
Bag om stjernerne
       Konference om EF-domstolen som regelsætter

2. december 2009 kl. 9:00 - 16:00
Dansk Designcenter - København



Deltag, når førende eksperter i EU og dets betydning for regulering 
af arbejdsmarkedspolitiske forhold i Danmark, deler ud af deres 
viden på konferencen i Dansk Design Center.

EU påvirker overenskomster og aftaler. Det ved du. Fra dit arbejde
med at forvalte overenskomster. Eller fra dit arbejde med at 
forhandle overenskomster.   

Tid & sted
2. december 2009 kl. 9:00 -16:00

Dansk Design Center
H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V. 

Dansk Design Center ligger i kort gåafstand fra Hovedbanegården 
over for Tivoli.

Kom til konferencen for at:

•	Få	indsigt	i	de	afgørelser,	der	allerede	har	haft	stor	betyd-	 	
 ning for ansættelsesforholdene for ansatte i kommuner og   
 regioner. Hvilke afgørelser kan vi forvente i fremtiden?

•	Forstå	sammenhængen	mellem	afgørelser	fra	EF-domstolen		 	
 og allerede indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

•	Diskutere	hvordan	EF-domstolen	med	sine	afgørelser	udfordrer		
 vilkårene for aftaleindgåelse.

•	Få	fælles	forståelse	med	folk,	der	arbejder	med	EU-aftalerne	
 til daglig. 

Sid med på første række



EU har større betydning, end man skulle tro
EU-regulering bliver til i spændingsfeltet mellem jura og politik. 
I de senere år er der kommet afgørelser med stor betydning for 
måden, som arbejdsmarkedets parter indgår overenskomster på. 
Der er en klar sammenhæng mellem EF-domstolens afgørelser, 
de direktiver EU beslutter og den måde forholdene på det danske 
arbejdsmarked reguleres ved aftale og overenskomst.

De inviterede oplægsholdere er førende eksperter på EU og dets 
betydning for regulering af arbejdsmarkedspolitiske forhold i 
Danmark. Gennem mange år har eksperterne beskæftiget sig 
indgående med samspillet mellem EU institutioner, og hvordan 
beslutninger bliver til. Men lige så vigtigt hvordan den tiltagende 
EU-regulering griber dybt ind i dansk praksis for autonome 
forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og hvad der 
indgås aftale om. 

Fra EU finder flere og flere nye forhold vej til de danske 

forhandlingsborde. KL, Danske Regioner og KTO ønsker 

at holde fokus på den betydning EF-domstolen har og vil 

få. Konferencen skal fremme den fælles forståelse for, 

hvordan EU-regulering rent faktisk og meget direkte på-

virker forholdene for de ansatte i kommuner og regioner. 

En konference for forhandlere og forvaltere



Program
9:00 Ankomst - Kaffe/morgenbrød

9:30 Velkommen til konferencen v/ Søren Dahl

9:45	 EF-domstolens	indflydelse	på	danske	overenskomster	
  Centrale afgørelser fra EF-domstolen med 
  betydning for arbejdsmarkedet.
  Jens Kristiansen, professor, dr.jur. 
  
10:45 Pause - Kaffe/the

11:00	 Fra	afgørelser	til	direktiv	og	tilbage	igen
  Fokus på vekselvirkningen mellem EF-domstolens   
  afgørelser og den politiske regulering. 
  Dorthe Sindbjerg Martinsen, lektor, ph.d.
  
  Sparring og kommentering fra journalist Ole Ryborg. 

12:00 Frokost

13:00	 Hvordan	kommer	arbejdsmarkedets	parter	tættere	på		
  EF-domstolen?
  Overvejelser om hvilke veje parterne kan vælge for   
  at opnå indflydelse på fremtidig EU-regulering.
  Jonas Malmberg, professor, dr.jur.
  
14:00 Pause - Kaffe/kage

14:15 EF-domstolens fremtidige betydning for regulering af  
	 	 arbejdsmarkedet
  EF-domstolens politiske rolle og betydning. 
   Marlene Wind, professor, centerleder.

  Sparring og kommentering fra journalist Ole Ryborg. 

15:45	 Opsamling	og	afslutning v/ ordstyrer Søren Dahl

16:00	 Tak	for	i	dag,	der	serveres	et	glas	vin...



Dagen begynder med en kort indføring i de afgørelser, der har 
udfordret den danske aftalepraksis. 

De følgende fire programpunkter er i to tilfælde bygget op med 
et ekspertindlæg efterfulgt af en opponent, der får lejlighed til at 
diskutere de centrale pointer fra oplægsholdernes oplæg. 
Denne vekselvirkning har til formål at skabe dynamik i behandling 
af temaerne, så konsekvenserne bliver tydelige og dermed anven-
delige for deltagerne i konferencen.

•	Afsættet	for	konferencen:	væsentlige	afgørelser	fra		 	 	
 EF-domstolen, og hvad kan forventes at få betydning for   
 aftaleindgåelsen de kommende år

•	Sammenhængen	mellem	EF-domstolens	afgørelser,	regulering		
 via direktiver og muligheden for at indgå aftaler, der tager højde  
 for ændringer i EU-reguleringen

•	Få	indblik	i	hvordan	arbejdsmarkeds	parter	kan	arbejde	for	at		
 fremme nationale særinteresser på det arbejdsmarkedspoli-  
 tiske område.

•	EF-domstolens	funktion	og	betydning	for	regulering	af	de		 	
 arbejdsmarkedspolitiske forhold. Hvorfor støder den danske   
 opfattelse sammen med den måde, EF-domstolen fungerer på,  
 og den rolle afgørelserne får for regelsætningen?

Hvad får du med hjem?



Hvem møder du?
Jens Kristiansen 
Professor,	dr.	jur.,	Københavns	Universitet.
Specialist i arbejds- og ansættelsesret, deltager 
bl.a i EU-kommissionens løbende ekspertarbejds-
grupper om europæiske arbejdsmarkedsforhold.

Dorthe	Sindbjerg	Martinsen	
Ph.d.,	Københavns	Universitet.
Forsker i EU-institutionerne og deres samspil samt 
konsekvenserne for nationale politiske systemer 
og politiker. 

Marlene	Wind
Professor,	Københavns	Universitet.
Forsker i EU’s institutionelle ændringer, traktater 
og lign. Særligt fokus på EF-domstolens rolle i for-
bindelse med bl.a. arbejdskraftens fri bevægelighed. 

Ole Ryborg
Journalist,	EU-korrespondent	i	Bruxelles	for	
Mandag	Morgen
Forfatter til flere bøger om Amsterdamtraktaten og 
de fire danske forbehold.

Jonas	Malmberg
Professor,	Uppsala	Universitet.
Specialist i privatret, herunder særligt arbejdsret. 
Har ved adskillige lejligheder fungeret som ekspert 
for den svenske regering og EU-kommissionen.

Søren Dahl
Musikpædagog	ved	Det	Kongelige	Danske	Musik-
konservatorium.	
Konferencier, musiker, forfatter, foredragsholder, 
komiker og radiovært på P4s Café Hack.



Deltagelsen er gratis. KL, Danske Regioner og KTO afholder konferencen.

Detaljeret program, tilmelding og kontaktoplysninger:
www.personaleweb.dk/efdomstolen  

Her kan du også blive opdateret på mulige ændringer i programmet m.v.

Fristen for tilmelding er den 25. november 2009.

Hvordan kommer du med?
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