
 

Seminar 
 

Mandag den 19. september 2011 
i Børssalen på Børsen i København 

 
Vi kan med glæde invitere til Ansættelsesadvokaters efterårsseminar med følgende tema: 
 

Arbejdsretlige konflikter – et område i forandring 
 
Det arbejdsretlige system har præget mediebilledet på det seneste i forbindelse med 
konflikten mellem CSC og PROSA. Stridspunktet var, om CSC havde mulighed for at 
frigøre sig fra sine overenskomstmæssige forpligtelser.  
 
Det danske arbejdsmarked er i høj grad reguleret af kollektive overenskomster med stor 
aftalefrihed mellem arbejdsmarkedets parter. Hvad sker der, hvis overenskomstparterne ikke kan 
blive enige? Hvilke forhold skal begge parter overveje forud for og under en konflikt? Er konflikten 
lovlig? Er strejke og lockout gode virkemidler? hvad sker der når strejkeramt arbejde udføres, 
herunder af udenlandsk arbejdskraft, og hvad skal til for at frigøre sig? Dette er blot nogle af de 
spørgsmål, som parterne må forholde sig til. 
 
Program for dagen: 
 
Kl. 12.00 – 13.00  Mulighed for sandwich  
 
Kl. 13.00 – 13.10  Introduktion v. Advokat Christian K. Clasen, Norrbom Vinding 
 
Kl. 13.10 - 14.00   Professor Jens Kristiansen, Københavns Universitet  
 

De arbejdsretlige konflikter er kun sparsomt reguleret i lovgivningen, 
idet organisationernes egne regler (de såkaldte hovedaftaler) stadig 
spiller en central rolle. Reglernes nærmere indhold er i vidt omfang 
udviklet gennem Arbejdsrettens og de øvrige fagretlige retsorganers 
praksis. 

 
Jens Kristiansen giver et overblik over dagens emne. 

                              
Kl. 14.00 – 14.15  Pause 
 
Kl. 14.15 – 15.30  Hvilke overvejelser gør parter og rådgivere sig ved arbejdsretlige 

konflikter? Oplæg og diskussion. 
 

• Underdirektør, advokat Morten Schønning Madsen, Dansk Erhverv 
• Advokat Jens Lund Mosbek, Kromann Reumert 

• Gruppeformand for Transportgruppen Jan Villadsen, 3F 
• Advokat Christian K. Clasen, Norrbom Vinding 

 
Kl. 15.30 – 16.00  Pause med kaffe/thé, kage og frugt 
 
Kl. 16.00 – 17.00  Forligsmand Asbjørn Jensen, Forligsinstitutionen 
 

”Vil forligsmænd udsætte strejke?” og ”Forligsmænd har fremsat 
mæglingsforslag” er overskrifter der ofte pryder i medierne, men 



hvordan fungerer det i praksis? Og hvad skal parterne være 
opmærksomme på, når først de ender i Forligsinstitutionen? 

 
Kl. 17.00   ”Gå hjem øl” og udlevering af kursusbevis 
 
 
******************************************************************************************** 

Kursuslektioner: 

Der udstedes kursusbevis på 4 kursuslektioner – Foreningen vil sørge for udlevering af 
kursusbevis efter arrangementet. 

******************************************************************************************** 
 
Send din tilmelding til Connie Amsgård på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail: 
cam@danskeadvokater.dk  senest d. 14. september 2011. 
 
(   )  Jeg tilmelder mig Ansættelsesadvokaters seminar mandag d. 19. september 2011 

i Børssalen – Deltagergebyr 250,00 kr. med tillæg af moms. 
 
 
 
 
Navn: 

 
 
Firmastempel:  
 
 
 
 
HUSK at seminaret kun er for medlemmer af foreningen. Indmeldelse kan ske ved at sende en 
mail til Connie Amsgård på forening@danskeadvokater.dk Et medlemskab er personligt og koster 
kr. 1.000 årligt ekskl. moms. 


