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Vores største medlemmer
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Dansk Erhvervs medlemmer
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Cirka 14.000 
virksomheder

Cirka 80 
brancheforeninger



Det medlemsvalgte system
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Organisation
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Hvad laver vi i Dansk Erhverv 

• Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening

• Hovedopgaver:

• Overenskomstforhandlinger

• Juridisk rådgivning

➢ Personaleforhold

➢ Erhvervsjuridiske emner

➢ Arbejdsmiljø

➢ Medarbejderudvikling – herunder erhvervsuddannelser

➢ DA lønstatistik

• Netværksfacilitator og kursusudbyder
Politisk interessevaretagelse

➢ På alle niveauer - nationalt og i EU

➢ Samarbejde med brancheorganisationer
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Rådgivningsydelser (1)

• Dybdegående og individuel arbejds- og ansættelsesretlig rådgivning før, under og efter 
ansættelsesforholdet, herunder

➢ Ansættelseskontrakter, ferielov, sygedagpenge, barsel, overenskomstfortolkning, 
advarsler og opsigelse mv.

➢ Sagsførelse i både det fagretlige og civilretlige system
➢ 50 advokater og jurister samt hotline i Dansk Erhverv

- Lars Schmidt, Kent Kilsgaard Andersen samt Anders Feldt og Michael Elof Nielsen er 
tilknyttet BL-området

➢ Ugentlige nyheder (Kort Nyt), pjecer og orienteringsmail
➢ Kurser og webseminarer om arbejds- og ansættelsesretlige emner
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Rådgivningsydelser (2)

• Arbejdsmiljø - Rådgivning og sparring, herunder om

➢ Arbejdsmiljølovens krav
➢ Arbejdstilsynets tilsynsbesøg
➢ Vurdering af klagesagsbehandling af påbud
➢ Arbejdspladsvurdering, arbejdspladsbrugsanvisning og årlige arbejdsmiljødrøftelse
➢ Arbejdspladsmiljøorganisationer klarlægning af opgaver og ansvar
➢ Arbejdsmiljøpolitikker og retningslinjer
➢ Tilbud om kurser og pjecer
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Rådgivningsydelser (3)

• HR og ledelse, herunder 
➢ Rekruttering, ledelsesudvikling, nedbringelse af sygefravær, lederens samtaler 

(ansættelse, udviklingssamtaler, feedback, advarsels- og opsigelsessamtaler)

• Uddannelse og kompetenceudvikling, herunder 
➢ Elevuddannelser, godkendelse af læreplads, voksenelever, praktikpladspræmie, 

uddannelsesplanlægning for medarbejdere og ledere, anvendelse og offentligt udbudte 
efter- og videreuddannelser (bl.a. deltagervilkår, lønrefusion og indgåelse af aftaler)

• Løn og lønstatistik, herunder
➢ Adgang til træk på DA lønstatistik, kønsopdelt lønstatistik og rådgivning herom

• Erhvervsjuridisk rådgivning og sparring, herunder 
➢ Bl.a. køberet, konkurrenceret, persondata, markedsføring, kontraktsret og erhvervslejeret.
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Særligt om overenskomster og 
lønmodtagerforbund (1)

• Dansk Erhverv varetager forhandling, sagsvaretagelse og rådgivning på ca. 300 branche- og 
virksomhedsoverenskomster

• Dansk Erhverv vil i tæt samarbejde med BL (herunder BL’s overenskomstudvalg) forhandle 
BL’s brancheoverenskomster

• Kontorpersonale mv. - HK Privat

• Ejendomsfunktionærer - ESL

• Gartnere – 3F Grønne Gruppe

• Inspektører – Faglig Puls

• Akademiker overenskomst – Djøf, Magistre m.fl. 
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Særligt om overenskomster og 
lønmodtagerforbund (2)

• Hovedaftale, samarbejdsaftale mv.

• Lokalaftaler

• Møder med samtlige lønmodtagerorganisationer i marts måned 2019

• Forberedelse af overenskomstforhandlinger

• BL’s overenskomstudvalg, nedsættelse af arbejdsgrupper mv.
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