette felt, og 
værdien af dette arbejde skal anerkendes på andre måder end gennem kvalifikationer. 

Rettigheder og forpligtelser for arbejdsgivere og -tagere8 

Det er også vigtigt at bemærke, at mange arbejdere inden for husholdningstjenester - og undertiden også arbejdsgivere 
- er meget isolerede på grund af arten af at arbejde i folks hjem. Mange arbejdstagere - og også arbejdsgivere - kan 
også være sårbare, dels på grund af selve tjenesten og dels på grund af andre variabler. For eksempel kommer mange 
arbejdstagere fra indvandrerbaggrund og kender ikke alle deres rettigheder. Eller arbejdsgivere kan være personer med 
handicap, der rekrutterer sin egen personlige hjælp, og de er måske ikke altid opmærksomme på deres rolle og ansvar. At 
bringe disse undertiden isolerede og/eller sårbare arbejdstagere og arbejdsgivere sammen og støtte dem til at organisere 
sig kollektivt og derefter deltage i social dialog og kollektive forhandlinger kan derfor også bidrage til at reducere deres 
isolation og finde fælles løsninger på deres udfordringer. 

Kort sagt er social dialog og kollektive aftaler et effektivt instrument til at tackle mange udfordringer i sektoren, lige fra at 
reducere isolation og tackle sort arbejde til at styrke lønninger og arbejdsvilkår og identificere nye professionelle profiler 
og nødvendige kvalifikationsstandarder. 

7 Se skræddersyede retningslinjer for professionalisering.

8 Se skræddersyede retningslinjer vedrørende rettigheder og forpligtelser for arbejdsgivere og arbejdstagere.
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Alle sociale dialogstrukturer og kollektive aftaler skal imødekomme de organisatoriske behov og traditioner i de sektorer, 
der er involveret i tjenesteydelser i hjemmet i hvert land, selvom dette effektivt udvander begrebet ”tjenesteydelser i 
hjemmet” som et enkelt koncept. Fx er der i øjeblikket meget få strukturer for social dialog, der dækker begrebet 
”tjenesteydelser i hjemmet” helt som defineret af Europa-Kommissionen.9 Undtagelsen er i Frankrig, hvor der er tre 
kollektive forhandlingsaftaler (en for private husstande, en for non-profitorganisationer og en for for-profitorganisationer). 
Alle dækker både pleje- og ikke-plejeaktiviteter. 

Lige så vigtigt er det, at strukturer for social dialog kan variere, og de skal etableres for at imødekomme de lokale behov og 
kontekst. Trepartsdeltagelse mellem fagforeninger, arbejdsgivere og regeringer er den sociale dialogs vigtigste aspekt. Der 
er et højt niveau af offentlige investeringer og offentlig interesse i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet, så det er vigtigt, 
at alle er inkluderet, og at der også er en høj grad af gennemsigtighed. Denne mangfoldighed er derfor et vigtigt element 
for politikere, som skal overveje, om de ønsker at etablere eller styrke strukturer for social dialog for tjenesteydelser i 
hjemmet i deres land. 

9 Europa-Kommissionen er den udøvende myndighed i Den Europæiske Union, som er ansvarlig for at foreslå lovgivning, gennemføre beslutninger, opretholde 
EU-traktaterne og styre den daglige forretning i EU.

BELGIEN 
I Belgien oprettes der fælles udvalg for social dialog på et 'filialniveau', hvilket betyder sektor- eller endog 
undersektorniveau. Der er derfor adskillige forskellige udvalg, der kan indgå i EU's definition af tjenesteydelser i 
hjemmet, herunder fx: 

• Blandet udvalg nr. 110 for tekstilpleje (tøjvask, strygning og syning, bruges hovedsageligt til strygning uden for 
hjemmet)

• Blandet udvalg nr. 145 for gartneritjenester (havearbejde)

• Blandet udvalg nr. 318 for familie- og ældrehjælp. Dette blandede udvalg er opdelt mellem de flamske (318.02) 
og de franske (318.01) fællesskaber

• Blandet udvalg nr. 322.01 for akkrediterede servicekupon-bureauer

• Blandet udvalg nr. 323 for arbejdstagere under 'tjenestemandsregimet' samt sektoren for ledelse af bygninger 
og ejendomsmæglere

• Blandet udvalg nr. 337 for ikke-markedssektoren (for arbejdstagere med husholdningsstatus såvel som 
diplomatisk hushjælp)

Hvert blandet udvalg forhandler hvert andet år om nye kollektive arbejdsaftaler (kollektive forhandlinger) under 
hensyntagen til ny udvikling og deres indvirkning på arbejdsforhold, lønninger osv. Selvfølgelig betyder det også, at 
der er en bred mangfoldighed i antallet af arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, som hver især repræsenterer 
en specifik sektoriel tilgang inden for tjenesteydelser i hjemmet samt under hensyntagen til Belgiens stærkt 
føderaliserede natur. 
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FRANKRIG 

Frankrig har også en ret heterogen tilgang til social dialog i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet, hvor social dialog 
baseres på forskellige professionelle 'afdelinger', som tilsammen udgør den europæiske definition af tjenesteydelser 
i hjemmet, nemlig: 

• Nationale kollektive overenskomster inden for sektoren for hjælp, ledsagelse, pleje og ydelser derhjemme 
(Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 
domicile), som grupperer sig på arbejdsgiverens side USB-Domicile, Adessadomicile og FNAAFP/CSF og på 
fagforeningssiden CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale og FDTA-FO;

• Nationale kollektive overenskomster for virksomheder i sektoren for personlige tjenester (Convention Collective 
nationale des entreprises de services à la personne), der samles på arbejdsgiversiden SESP, FEDESAP, SYNERPA 
og FFEC og på fagforeningssiden, CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO og CFTC Santé Sociaux;

• Kollektiv overenskomst for medarbejdere, der er ansat direkte af slutbrugeren (Convention collective des 
salariés du particulier employeur, hvor arbejdsgivere repræsenteres af FEPEM, og deres fagforeninger er CGT 
Commerce, CFDT Services, FGTA FO og FESSAD-UNSA;

• Kollektiv overenskomst for dagplejere, som er ansat direkte af slutbrugeren (Convention Collective des Assistants 
Maternels du Particulier Employeur), hvor arbejdsgiverne repræsenteres af FEPEM og deres fagforeninger er 
CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM og SPAMAF.

For direkte beskæftigelse har social dialog muliggjort underskrivelse af to specifikke kollektive aftaler og oprettelse 
af specifikke arbejdsgiverbidrag ud over dem, som er implementeret i loven, til finansiering af politikker for social 
beskyttelse og professionalisering tilpasset sektoren. Der er blevet oprettet to dedikerede strukturer: IRCEM 
(Institut for social beskyttelse af ansatte i sektoren for direkte beskæftigelse) og Iperia, en national platform for 
professionalisering, som hjælper arbejdstagere med professionaliseringsprojekter og formaliteter. Desuden blev der 
lanceret et fælles nationalt råd for social dialog i marts 2014. Det er en fælles myndighed for begge grene, som er 
relateret til direkte beskæftigelse, og dens rolle er at foreslå emnerne for den sociale dialog, der skal behandles som 
en prioritet (arbejdsmiljø, professionalisering, kamp mod sort arbejde, udvikling af digitale anvendelser osv.). 

Fælles aftaler forhandles regelmæssigt og underskrives for at fuldføre bestemmelserne i kollektive aftaler. 
Arbejdstagere inden for tjenesteydelser i hjemmet har adgang til erhvervsuddannelse, pensionsordninger, 
supplerende pensionsordninger, supplerende sundhedsforsikring og for nylig bedriftslæger under betingelser, som 
er tilpasset til de særlige forhold i ansættelsesforholdet. 

SVERIGE 

Sverige har et socialt dialogsystem, der er delt mellem pleje- og ikke-plejeaktiviteter i sektoren for tjenesteydelser i 
hjemmet. Større virksomheder forhandler dog direkte med fagforeninger. 

For ikke-plejeaktiviteter organiseres social dialog mellem Almega, arbejdsgiverorganisationen for den svenske 
servicesektor, og Kommunal, den svenske kommunale arbejderforening. 

For plejeaktiviteter finder de største forhandlinger om social dialog sted mellem SALAR, den svenske sammenslutning af 
lokale myndigheder og regioner, og Kommunal. Det er vigtigt at bemærke, at andre mindre arbejdsgiverorganisationer, 
som er aktive inden for profit- og nonprofit-området, også forhandler kollektive aftaler. 
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SPANIEN 

Der er ca. 120.000 arbejdere i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet i Spanien. Disse er repræsenteret gennem 
sektorielle forhandlingsrettigheder. Tjenester i denne sektor i Spanien ændrede sig drastisk, efter at lov 27/11 blev 
vedtaget den 1. august 2011, hvilket indledte en 6 årig overgang til anerkendelse af, at disse arbejdstagere har de 
samme rettigheder som andre arbejdstagere. Denne ændring gjorde det muligt for mere end 30 % af disse arbejdere 
at gå fra sort til erklæret status og opmuntrede dem til at tilslutte sig fagforeningen CCOO.  

Arbejdere i sektoren blev først samlet af CCOO i 1980'erne, og efter en 38-dages strejke var de i stand til at opnå den 
første kollektive overenskomst i 1990. Dette resulterede i en 39 timers arbejdsuge, 4 fridage om måneden, pauser i 
tråd med beskæftigelsesstandarder og et lønniveau over det professionelle minimum. Siden 1990'erne er sektoren 
vokset, og behovet for sektoriel social dialog og kollektive forhandlinger er vokset ligeledes. Arbejdernes solidaritet 
gennem årene har betydet, at der var få strejker, og at deres kollektive magt var stærk. Men med væksten i branchen 
begyndte flere og flere multinationale selskaber at operere og skubbede de små og mellemstore virksomheder 
ud. I marts 2015 havde arbejderne været uden aftale i næsten et år. Arbejdsgiverne søgte at øge arbejdstiden og 
nedfryse anciennitet og lønninger og nægtede at anerkende, hvad der førhen var blevet aftalt. Denne tilgang samlede 
arbejdstagerne og bragte dem til oprør. Blot få dage før den største planlagte strejke i sektoren for tjenesteydelser 
i hjemmet gav arbejdsgiverne op og indvilligede til en 36-timers arbejdsuge, en lønstigning på 1,2 % og forsikringer 
om jobsikkerhed.

Gennem sociale medier og andre kommunikationsstrategier arbejder fagforeningerne utrætteligt med at identificere 
og organisere arbejdstagere i denne sektor. Der er stadig meget at gøre, men de sektorielle forhandlingsrettigheder 
betyder, at alle medarbejdere i sektoren kan drage fordel af kollektive forhandlinger med arbejdsgiverforeningen. Når 
regeringens politikker, som fx ratifikation af Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO C189 husarbejderkonventionen, 
bliver gennemført, høster frontlinjearbejdere fordelene. CCOO Construction and Services Federation fortsætter med 
at lobbye den spanske regering for at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO C189 og give arbejdere i 
sektoren for tjenesteydelser i hjemmet de rettigheder, der allerede er anerkendt for andre arbejdstagere. 

ITALIEN 

Den første version af den nationale kollektive overenskomst om husholdningsarbejde (CCNL - Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapport di lavoro domestico) blev underskrevet i 1974, og den er blevet 
revideret flere gange siden. Den regulerer ansættelsesforholdet mellem husarbejdere (badanti, der primært er 
pleje af afhængige personer, eller colf, som udfører husholdningsaktiviteter) og slutbrugeren, der fungerer som 
arbejdsgiver. Underskriverne af CCNL er Domina og Fidaldo på arbejdsgivernes side, og Filcams CGIL, Fisascat CISL, 
UILTuCS og Federcolf på fagforeningssiden. 

I årenes løb har kollektivaftalen givet hjemmearbejdere yderligere rettigheder samt mindsteløn. Desuden har 
den gjort familier opmærksomme på deres pligter som hjemmearbejdsgivere. Dette har ført til lanceringen af to 
organisationer: Cassacolf (en integrerende fond, som leverer sundhedsydelser til husarbejdere) og Ebincolf (et 
observatorium for husholdningsarbejde, der også udvikler et certificeringsprogram og tager initiativer inden for 
arbejdssikkerhed). 
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SUCCESFAKTORER TIL 
UDVIKLING AF EFFEKTIVE 
STRUKTURER FOR 
SOCIALE DIALOGER I 
SEKTOREN

>>

Konklusioner 

Social dialog ser ikke ens ud i alle lande. Det er vigtigt at bemærke, at den sociale dialogs vigtigste aspekt er, at 
den imødekommer industriens og branchens interessenter. Der er masser af fleksibilitet i, hvordan processerne kan 
organiseres, og hvad der lykkes i en jurisdiktion, fungerer muligvis ikke lige så godt i en anden. 

Baseret på ovennævnte eksempler og erfaringer anbefaler vi, at følgende elementer er afgørende succesfaktorer i 
udviklingen af social dialog i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet: 

• Respekt for de grundlæggende foreningsfriheder og retten til kollektive forhandlinger gennem passende 
juridiske rammer, der passer til de særlige forhold i denne sektor.

• Stærke, repræsentative og uafhængige arbejdsgivere og fagforeninger med den tekniske kapacitet og viden, 
som kræves for at deltage i social dialog.

• Nødvendig støtte fra staten for at give arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationen mulighed for at blive 
repræsentativ og føre meningsfuld social dialog og kollektive forhandlinger.

• Lov om adgang, kommunikation og strukturer, som gør det muligt for isolerede og/eller sårbare arbejdstagere 
og -givere at organisere sig kollektivt.

• Politisk vilje og forpligtelse til at indgå i social dialog fra alle partiers side.

• Passende institutionel støtte, der igen vil føre til social dialog.

• Passende social dialog med flere arbejdsgivere og/eller sektorer og kollektive forhandlingsstrukturer, som 
staten om nødvendigt er en del af.

• Passende håndhævelses- og implementeringsmekanismer, herunder en fungerende 
arbejdsmarkedsadministration, såsom arbejdstilsyn og arbejdsmarkedets parter. Vi erkender, at det i denne 
sektor er særligt vanskeligt at udføre inspektioner, og det kan faktisk være næsten umuligt, i betragtning af at 
der er mange en-til-en-ansættelsesforhold.

• Respekt for arbejdsmarkedets parter.
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• Muligheden for at udvide dækningen af kollektive aftaler til at omfatte dem, som ikke er direkte involveret i 
kollektive forhandlinger (sektorielle kollektive forhandlinger) af arbejdsmarkedets parter.10 Udfordringen er 
fortsat, at det er meget vanskeligt at organisere arbejdstagere i denne sektor. Arbejdsgivere betragter sig ofte ikke 
selv for at være arbejdsgivere og anerkender derfor ikke de forpligtelser, de har.

• I tilfælde af direkte beskæftigelse bør medlemsstaterne skabe passende betingelser for at opbygge en social dialog 
på nationalt og lokalt niveau ved at udvikle og strukturere private arbejdsgiver-  og husarbejderorganisationer. Dette 
skal føre til udvikling af kollektive forhandlinger gennem overvejelse af de særlige forhold i et ansættelsesforhold 
mellem to personer.

• Bedre anerkendelse af offentlige myndigheder af disse privatpersoner som arbejdsgivere med deres rettigheder 
og forpligtelser og bedre regulering af arbejdsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver vil derfor bidrage til 
at reducere sort arbejde, der er dominerende i sektoren.

10  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf 
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