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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 17. september 2019 stillet følgende spørgsmål 
nr. 107 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans 

Andersen (V). 
 

Spørgsmål nr. 107: 
”Vil ministeren redegøre for antallet af ulovlige arbejdsnedlæggelser i Danmark de 
sidste 3 år? I svaret bedes ministeren redegøre for typen af ulovlig arbejdsnedlæg-
gelse, hvor den er foregået og hvornår den er foregået. Endelig bedes ministeren 

opgøre antallet af tabte arbejdsdage som følge af de ulovlige arbejdsnedlægger 
måned for måned i perioden, samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved de 
ulovlige arbejdsnedlæggelser.” 

 

Svar: 
Omfanget af overenskomststridige arbejdsstandsninger opgøres kvartalsvis af 
Dansk Arbejdsgiverforening, for så vidt angår DA medlemsvirksomheder under ét. 
Danmarks Statistik offentliggør omfanget af arbejdsstandsninger for hele arbejds-
markedet, årlig og fordelt på brancher, men uden at opdele efter type af konflikt.  
 
Da spørgsmålet tager afsæt i, hvor arbejdsnedlæggelserne er foregået, benyttes i det 
følgende Danmarks Statistiks opgørelser. 
 
De seneste tre år omfatter årerne 2016-2018, jf. tabel 1 og 2 nedenfor. Det er af sta-
tistikken ikke muligt at opdele arbejdsnedlæggelserne efter, om de er overens-
komststridige eller ej.  

 

 

Tabel 1  

Antal arbejdsstandsninger 

Branche: 2016 2017 2018 

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding                  6                     1                       1  

Industri i alt                45                  86                     33  

Energi- og vandforsyning                 -                       3                       8  

Bygge- og anlægsvirksomhed                53                189                     62  

Handel                  5                  14                       4  
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Hotel- og restaurationsvirksomhed                 -                       3                      -    

Transport, post og tele                16                  38                     20  

Stat, regioner og kommuner                  2                     6                     10  

Øvrige                17                  86                     10  

I alt             144                426                   148  
 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 

 

 Tabel 2  

Antal tabte arbejdsdage 

Branche: 2016 2017 2018 

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding             100                   -                        -    

Industri i alt       12.100          14.300               1.600  

Energi- og vandforsyning                 -                  100                   100  

Bygge- og anlægsvirksomhed          1.400            7.900               2.100  

Handel             600                700                   100  

Hotel- og restaurationsvirksomhed                 -              1.500                      -    

Transport, post og tele             200            1.200             16.200  

Stat, regioner og kommuner             600            2.000                   100  

Øvrige             400                400                   200  

I alt       15.400          28.100             20.300  
 

 Anm.:Tallene er afrundede til nærmeste hundrede. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 

 

Det skal oplyses, at der ikke foreligger månedsvise opgørelse over omfanget af ar-
bejdsnedlæggelser. 
 
Med hensyn til de evt. samfundsøkonomiske konsekvenser af arbejdsnedlæggelser 

er ministeriet ikke bekendt med eksempler på analyser eller andre opgørelser heraf. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

 
 
Peter Hummelgaard Thomsen 

 


