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Flexicurity på dansk

• Den gyldne trekant. 

• En win-win. 

• De forskellige ansigter: 

– En lang historie eller et barn af 1990erne? 

– En forfaldshistorie eller stadig en 
dominerende realitet?

• Trepartsbaseret forhandlingsmodel
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INDENFOR flexicurity 

• Fast arbejde på fuld tid – dog: 

– faldende kompensation i 

dagpengesystemet 

Note: Løn inkl. pensionsbidrag



UDENFOR flexicurity 

• De mange forskellige atypisk 

beskæftigede med forskellige 

kombinationer af sikkerhed og 

fleksibilitet 

• Derfor også forskellige former for 

udenforskab i forhold til flexicurity-

modellen. 



Forskellige behov ift. flexicurity modellen

• Behov for mere sikkerhed efter typer af atypisk 
beskæftigelse og typer af sikkerhed (ledighed, 
sygdom, barsel, mistet arbejdsevne, 
(efter)uddannelse, alderdom)

• Behov for mere fleksibilitet - f.eks. i balancen 
mellem arbejdsliv og familieliv

• Læren fra pandemien: ”..universalistiske 
hjælpepakker rammer atypisk beskæftigede 
bredere og bedre end skræddersyede pakker til 
enkeltgrupper (se Ilsøe & Madsen i 
Samfundsøkonomen nr. 4, 2020)



AK-rapporten

I arbejdskraftrapporten udpeger vi tre grupper af 

atypisk beskæftigede vidensarbejdere til at være 

særligt sårbare: 

– Midlertidigt ansatte 

– Deltidsansatte, som ufrivilligt er på deltid

– Unge soloselvstændige 



Konkret om sikkerhedsnet

• En fortsat overgang fra et timebaseret til et 

indkomstbaseret system til beregning af dagpenge 

for nogle atypisk beskæftigede, herunder 

soloselvstændige.

• Færre krav til lukning af virksomhed for 

soloselvstændige, som modtager dagpenge.

• Bedre beregningsreglerne for dagpenge ved skifte 

fra fast fuldtidsarbejde til vikararbejde

• Behov for at forbedre de andre økonomiske 

sikkerhedsnet i form af barsels- og sygedagpenge 

samt pensions-ordninger for de sårbare grupper 

blandt de atypisk beskæftigede.  



Konkret om uddannelse

• Undersøgelse af hele efteruddannelses-området med 

henblik på at sikre, at de atypisk beskæftigede har 

muligheder for at opnå de kompetencer, som de har 

brug på fremtidens arbejdsmarked.

• Etablering af en fond, som sikrer efteruddannelses-

muligheder til atypisk beskæftigede. 

• Virksomhedernes ledelse og de lokale 

fagforeningsrepræsentanter bør inddrage atypisk 

ansatte i virksomhedernes udviklingsprojekter og 

virksomhedsintern opgradering af kompetencer.



Let er det ikke, men…

• Erfaringerne også fra det seneste års 

håndtering af pandemien er, at det danske 

trepartsbaserede forhandlingsmodel har 

potentialet til at finde fælles løsninger på 

presserende problemer. Det bør også være 

tilfældet, når det gælder de kommende års 

udfordringer for de atypisk beskæftigede 

vidensarbejdere.

• Tak for opmærksomheden og god weekend!
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