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Folketingets Erhvervsudvalg har i brev af 11. september 2020 stillet følgende 
spørgsmål nr. 514 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF). 
 

Spørgsmål nr. 514: 
” Hvilke overvejelser gør regeringen sig i forhold til, at Amazon rykker ind i Skan-
dinavien, og hvilke tiltag vil der blive taget for at sikre danske løn- og arbejdsvilkår 
og fair konkurrence?” 

 

Svar: 
Jeg har ikke nærmere kendskab til Amazons forretningsmodel eller planlagte i akti-

viteter i Danmark ud over det, som fremgår af pressen. 
 
Regeringens klare udgangspunkt er, at alle virksomheder, som etablerer sig i Dan-

mark, og som bidrager positivt til det danske samfund med arbejdspladser og skat-
tebetaling, er velkomne. 
 

Men det er helt afgørende, at lovgivningen overholdes, og at praksis på arbejdsmar-
kedet respekteres, så danske og udenlandske virksomheder kan konkurrere på lige 
vilkår. Man skal ikke komme til Danmark med det formål at forringe løn- og ar-

bejdsvilkår, og regeringen vil til enhver tid tage de nødvendige skridt for at værne 
om den danske arbejdsmarkedsmodel. 
 

Det er en central prioritet for regeringen at sikre rammerne for, at vi kan fastholde 
et robust dansk arbejdsmarked med ordnede forhold og sædvanlige løn- og arbejds-

vilkår i Danmark. Derfor blev der på finansloven for 2020 bl.a. afsat et rekordhøjt 

beløb til den fælles myndighedsindsats mod social dumping.  
 
Samtidig har arbejdsmarkedets parter og brancheorganisationerne et stort ansvar i 
forhold til at sikre løn- og arbejdsvilkår via kollektive aftaler og bidrage til at ud-
vikle de brancher, som er særligt udfordret af konkurrencen inden for internethand-
len.  
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