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EU-Kommissionen foreslår ændring af et 

20 år gammelt udstationeringsdirektiv

EU-Kommissionen har fremsat forslag til ændring af et 

20 år gammelt udstationeringsdirektiv, hvis formål er at 

sikre ordentlige ansættelsesretlige vilkår for 

udstationerede medarbejdere. Forslaget kommer i 

kølvandet på håndhævelsesdirektivet, som skal sikre 

bedre anvendelse af bestemmelserne i 

udstationeringsdirektivet, herunder løn, arbejdstimer 

osv. 

Håndhævelsesdirektivet har resulteret i forskellige 

tiltag i forskellige lande, herunder oprettelse af 

AFU-fondet i Danmark og en meget skærpet 

underretningspligt i Italien.

Hvad er nyt? 
Nogle af de nye forslag til direktivet synes at have 

hentet inspiration fra EU-forordningen om social 

sikring, og de vigtigste er:

1. Udstationering, der overstiger eller forventes at 

overstige 24 måneder, vil betyde, at 

ansættelsesretlige regler i arbejdslandet vil finde 

anvendelse i sin helhed. Til beregning af de 24 

måneder skal på hinanden følgende 

udstationeringer medregnes, dvs. hvis en 

medarbejder udstationeres i 6 måneder, og 

derefter udstationeres en ny medarbejder i 6 

måneder, skal dette regnes som 12 måneder af de 

tilladte 24 måneder. 

2. Mindsteløn erstattes med aflønning. 

Medlemslandene skal på en fælles liste 

offentliggøre, hvad der udgør aflønning i deres 

respektive lande.

3. Virksomheder skal kunne forpligtes til at anvende 

underleverandører, som garanterer visse arbejds-

og ansættelsesvilkår i forhold til aflønning. 

Underleverandører skal i øvrigt også underlægges 

samme betingelser som beskrevet under punkt 1.   

Ændringer i spillereglerne
Hvis ovenfor nævnte ændringer vedtages og 

gennemføres, vil det betyde, at både de virksomheder, 

der udstationerer, og de virksomheder, der anvender 

udenlandske underleverandører, skal forholde sig til et 

nyt sæt regler for de ansatte. 

Udstationering i 24 måneder og afløsning

Virksomheder, der udstationerer, skal efter 24 

måneder rette sig efter arbejdslandets regler, som kan 

betyde ændring i betingelser for optjening af 

rettigheder, opsigelsesvarsel mv. Det er yderligere 

vanskeligt at gennemskue, hvilken effekt det vil have 

på social sikring-rettigheder, hvor det er muligt at 

forblive omfattet af social sikring i det land, man 

udstationeres fra i mere end 24 måneder.

Fortolkning af afløsning af udstationerede 

medarbejdere har fyldt en del på den europæiske 

dagsorden i forhold til social sikring. Det skyldes, at 

den nuværende udstationeringsbestemmelse siger, at 

en medarbejder ikke kan bevare social sikring i det 

land, medarbejderen udstationeres fra, når der er tale 

om afløsning. Er der tale om afløsning, når man kan 

udpege en bestemt udstationeret medarbejder, der 

overtager alle eller kun nogle arbejdsopgaver fra en 

anden udstationeret medarbejder, eller er det 

tilstrækkeligt at se på det projekt, der arbejdes på? 

Det samme spørgsmål kan stilles i forhold til den 

foreslåede ændring i udstationeringsdirektivet. 

På gangene i EU-Kommissionen er der forlydender 

om, at der snart vil blive rejst en sag for EU-Domstolen 

med henblik på afklaring af netop fortolkning af 

afløsning, hvor mere end 100 udstationerede 

medarbejdere afløser hinanden, men uden at man kan 

udpege, hvilke medarbejdere der konkret afløser 

hinanden.    
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Aflønning 

Begrebet aflønning skal gerne medføre, at den 

udstationerede medarbejder nu skal have sikret flere 

løndele, men det kan man ikke fastslå med sikkerhed, 

da det vil være forskelligt fra land til land, hvad 

aflønning dækker. Spørgsmålet er, om det kan være 

med til at afholde virksomheder fra at udstationere, for 

man vil skulle forholde sig til mere indviklede regler på 

området og potentielt øgede omkostninger. 

Underleverandørbestemmelse 

Medlemslande vil med denne bestemmelse kunne 

stille flere krav til underleverandører. Det vil betyde, at 

den udstationerede medarbejders vilkår vil afhænge af, 

hvem medarbejderens arbejdsgiver er underleverandør 

til, og arbejdsgiveren vil potentielt skulle rette sig efter 

mere end én overenskomst. 

Fronterne er trukket op i EU
I et fælles brev til EU-Kommissionen har en række 

vesteuropæiske lande (AT, BE, FR, DE, LU, NL og SE) 

støttet revision af udstationeringsdirektivet, hvor de 

bl.a. foreslår, at A1-attest, som dokumenterer social 

sikring, indgår i overvejelserne. De foreslår, at EU 

arbejder på at indføre "ligeløn for lige arbejde udført 

samme sted". 

På den anden side er der en del østeuropæiske lande 

(BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK og RO), som i deres 

fælles brev udtrykker, at forslag til revision af direktivet 

kommer for tidligt, og inden man har set og evalueret 

effekterne af håndhævelsesdirektivet. 

En række internationale interesseorganisationer har 

afleveret deres bemærkninger, hvor der synes at være 

en enighed om, at ændringerne vil medføre større 

uklarhed om, hvilke regler der skal overholdes hvornår, 

og at den administrative byrde for de arbejdsgivere, 

som udstationerer, vil blive øget. Kommer disse 

ændringer til at stille barrierer op for udstationeringer, 

og kommer de til at give enkelte lande mulighed for 

ligefrem at hindre udstationeringer til deres land?  

Vanskelig balancegang
EU-Kommissionen synes indtil videre at fastholde de 

ændringer, der er foreslået på trods af de protester, der 

er indgivet. Flere lande har protesteret særligt over for 

erstatning af begrebet mindsteløn med aflønning.

Det er en vanskelig balancegang, hvor Kommissionen 

på den ene side registrerer stigende problemer i 

forhold til virksomheder og tjenesteydere, som ikke 

overholder eller omgår de gældende internationale 

regler for udstationerede medarbejdere og på den 

måde skaber de ulighed, unfair konkurrence og social 

dumping på det europæiske marked. På den anden 

side rapporterer virksomhederne, at papirarbejde, 

afgifter til og pligt om registrering udgør en væsentlig 

byrde, når de skal levere tjenesteydelser til andre 

lande. 

Spørgsmålet er, om de foreslåede ændringer bidrager 

til bedre og mere regulerede forhold på det europæiske 

arbejdsmarked i forhold til de virksomheder, der 

udstationerer medarbejdere og/eller benytter sig af 

udenlandske leverandører. Drøftelserne fortsætter. Der 

er stadig mulighed for at påvirke processen, og KPMG 

Acor Tax følger disse begivenheder tæt. 
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FAKTABOKS

I 2014 har der været 1,9 mio. udstationeringer i EU, 

som er en stigning på over 10 % i forhold til 2013 

og hele 44,4 % i forhold til 2010. Bortset fra lille 

knæk i denne kurve i 2009-10 har antal af 

udstationeringer været stigende. 
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