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Forord 

Et atypisk år er forløbet, og det har været et 

travlt, og på mange områder uvant år for både 

GLS-A og foreningens medlemmer.  

 

Det helt store emne i 2020 har været Corona 

pandemien, som har hærget verden og natur-

ligvis også Danmark. Nogle brancher har væ-

ret hårdere ramt end andre, og det har bety-

det udfordringer på forskellig vis. Især mink-

branchen er blevet hårdt ramt, og det er med 

beklagelse at se, at en hel branche nu ser ud 

til at lukke. Minkbranchen har været en bety-

delig del af GLS-A’s medlemskreds, og det be-

tyder desværre, at vi står overfor at miste 

medlemmer.  

 

Under hele Corona-krisen har GLS-A’s ansatte 

lagt et stort arbejde i, at afhjælpe medlemmer 

med diverse spørgsmål og udfordringer, samt 

holdt alle vores medlemmer opdateret med 

de rette informationer. GLS-A har desuden 

forhandlet med 3F, for at få aftaler på plads, 

der både kommer virksomheder og medarbej-

dere til gode. Det har været en uvant situation 

vi ikke har set magen til tidligere, og derfor har 

det været vigtigt for GLS-A at opretholde det 

høje serviceniveau. Det håber vi, at vores 

medlemmer har kunne mærke. 

 

I 2020 har vi haft fokus på udvikling af forenin-

gen, og med en ny hjemmeside samt innova-

tive løsninger til vores medlemmer, er vi sikre 

på, at vi er klar til tage hul på et nyt  

 

 

 

kapitel i GLS-A’s historie. Som noget nyt kan 

medlemmerne søge refusion online i GLS-A-

Barseludligning samt HK-Kompetencefonden 

og 3F/Dansk Metal-Kompetencefonden. Fra 

januar 2021 har det været muligt at indbe-

rette lønsummer via samme portal. Det er løs-

ninger, der gør arbejdet nemmere og mindre 

tidskrævende for både vores medlemmer og 

sekretariatets ansatte. 

 

Vores rekrutterings- og brandingkampagne, 

Workgreen.dk, som er initieret sammen med 

3F, blev lanceret i 2018 og er i 2020 med suc-

ces blevet suppleret af et landbrugsspor, der 

dækker kvæg, svin og planter. GLS-A vil fortsat 

arbejde for, at de grønne erhverv har mulig-

hed for at rekruttere veluddannet arbejds-

kraft, og står forrest i kampen om de dygtigste 

elever, så virksomhederne kan imødegå frem-

tidens udfordringer.  

 

Årsberetningen gennemgår de vigtigste 

aspekter af foreningens arbejde gennem det 

seneste år og er ment som grundlag for debat 

om udviklingen af GLS-A og kursen fremadret-

tet. 

 

Med disse ord håber jeg at se mange af vores 

medlemmer til foreningens årlige generalfor-

samling den 25. maj hos Severin i Middelfart. 

Jeg håber på en spændende og livlig debat om 

fremtiden. 

 

God læselyst. 
Gavnø, februar 2021 
Helle Reedtz-Thott, Bestyrelsesformand  
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Kommunikationsstrategi 2020 
I GLS-A arbejder vi stadig målrettet på at øge 

kendskabsgraden til vores brand. Det er vig-

tigt, at alle potentielle medlemmer kender 

foreningen, så de ved hvem de skal kontakte, 

når de vil vide mere om overenskomster, og 

de fordele der er ved at være medlem af en 

arbejdsgiverforening. 

 

I 2020 introducerede vi en ny og mere bruger-

venlig hjemmeside til vores medlemmer. Si-

den er designet med fokus på, at det skal være 

nemmere for vores medlemmer at finde de 

rette informationer hurtigt. Ud over en ny 

hjemmeside forstærkede vi også vores tilste-

deværelse online. Vi er blevet mere synlige på 

Googles platforme, herunder annoncer på al-

mindelige hjemmesider og på Facebook.  

 

GLS-A har vurderet, at det er nødvendigt at 

forstærke tilstedeværelsen på de kanaler, 

hvor medlemmerne, potentielle medlemmer 

og andre interessenter befinder sig. Målet er, 

at skabe mere trafik ind til hjemmesiden, for 

på den måde at gøre opmærksom på GLS-A 

som forening, og de tilbud vi har til potentielle 

medlemmer.  

 

Med den øgede indsats har vi næsten formået 

at fordoble trafikken ind til www.gls-a.dk. I 

forhold til 2019 har vi i 2020 fordoblet trafik-

ken til hjemmesiden. Det er en stor stigning. 

Med målrettede annoncer, rammer vi også 

langt flere personer på Facebook 

 

 

I starten af 2020 har GLS-A været på Seges’ 

Kvægkongres og Plantekongres samt Danske 

Maskinstationer & Entreprenørers Videns-

dage. Tilstedeværelse på forskellige messer 

vægter vi højt, idet det giver en god mulighed 

for at komme i dialog med virksomhederne. 

Som noget nyt havde vi en workshop på Kvæg-

kongressen. Her kunne landmænd komme ind 

og høre om ovrerenskomster, og vi kunne af-

live nogle af de myter, der lever i branchen.  

 

På grund af COVID-19 situationen har Seges 

kun virtuelle konferencer i det nye år. 

 

Vi vil opfordre alle med interesse for GLS-A til 

at følge vores nyheder og følge os på de soci-

ale medier, så man hele tiden er opdateret på 

de seneste nyheder.  

 

Elektronisk indbe-
retning 
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny og 

mere brugervenlig hjemmeside, har vi også 

fået udviklet nogle innovative online løsnin-

ger. 

 

Løsningerne omfatter både den årlige lønsum-

sindberetning, refusionsansøgninger i GLS-A 

barseludligning og refusions-ansøgninger til 

HK kompetencefonden og 3F/Dansk Metal 

kompetencefonden. Løsningerne for barsel-

udligning og kompetencefondene vil blive be-

skrevet i de relevante afsnit. 
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Hvert år skal GLS-A’s medlemmer indberette 

lønsummer og arbejdstimer for at vi kan be-

regne det årlige kontingent samt bidrag til de 

forskellige fonde og GLS-A barseludligning. 

Det har hidtil været gjort på et skema, som 

medlemmerne sender ind til GLS-A. Fra 2021 

vil dette foregå online. Det vil lette administra-

tionen væsentligt for både medlemmer og 

GLS-A. De indberettede informationer indta-

stes via en hjemmeside, og alle informatio-

nerne bliver automatisk overført til GLS-A’s IT-

systemer. 

 

Det har været vigtigt for os at finde på løsnin-

ger, der letter arbejdet for medlemmerne, og 

samtidig sikrer, de korrekte data. Vi håber der-

for, at alle medlemmer vil tage det nye system 

til sig, og omhyggeligt indberette de rigtige in-

formationer.

  



  ÅRSBERETNING 2020  
 

7 
 

GLS-A’s medlemsområder 
GLS-A samler en række brancher primært med 

udspring i det grønne område i et arbejdsgi-

verfællesskab. Mange brancher er kendeteg-

net ved sæsonudsving og afhængighed af vind 

og vejr. I det følgende afsnit gennemgår vi de 

fire hovedområder, som alle er med til at 

tegne foreningen. 

Land- og skovbrug 
Området dækker både det primære landbrug 

og skovbrugsvirksomheder. Inden for land-

brugsområdet organiserer GLS-A virksomhe-

der med både animalsk og vegetabilsk produk-

tion. Landbruget er den største medlems-

gruppe. Landbrugsområdet omfatter også 

frugtplantager, grønsagsproduktion på fri-

land, fjerkræproduktion, dambrug og havbrug 

samt produktion af blomsterløg 

 

I november 2020 blev den danske minkindu-

stri lukket som følge af beslutningen om at 

straksaflive alle mink. Konsekvensen er, at et 

erhverv, som over mange år har givet betyde-

lige eksportindtægter og skabt arbejdspladser 

i landdistrikterne ikke længere eksisterer.  

 

Landbrugsvirksomhederne har vidt forskellig 

størrelse og tæller både bedrifter med et par 

ansatte til større virksomheder med flere for-

skellige produktionssteder og over 100 an-

satte.  

Skovbruget omfatter produktionsskove samt 

skoventreprenører, juletræsproducenter.  

De større land- og skovbrugsejendomme, ty-

pisk godser er et område, der har været med i 

GLS-A i mange år. Godserne har forskellige 

produktionsgrene og omfatter ofte både land-

brug og skovbrug samt jagt. Flere af godserne 

har også udvidet med oplevelsesøkonomi m.v. 

og tilbyder mange forskellige aktiviteter for de 

besøgende gæster. 

Inden for land- og skovbrugsområdet vareta-

ger GLS-A de uddannelses- og arbejdsmiljø-

mæssige interesser. GLS-A har folkevalgte sid-

dende i de faglige uddannelsesudvalg for både 

landbrug og skovbrug, ligesom GLS-A sidder 

med ved udvikling af efteruddannelse for 

ufaglærte og faglært. På arbejdsmiljøområdet 

har GLS-A plads i Branchefællesskabet, som 

omfatter bl.a. landbrug og skovbrug.  

 

Maskinstationer og entrepre-
nører 
Maskinstations- og entreprenørområdet er i 

vækst. GLS-A organiserer både de traditionelle 

landbrugsmaskinstationer og entreprenør-

virksomheder. Mange maskinstationer har 

over årene taget entreprenørarbejde ind som 

en driftsgren, hvorfor dette også er et om-

råde, hvor GLS-A får flere medlemmer. For at 

komme tættere på nuværende medlemmer 

samt potentielle medlemmer inden for bran-

chen, er GLS-A blevet medlem af Danske Ma-

skinstationer & Entreprenører.   

Fælles for de to brancher er, at de efterspør-

ger kvalificeret arbejdskraft til at betjene ma-

skinerne, og her kan et medlemskab af GLS-A 

og overenskomsten hjælper med at tiltrække 

den rette arbejdskraft. Med en overenskomst 



  ÅRSBERETNING 2020  
 

8 
 

med 3F i hånden, kan virksomhederne doku-

mentere ordnede forhold til de ansatte. Sam-

tidig betyder en overenskomst gennem GLS-A, 

at der ikke er problemer med at byde på of-

fentlige opgaver, der ofte kræver at virksom-

hederne efterlever sociale klausuler. 

GLS-A arbejder for branchens forhold via 

sæde i faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg 

og arbejdsmiljøudvalg for uddannelse af fag-

lærte, efteruddannelse af ufaglærte samt ar-

bejdsmiljø. 

 

Gartnerier og planteskoler 
Området dækker væksthusgartnerier, plante-

skoler og havecentre. Historisk kommer 

denne del fra Gartneribrugets Arbejdsgiver-

forening, der fusionerede med Land- og Skov-

brugets Arbejdsgiverforening i 2005. Gartne-

rier og planteskoler udgør et vigtigt medlems-

områder, og omfatter de fleste af branchens 

største virksomheder. 

Virksomhederne producerer spiselige produk-

ter samt blomster og andre prydprydplanter i 

både væksthuse og på friland, som afsættes i 

både ind- og udland. Ansatte i branchen tæller 

både faglærte gartnere og en stor del ufaglært 

arbejdskraft. Særligt væksthusene har de se-

neste år gennemgået en proces med innova-

tive løsninger. Det gælder både produktions-

apparatet, men i høj grad også hvad angår 

energieffektivitet. Klima og bæredygtighed 

har været et stort fokusområde for især 

væksthusgartnerierne, der presses af de sti-

gende krav. På friland er der ligeledes fokus 

på, hvordan virksomhederne kan optimere 

produktionen, så danske kvalitetsvarer kan 

konkurrere med udenlandske varer.  

Knowhow, specialviden og høj kvalitet skal 

sikre, at den danske gartneribranche kan kon-

kurrere på det internationale marked. Det er 

GLS-A’s opfattelse, at virksomheder med ord-

nede forhold bedre kan holde på nøgle-med-

arbejdere og tiltrække den rette kvalificerede 

arbejdskraft til de opgaver, der skal løses. 

På uddannelsesområdet har GLS-A plads i det 

faglige udvalg for gartnerier og planteskoler 

samt i efteruddannelsesudvalg. GLS-A er end-

videre repræsenteret i relevante arbejdsmiljø-

udvalg. 

 

Agroindustri og øvrige 
Det sidste hovedområde i GLS-A’s medlems-

kreds er agroindustrien og øvrige virksomhe-

der. Området omfatter følgende brancher: 

• Rugerier 

• Grovvarehandler 

• Gulerodspakkerier og aspargescentraler 

• Kartoffelmelsfabrikker 

• Kartoffelsortercentraler 

• Lucerne- og græstørrerier 

• Minkfodercentraler 

• Øvrige virksomheder med tilknytning til 

primærproduktionen 

Agroindustrien er i vækst, og får en stadig 

større betydning i GLS-A’s medlemskreds. 

Branchen tiltrækker en bred vifte af speciali-

seret arbejdskraft, der strækker sig lige fra 

chauffører til laboranter og højt uddannede 

typisk akademikere i specialfunktioner. Også 

inden for disse områder er det vigtigt, at virk-

somhederne kan tiltrække kvalificeret ar-

bejdskraft. Ordnede forhold via et GLS-A med-

lemskab kan hjælpe med tiltrække og fast-

holde denne arbejdskraft. 
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GLS-A har via medlemskab i BFA 5 tilgang til 

relevant arbejdsmiljøviden og har via netværk 

m.v. viden om erhvervsuddannelser og efter-

uddannelsesmuligheder for branchens med-

arbejdere. 
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Kursusvirksomhed
Hvert år udbyder GLS-A i vinterhalvåret en 

række kurser som foreningens medlemmer 

kan tilmelde sig. 

Kursussæsonen i 2020 har været præget af 

coronasituationen, og vi har været nødsaget 

til at aflyse en rækker kurser. Vi nåede dog at 

afholde en række kurser i starten af 2020: 

 

• Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft 

(2 kurser) 

• Kommunikation og samarbejde  

(2 kurser) 

• Lederstil – kend dig selv som leder 

• Mus og strategisk medarbejderudvikling 

(2 kurser) 

• Overenskomster (3 kurser) 

 

GLS-As kurser udbydes til en særdeles fordel-

agtig pris for medlemmerne. Prisen er blot 

500 kr. plus moms for et dagskursus som GLS-

A selv afholder. Der er mulighed for, at ikke-

medlemmer af GLS-A kan deltage på kurser til 

en pris af 2.500 kr.  

 

GLS-A har også, for at komme mere bredt ud i 

medlemskredsen, tilbudt de lokale forenin-

ger/kredse og erfa-grupper, at bidrage med 

indlæg på de møder, generalforsamlinger og 

lignende, der afholdes hos disse. 

 

I slutningen af 2020 udbød GLS-A for første 

gang et webinar. Webinaret om den nye ferie-

lov havde mere end 90 deltagere. Den over-

ordnede evaluering fra deltagerne var, at det 

var godt med et online kursus, idet det sparer 

tid. Vi vil derfor i 2021 arbejde videre med at 

udbyde flere webinarer. 
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Fagretligt 

Indledning 
GLS-A rådgiver om alle spørgsmål vedrørende 

medlemsvirksomhedernes personale, dvs. 

både kollektiv arbejdsret og overenskomster, 

individuel ansættelsesret og retsområder som 

persondataregler, regler om sygedagpenge 

mv. Rådgivningen består primært i at sikre, at 

medlemsvirksomhederne kender og forstår 

reglerne og dermed forebygge tvister, ligesom 

GLS-A bistår med at udfærdige alle relevante 

dokumenter til brug i personaleadministratio-

nen.  

Samtidig orienterer GLS-A løbende om ny lov-

givning, aktuelle afgørelser, fortolkning af 

gældende regler, overenskomster mv. på vo-

res hjemmeside og via nyhedsmails. Rådgiv-

ningsdelen har i 2020 fået et løft på den nye 

hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne 

selv kan finde oplysninger og svar på mange 

forskellige spørgsmål. GLS-A besvarer hver 

dag en lang række spørgsmål fra medlemsvirk-

somhederne på mail og telefon. Vi bestræber 

os på, at alle henvendelser besvares hurtigt og 

præcist.   

2020 var året hvor den nye ferielov trådte i 

kraft, men særligt COVID-19, som i marts luk-

kede hele landet ned, har fyldt meget i rådgiv-

ningen. Derudover har 2020 som vanligt budt 

på en række fagretlige sager om stort og småt 

i relation til overenskomsterne. GLS-A delta-

ger i mæglingsmøder og forhandlinger rundt 

om på medlemsvirksomhederne, og hvis enig-

hed ikke kan opnås, fører vi sagerne videre – 

både i det fagretlige system ved Arbejdsretten 

eller ved faglig voldgift, og ved de civile dom-

stole. COVID-19 situationen har desværre 

medført, at mange sager ligger stille, da fag-

retlige sager er blevet aflyst og udskudt til se-

nere behandling, ligesom de civile domstole 

og nævn har været lukket ned i betydeligt om-

fang. 

Omfanget af rådgivningsbesøg, som er GLS-

A’s tilbud til medlemsvirksomhederne om at 

få gennemgået ansættelseskontrakter, drøfte 

aktuelle problemstillinger og modtage kon-

krete råd mv. ude hos virksomheden, har også 

været begrænset som følge af COVID-19 situ-

ationen. 

COVID-19 
Den globale pandemi med COVID-19, som i 

starten af 2020 nåede til Danmark, har om no-

get sat sit præg på året, der er gået. Den 13. 

marts 2020 lukkede samfundet ned i et om-

fang, som ikke er set i nyere tid, og det har 

selvsagt haft vidtrækkende konsekvenser for 

mange mennesker og for mange erhverv. 

Flere af GLS-A’s medlemsvirksomheder var 

nogle af de første til mærke konsekvenserne 

af den omfattende nedlukning, og særligt 

gartnerierhvervet blev ramt af nedlukningen i 

hele Europa, der skete lige op til gartneriernes 

højsæson.  

I november blev den danske minkbranche de 

facto lukket ned ved beslutning om straksaf-

livning af samtlige mink i Danmark som følge 

af smittespredning mellem dyr og mennesker. 

En katastrofe, både for den enkelte minkavler 

og for en hel følgeindustri af foderfabrikker, 

pelsningscentraler og producenter af udstyr 
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mv. En sag som fortsat ikke har fundet sin ju-

ridiske, politiske og økonomiske afslutning. 

For at afhjælpe virksomheder ramt af arbejds-

mangel som følge af COVID-19 situationen 

økonomisk og undgå afskedigelser, har der i 

2020 været iværksat forskellige kompensati-

onsordninger. Hvis virksomheden var nødsa-

get til at hjemsende mindst 30% af medarbej-

derne eller 50 medarbejdere, var det fra marts 

og frem til udgangen af august muligt for virk-

somheder at få kompenseret op til 30.000 kr. 

af lønnen til medarbejdere, som blev hjem-

sendt og derved undgik afskedigelse. Kravet 

om hjemsendelse af mindst 30% af medarbej-

derne gjorde det dog vanskeligt for mange af 

GLS-A’s medlemsvirksomheder at benytte 

ordningen. 

Lønkompensationsordningen blev forlænget 

til 30. juni 2021, og arbejdsfordelingsordnin-

gen er forlænget til udgangen af 2021. Hertil 

kom en regional lønkompensationsordning, 

som blev etableret, da flere kommuner i det 

nordjyske i november var omfattet af særlige 

restriktioner. 

GLS-A var på forkant af udviklingen og indgik 

allerede i februar en hjemsendelsesaftale med 

3F. Hjemsendelsesaftalen betød, at det var 

muligt at opsige medarbejdere midlertidigt 

uden varsel op grund af manglende arbejde, 

hvis virksomhederne oplevede pludselige af-

sætnings- eller leveringsvanskeligheder, eller 

måtte indstille driften efter myndighedspå-

bud. Medarbejderne skulle genansættes, når 

der ikke længere var arbejdsmangel. Aftalen 

gav de af vores medlemmer, der akut blev 

ramt af COVID-19 situationen, mulighed for at 

tilpasse sig de ændrede vilkår hurtigt. Aftalen 

ophørte i juli 2020, og på det tidspunkt var 

langt hovedparten af de hjemsendte medar-

bejdere allerede blevet genansat. 

Udviklingen i pandemien og myndighedernes 

løbende respons og tilpasning hertil har i høj 

grad skabt forvirring og tvivl om reglerne 

rundt omkring i de danske virksomheder. Co-

ronasituationen har da også lagt pres på 

GLS-A’s sekretariat, som løbende har måtte 

tilpasse den juridiske rådgivning fra dag til dag 

i takt med hastelovgivning samt løbende revi-

derede retningslinjer og myndighedsanbefa-

linger. GLS-A arbejder ved indgangen til 2021 

fortsat med at holde medlemsvirksomhe-

derne opdateret med de aktuelle, og for vores 

medlemmer relevante, informationer i det 

hav af myndighedsudmeldinger og regelsæt, 

som løbende tilpasses udviklingen i pande-

mien. 

Sexchikane 
I 2020 har #metoo-debatten fyldt meget og 

sat fornyet fokus på seksuelle krænkelser og 

upassende adfærd – ikke mindst i professio-

nelle relationer. Til trods for det skærpede fo-

kus på problematikken, fylder sager om sex-

chikane heldigvis ikke ret meget i GLS-A’s 

medlemsvirksomheder.  

En konkret sag anlagt af 3F har dog omhandlet 

netop sexchikane. Sagen endte efter forgæves 

mægling ved Tvistighedsnævnet, da der var 

tale om en elev. En kvindelig landbrugselev på 

en mindre svinebedrift gjorde gældende, at 

hun var blevet krænket seksuelt af sin arbejds-

giver på arbejdspladsen i forbindelse med ud-

førelsen af sit arbejde, og rejste krav om godt-

gørelse herfor. Tvistighedsnævnet afgjorde, at 

eleven ikke havde påvist nogen faktiske om-

stændigheder, som gav anledning til at for-

mode, at der var blevet udøvet sexchikane 
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overfor eleven. Eleven fik derfor ikke medhold 

i, at der havde fundet seksuel chikane sted.  

Ny ferielov 
Den nye ferielov trådte i kraft den 1. septem-

ber 2020. Arbejdsgivere og medarbejdere har 

siden skullet omstille sig til begrebet samtidig-

hedsferie, hvor medarbejdere optjener og af-

holder deres ferie sideløbende, i modsætning 

til den tidligere forskudte afholdelse af op-

tjent ferie. Året har budt på en del udfordrin-

ger og deadlines i forhold til den overgangs-

ordning med bl.a. indefrysning af feriepenge 

og miniferieår, som var en konsekvens af over-

gangen til den nye ferielov. 

Overgangsordningen varede fra den 1. sep-

tember 2019 til den 31. august 2020, og i 

denne periode måtte arbejdsgivere ikke udbe-

tale de feriepenge, der blev optjent, til medar-

bejderne. Feriepengene skulle i stedet ”inde-

fryses” i en særlig offentlig fond oprettet til 

formålet. 

Arbejdsgivere skulle indberette feriemidler 

for perioden til denne fond. Deadline herfor 

var 31. december 2020, og indbetaling til fon-

den starter i løbet af 2021, hvis virksomhe-

derne har valgt at indbetale de indefrosne fe-

riepenge til fonden. Feriemidlerne kan alter-

nativt forblive i virksomheden, indtil fonden 

opkræver dem hos virksomheden, efterhån-

den som medarbejderne får krav på udbeta-

ling, f.eks. ved tilbagetrækning fra arbejds-

markedet.  

Et politisk flertal besluttede at åbne op for før-

tidig udbetaling af op til 3 ugers feriepenge i 

efteråret 2020 for at stimulere økonomien 

som følge af COVID-19 situationen. Denne før-

tidige udbetaling påvirker dog ikke arbejdsgi-

vernes pligt til at indefryse feriepenge, og 

fremrykker ikke tidspunkt hvor arbejdsgiverne 

skal betale de indefrosne feriepenge. 

Med den nye ferielov er reglerne for betaling 

under ferie i store træk uændrede, og medar-

bejdere har stadig ret 25 feriedage pr. ferieår. 

Fremover skal arbejdsgivere og medarbejdere 

blot vænne sig til et nyt ferieår, der starter 1. 

september og en ny periode for afholdelse af 

ferie, som er 16 måneder.  

Hermed ikke sagt at overgangen til de nye reg-

ler er helt problemfri. Dels stiller de nye sam-

tidighedsregler større krav til overblikket over, 

og planlægningen af den enkelte medarbej-

ders ferie. Noget som mange allerede fik en 

forsmag på i forbindelse med miniferieåret i 

2020, hvor 3 ugers sommerferie begrænsede 

mulighederne for at holde efterårsferie for 

opsparet ferie. Arbejdsgiver skal bl.a. vænne 

sig til, at ferien skal være optjent på det tids-

punkt, ferien pålægges afholdt. Den nye ferie-

lov har også budt på en række teoretiske og 

praktiske problemstillinger, hvoraf en del 

endnu ikke er afklaret.  

Som eksempel kan nævnes erhvervsuddan-

nelseselevers særlige ret til betalt ferie de før-

ste 2 hele år af uddannelsen, som i store træk 

er videreført i den nye ferielov, men som ef-

terlader arbejdsgiver med en række admini-

strative udfordringer henset til, at elever som 

alle andre medarbejdere tillige følger samti-

dighedsprincippet for optjening og afholdelse. 

Et andet eksempel er i forhold til opsigelse og 

fritstilling af funktionærer og andre medarbej-

dere med langt opsigelsesvarsel, hvor ferie ef-

ter omstændighederne i vid udstrækning kan 

anses for afholdt i fritstillingsperioden. Med 
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de nye regler er det endnu ikke afklaret, i hvil-

ket omfang opsparet ferie kan anses for af-

holdt, om end problemstillingen er mindre re-

levant end tidligere, da den enkelte medarbej-

der typisk vil have mindre ferie tilgode qua 

samtidighedsprincippet. GLS-A vil naturligvis 

følge op og tilpasse rådgivningen i takt med at 

praksis falder på plads. 

Entreprise 
På baggrund af en sag rejst af 3F vedrørende 

arbejde udført i entreprise af skiftende entre-

priseselskaber, der var arbejdsretligt identi-

ske, har GLS-A præciseret følgende i forhold til 

medlemsvirksomheders brug af entreprise. 

Der kan være gode driftsmæssige grunde til at 

få udført opgaver i virksomheden i entreprise. 

Måske har virksomheden ikke selv kapacitet, 

udstyr eller ekspertise i forhold til opgaven, 

måske har man en spidsbelastningsperiode, 

hvor det er hensigtsmæssigt at få udført opga-

ver af en ekstern leverandør. Entreprise rum-

mer imidlertid også en række arbejdsretlige- 

og overenskomstmæssige problemstillinger, 

som man bør tage i betragtning. 

GLS-A’s medlemsvirksomheder er omfattet af 

de kollektive overenskomster, som forenin-

gen har indgået med de modstående forbund. 

Det betyder, at medarbejdere, som er ansat i 

medlemsvirksomhederne, skal have løn- og 

ansættelsesvilkår efter overenskomsten, når 

de udfører arbejde, som er omfattet af over-

enskomstens gyldighedsområde. 

Når en virksomhed får udført arbejde i entre-

prise, stiller sagen sig anderledes. Her er det 

entreprenøren, som er ansvarlig arbejdsgiver 

for de medarbejdere, som er ansat. Entrepre-

nørens overenskomst vil være gældende for 

arbejdet. Har entreprenøren ingen overens-

komst, aftaler entreprenøren selv løn- og an-

sættelsesvilkår med de medarbejdere, som er 

ansat. 

I Danmark er retten til at få fastsat løn- og an-

sættelsesvilkår ved overenskomst overladt til 

de faglige organisationer. Hvis en virksomhed 

ikke har indgået overenskomst, kan den rele-

vante fagforening rejse krav om indgåelse af 

overenskomst, og i den forbindelse har virk-

somheden ret til at bruge kollektive kamps-

kridt. Lovlige kollektive kampskridt omfatter 

bl.a. sympatikonflikt til støtte for en konflikt 

mod en virksomhed uden overenskomst. Sym-

patikonflikt kan betyde, at virksomheder, som 

samarbejder med den konfliktramte virksom-

hed, ikke kan få afsat deres varer. 

Som arbejdsgiverorganisation anerkender 

GLS-A forbundenes ret til at søge at overens-

komstdække arbejde omfattet af overens-

komstens gyldighedsområde. Hvis en virksom-

hed skifter mellem arbejdsretligt set identiske 

entrepriseselskaber, som indgår i samme sel-

skabskonstruktion, vil det være en omgåelse 

af Hovedaftalen og de arbejdsretlige spillereg-

ler. GLS-A’s medlemsvirksomheder skal derfor 

afholde sig fra sådanne konstruktioner. 

Persondata 
Ved udgangen af 2020 er det godt og vel halv-

andet år siden, at den nye persondataforord-

ning trådte i kraft. Datatilsynets praksis er lø-

bende blevet udviklet, og enkelte sager har re-

sulteret i millionbøder. GLS-A har heldigvis 
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ikke oplevet sager om brud på de persondata-

retlige regler hos medlemsvirksomhederne.  

Datatilsynet har i december 2020 offentlig-

gjort en revideret udgave af tilsynets vejled-

ning om databeskyttelse i forbindelse med an-

sættelsesforhold. En række konkrete afgørel-

ser og tilsynets praksis har givet anledning til 

denne revidering, hvor de væsentligste æn-

dringer er, at behandling af følsomme oplys-

ninger kræver dobbelt behandlingsgrundlag, 

ligesom vejledningen har et øget fokus på kon-

trolforanstaltninger, og de persondataretlige 

problemstillinger i den anledning.  

Hvad angår det dobbelte behandlingsgrund-

lag, er konsekvensen, at arbejdsgivere alene 

kan behandle følsomme personoplysninger, 

f.eks. oplysninger om fagforeningsmæssigt til-

hørsforhold, helbredsoplysninger eller geneti-

ske data, hvis der er et dobbelt behandlings-

grundlag. Det betyder, at virksomheder skal 

finde et lovgrundlag for at behandle oplysnin-

ger både i forordningens artikel 9 (som angi-

ver hvornår virksomheden kan behandle føl-

somme oplysninger) og i artikel 6 (som angi-

ver hvornår almindelige oplysninger kan be-

handles). Det er altså ikke nok at henvise til en 

bestemmelse. 

Ved siden af forordningen gælder databeskyt-

telsesloven. Databeskyttelseslovens § 12 in-

deholder et særskilt behandlingsgrundlag, når 

behandlingen af personoplysninger sker i for-

bindelse med et ansættelsesforhold. I de situ-

ationer, hvor databeskyttelseslovens § 12 fin-

der anvendelse, er det derfor ikke nødvendigt 

at finde det et dobbelt lovgrundlag i forord-

ningens artikel 6 og 9. Behandlingen kan støt-

tes alene på databeskyttelseslovens § 12. Da-

tabeskyttelseslovens § 12 kan anvendes ved 

behandling af både følsomme og almindelige 

oplysninger i forbindelse med et ansættelses-

forhold, når en behandling er nødvendig for at 

overholde virksomhedens forpligtelser i hen-

hold til lovgivning og overenskomster, og når 

grundprincipperne om lovlighed, rimelighed, 

gennemsigtighed mv. i forordningen er op-

fyldt. 

I den reviderede vejledning sættes der yderli-

gere fokus på kontrolforanstaltninger. Kon-

trolforanstaltninger kan f.eks. være registre-

ring af mødetid, tv-overvågning af arbejds-

pladsen og GPS-sporing af firmabiler. 

Når virksomheden iværksætter kontrolforan-

staltninger, skal både de arbejdsretlige og de 

persondataretlige regler iagttages. På GLS-A’s 

område skal arbejdsgivere efter de arbejdsret-

lige regler varsle medarbejderne om kontrol-

foranstaltninger 2 uger før de iværksættes. 

Herudover kræver iværksættelsen, at kontrol-

foranstaltningerne er sagligt driftsmæssigt be-

grundet, proportionale og ikke krænker med-

arbejderne. 

Herudover skal virksomheden være opmærk-

som på de persondataretlige regler. Her er det 

særligt oplysningspligten efter artikel 13 og 14 

i forordningen, som ikke må overses. Oplys-

ningspligten medfører at virksomheden skal 

give medarbejdere, der omfattes af kontrol-

foranstaltningerne en række specifikke oplys-

ninger. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at 

opfylde oplysningspligten efter databeskyttel-

sesreglerne samtidig med at medarbejderne 
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modtager varslet om iværksættelsen af kon-

trolforanstaltninger. Det er vigtigt at oplysnin-

gerne, herunder oplysninger om kontrolforan-

staltningens formål, gives let tilgængeligt for 

medarbejderen. Datatilsynet anbefaler, at 

den enkelte dataansvarlige udarbejder proce-

durer mv. for efterlevelse af reglerne om op-

lysningspligt og for at sikre at der gives forud-

gående information om kontrolforanstaltnin-

ger. 

Det er i vejledningen desuden slået fast, at 

biometriske data ikke kan anvendes i forbin-

delse med tidsregistrering. Dette var foranle-

diget af en konkret sag, hvor medarbejderne 

registrerede deres komme-og-gå-tider med 

fingeraftryk. Fingeraftryk er biometri og udgør 

en følsom personoplysning jf. forordningens 

artikel 9, og behandlingen er efter Datatilsy-

nets opfattelse derfor ikke proportionel med 

formålet. 

Staldarbejde i jordbrugsover-
enskomsten 
En faglig voldgift har i efteråret afgjort en 

uoverensstemmelse mellem 3F og GLS-A om 

betaling af tillæg ved pasning af dyr. Ifølge 

jordbrugsoverenskomsten skal medarbejdere, 

som passer dyr inden for normal ugentlig ar-

bejdstid, have tillæg ved arbejde før kl. 5 om 

morgenen samt på lørdag eftermiddage og 

søn- og helligdage. 

Ved den faglige voldgift fandt opmanden, at 

der ved fortolkning af overenskomstens be-

stemmelser om tillægsbetaling ved pasning af 

dyr må tages udgangspunkt i en naturlig 

sproglig forståelse og sammenhængen mel-

lem de relevante bestemmelser. 

Konkret besluttede opmanden på den bag-

grund, at tillægget for pasning af dyr før kl. 5 

om morgenen skal betales for alle timer, som 

ligger mellem kl. 00 og kl. 5. Det gælder uanset 

om medarbejderen har påbegyndt arbejdet 

om aftenen, eller om medarbejderen møder 

tidligt om morgenen. Konsekvensen er, at der 

for arbejde om aftenen indtil midnat ikke skal 

betales tillæg. 

For arbejde på lørdag eftermiddage beslut-

tede opmanden, at lørdagstillægget, som er et 

dagstillæg, skal betales, hvis medarbejderen 

arbejder på lørdage i tidsrummet mellem kl. 

12 og kl. 24. Der var ikke mellem overens-

komstparterne uenighed om betaling af dags-

tillægget for arbejde på søn- og helligdage, 

som skal betales, hvis medarbejderen udfører 

arbejde søndag mellem kl. 00 og kl. 24. 

I det samme sagskompleks, er det blevet af-

klaret at medarbejdere omfattet af jordbrugs-

overenskomsten kan aflønnes med måneds-

løn. For en fuldtidsansat medarbejder er ti-

menormen 160,33 timer pr. måned, hvorfor 

månedslønnen fremkommer ved at gange 

timelønnen med månedsnormen. Arbejdsgi-

ver er ikke forpligtet til at betale SH-opsparing 

til en medarbejder, som aflønnes månedsvis, 

og som ikke fradrages i lønnen på søgnehellig-

dage, feriefridage og overenskomstfastsatte 

fridage.
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Aktuelle uddannelsesforhold

Jordbrugets Uddannelser 
Sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser  

fungerer som et fælles sekretariat for 3F, GLS-

A og Landbrug & Fødevarer og varetager alle 

opgaver inden for uddannelsesområderne 

gartneri, landbrug, skovbrug samt dyrepas-

sere. Sekretariatet er således en understøt-

tende funktion for organisationerne. På sekre-

tariatet er der ansat 4 personer. 

 

Jordbrugets Uddannelser blev etableret af 

GLS-A, 3F og Landbrug & Fødevarer i 2007, og 

driften finansieres primært af organisatio-

nerne. 3F betaler halvdelen, mens GLS-A og 

Landbrug & Fødevarer har delt arbejdsgiver-

nes bidrag mellem sig. Bidragene går til admi-

nistration, herunder besigtigelser og det gene-

relle arbejde med en kontinuerlig udvikling af 

uddannelserne. 

 

GLS-A’s engagement i Jordbrugets Uddannel-

ser er væsentligt, idet faglært arbejdskraft er 

en vigtig del af fremtiden for GLS-As medlem-

mer inden for den primære produktion.  

 

Krav om ansættelse af elever 
I 2020 har alle virksomheder modtaget et 

brev, hvori det fremgår, hvilken elevratio virk-

somheden forventes at have. Kravet blev ind-

ført i 2018, og fortsatte uændret i 2019 og 

2020. I brevet står der, hvor mange elever en 

given virksomhed forventes at have i 2020, 

med udgangspunkt i antal faglærte medarbej-

dere og branche. Har virksomheden for få ele-

ver, udløser det en afgift til AUB på 27.000 kr. 

årligt pr. elev virksomheden har ”for lidt”. Har 

virksomheden for mange elever, giver det i 

stedet en bonus på op til 15.000 kr. pr. elev 

”for meget”. Afgiften skal betales i 2021, så 

der har været mulighed for virksomhederne at 

tilpasse sig de nye regler. Virksomheder, der 

annoncerer på praktikpladsen.dk, men allige-

vel ikke kan få en elev, pga. f.eks. for få elever 

eller ingen ansøgninger, kan klage og dermed 

blive fritaget. Det er ikke en ordning GLS-A har 

hørt meget om fra vores medlemmer. Det 

skyldes givetvis, at kravet er 1 elev pr. 30 fag-

lærte inden for de grønne brancher. Rigtig 

mange virksomheder opfylder dermed kravet, 

og de der ikke gør, vælger enten at tage en 

elev, eller betale afgiften, som bliver gradue-

ret efter antallet af faglærte, som virksomhe-

den har ansat. 

 

Ekstraordinær udbetaling fra 
AUB i 2020 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 

i foråret 2020 en trepartsaftale, der øgede re-

fusionen til praktikvirksomheder i resten af 

2020. Formålet var at holde hånden under 

praktikpladserne i et år, hvor virksomhederne 

var påvirkede af coronakrisen. 

 

Den ekstraordinære refusion er finansieret af 

et ophobet overskud i AUB, der i 2019 havde 

et overskud af indbetalte midler på 4 mia. kr. 

Ved udgangen af 2020 forventes et samlet 

overskud på 5.4 mia. kr. 
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Regeringen og arbejdsmarkedets parter er 

derfor blevet enige om en aftale, der både gi-

ver en økonomisk håndsrækning til danske 

virksomheder, og holder hånden under elever 

og erhvervsuddannelserne. 

 

Parterne etablerede en midlertidig løntil-

skudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og 

med 31. december 2020, hvor private virk-

somheder med lærlinge kunne få 75 pct. i løn-

tilskud. Løntilskuddet gjaldt alle igangvæ-

rende uddannelsesaftaler.  

 

For uddannelsesaftaler, der blev indgået efter 

1. maj 2020, blev der ydet et løntilskud på 90 

pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombi-

nationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller 

restuddannelsesaftaler for at understøtte op-

rettelsen af ordinære aftaler, der skaber 

større sikkerhed for eleverne. For korte afta-

ler, der blev indgået efter 1. maj 2020, blev der 

ydet et tilskud på 45 pct. 

 

Ud over den øgede lønrefusion øgede man 

også midlertidigt lønrefusion under skoleop-

hold samt pensionsudgifterne.  

 

Trepartsaftalen var en god aftale, der sikrede, 

at det store overskud i AUB føres direkte til-

bage til virksomhederne. AUB skal ikke opar-

bejde overskud. 

 

Ny trepartsaftale om styr-
kelse af erhvervsuddannel-
serne 
En ny trepartsaftale skal sikre, at der fremad-

rettet er økonomisk balance i virksomheder-

nes indbetalinger til elevrefusion og Praktik-

plads-AUB-ordningen. Dermed vil virksomhe-

derne ikke længere blive opkrævet et for højt 

AUB-bidrag. Som en del af aftalen afsættes 

der i AUB 500 mio. kr. årligt til finansiering af 

initiativer til fremme af lærepladser og styr-

kelse af erhvervsuddannelserne. 

 

Trepartsaftalen består af 50 konkrete initiati-

ver, som nu skal udmøntes. Initiativerne bety-

der bl.a. at refusionen under skoleophold hæ-

ves og der kommer øget fokus på indgåelse af 

praktikpladser i alle erhverv.  

 

GLS-A er tilfreds med, at AUB skal være i øko-

nomisk balance, og at overopkrævningen hos 

virksomhederne ophører. Vi er også glade for, 

at virksomhederne får en højere refusion af 

løn under skoleophold. Endelig er vi enige i 

målsætningen om, at der skal uddannes flere 

faglært. Det har vi længe vidst, at der er behov 

for. 

 

Gartneruddannelsen 
På trods af bekymring for, at gartneruddan-

nelsen ville blive underlagt en kvote, fortsæt-

ter uddannelsen med frit optag. Det glæder 

naturligvis erhvervet, GLS-A og skolerne. Der 

er brug for veluddannet arbejdskraft til virk-

somhederne og for at kunne udvikle bran-

chen. 

 

Der er dog grund til bekymring for fremtiden. 

Statistikken viser, at der en lav beskæftigelses-

frekvens efter endt uddannelse og stadig for 

mange elever i skolepraktik. Kold College har 

ingen skolepraktikanter, men især Vilvorde 

har mange. På papiret ser det ikke godt ud, at 

de uddannede elever ikke finder arbejde, og 
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en stor del tilmed går i skolepraktik en del af 

tiden. Denne udvikling skal vendes, og her spil-

ler erhvervet en stor rolle. Der skal tages flere 

elever, og der skal ansættes flere faglærte. 

Skolerne har også en rolle at spille. De skal 

være bedre til at få eleverne ud i praktik – også 

selvom praktikpladsen ligger i den anden ende 

af landet. Vil eleven ikke dette, kan skolerne i 

sidste ende bringe elevens uddannelse til op-

hør, idet eleven ikke opfylder EMMA kriteri-

erne, som bl.a. kræver, at eleven skal være 

geografisk mobil. Historisk set har det været 

sådan, at mange elever først finder elevplads i 

løbet af første del af hovedforløbet. Det skal 

vendes, og det kommer der øget fokus på med 

den nye trepartsaftale, hvor skolerne får til-

ført midler til praktikpladsopsøgende arbejde.  

 

Skovuddannelsen 
Skov- og naturteknikeruddannelsen blev un-

derlagt en kvote på 50 elever i 2020, hvilket 

betyder, at 50 elever hvert år kan optages 

uden at have en uddannelsesaftale på grund-

forløb 2. I 2019 var uddannelsen også dimen-

sioneret til en kvote på 50 elever.  

 

Uddannelsen har i en årrække haft flere elever 

i skolepraktik end i uddannelsesaftaler. Det er 

et stort problem, som det faglige udvalg har 

haft fokus på længe. Skovskolen har arbejdet 

målrettet med problemet, og det betyder, at 

der nu er færre elever i skolepraktik end med 

ordinære aftaler. Det betyder også, at uddan-

nelsen nu har en kvote på 50 elever i stedet 

for en 0-kvote. 

 

Landbrug og dyrepasser 
Landbrugsuddannelsen fortsætter med et frit 

optag. GLS-A og Landbrug & Fødevarer søgte i 

2020 om, at uddannelsen blev en fordelsud-

dannelse, hvilket betyder, at virksomhederne 

får en bonus på 5.000 kr. årligt for hver elev, 

de har i uddannelsesaftale. Uddannelsen vil 

også i 2021 være at finde på listen over for-

delsuddannelser. Med den nye trepartsaftale 

bliver 2022 det sidste år med fordelsuddan-

nelser, idet det ikke har haft den ønskede ef-

fekt. 

 

Indholdet af økologi i uddannelsen har igen 

været diskuteret gennem året. Særligt Økolo-

gisk Landsforening og Kalø Økologiske Land-

brugsskole ønsker et økologisk speciale. Det er 

dog uddannelsesudvalgets opfattelse, at ele-

verne skal have en bred faglig ballast med vi-

den om både konventionelt og økologisk land-

brug. For arbejdsgiverne er det vigtigt, at man 

ved, at man får en kompetent og veluddannet 

medarbejder, når man søger en faglært. Sko-

lerne har mulighed for at lægge mere økologi 

ind i valgfagene, hvis de ønsker det.  

 

GLS-A, 3F og Landbrug & Fødevarer beslut-

tede i 2020 at give en praktikpladsgaranti til 

alle elever på landbrugsuddannelsen. Alle ele-

ver, som ønsker det, oplever at, de kan få en 

praktikplads i uddannelsen, og det er et rigtig 

godt signal at sende. 

 

Dyrepasseruddannelsen er havnet på listen 

med uddannelseskvote. Uddannelsen har fået 

130 kvotepladser, hvilket betyder, at 130 ele-

ver årligt vil kunne optages på grundforløb 2 

uden på forhånd at have en uddannelsesaf-
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tale. Det er primært zoologiske haver og virk-

somheder med forsøgsdyr, som tager elever. 

GLS-A har nogle virksomheder, som tager ele-

ver på den nye hestemanageruddannelse. 

Fælles for hele dyrepasserbranchen er, at der 

er relativt få arbejdspladser. Det er derfor vig-

tigt at sikre en balance mellem elevantallet og 

antallet af arbejdspladser. 

 

Elevstatistik 
Følgende afsnit vil give et kort indblik i de tal, 

vi har om elever på de grønne områder. 

 

I 2019 indførte Undervisningsministeriet en 

ny statistikbank, så det er ikke længere mu-

ligt at trække detaljerede tal frem på de en-

kelte specialer. Dog er det nu muligt at se 

den procentvise ændring. De seneste tal er 

fra september 2020. 

 

Tabel 1 viser, hvor mange elever, der går på 

dyrepasseruddannelsen. Under dyrepasser-

uddannelsen er det et problem, at rigtig 

mange elever gerne vil arbejde i zoologiske 

haver, hvor der er meget få praktikpladser. 

Det betyder, at der er mange elever, der ta-

ger til udlandet. Dette er en positiv løsning, 

så længe eleverne kommer i gode praktikstil-

linger, hvor de opnår relevante kompetencer. 

I det faglige udvalg hører vi desværre ofte om 

elever, der har været i praktik i stillinger, hvor 

det har været meget sparsomt med faglig læ-

ring. Uddannelsen har oplevet et fald på 7,6% 

i antallet af elever på hovedforløbet. 

 

Tabel 2 viser elevfordelingen inden for skov-

området. Uddannelsen har oplevet et fald i 

antallet af elever, men til gengæld er antallet 

af skolepraktikelever bragt ned i forhold til tid-

ligere år. Et fald i antallet af elever på uddan-

nelsen betyder sandsynligvis, at antallet af 

skolepraktikelever fortsat vil falde. Det er vig-

tigt, at vi kun uddanner de faglærte, som bran-

chen har behov for. 

Tabel 3 viser gartneruddannelsen, og heraf ses 

det, at elever i skolepraktik umiddelbart er 

steget meget. Det er dog et øjebliksbillede fra 

september, og da elever på gartneruddannel-

sen ofte finder praktikpladser i løbet af hoved-

forløbet, er en stigning på over 100% i forhold 

til september 2019 ikke et udtryk for en gene-

rel tendens. Det faglige udvalg har de seneste 

år haft skolepraktik som et indsatsområde. Vi 

skal sikre, at så mange elever som muligt kom-

mer ud i praktikophold, da det giver den bed-

ste uddannelse. Skolerne har kontinuerligt til 

opgave at sikre, at der ikke går elever i skole-

praktik, som ellers kunne være i praktik. Ele-

verne skal acceptere at flytte sig geografisk ef-

ter praktikplads, hvis de bliver tilbudt en 

plads. Det faglige udvalg vil fortsat have fokus 

på skolepraktik. Uddannelsen har haft en stig-

ning i elevantal på 27,7%, Work-green kam-

pagnen med fokus på bl.a. de grønne uddan-

nelser i gartnerbranchen kan tilskrives en del 

af denne succes. 

 

Tabel 4 viser alle landbrugsspecialer. I land-

brugsuddannelsen er der ingen elever i skole-

praktik. Med sine 2.468 elever er landbrugs-

uddannelsen den suverænt største af uddan-

nelserne inden jordbrugsområdet. I forhold til 

samme måned forrige år er det en meget lille 

stigning på 0,3%.   
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Tabel 1: Dyrepasser: 

 
 
Tabel 2: Skov- og naturtekniker: 
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Tabel 3: Gartneruddannelsen: 

 
 

Tabel 4: Landbrugsuddannelsen 

 
Kilde: Undervisningsministeriets statistikbank, opdateret senest september 2020
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Kompetencefonde  
Kompetencefondene yder støtte, når medar-

bejdere skal efter- og videreuddannes. GLS-A 

har etableret kompetencefonde med hen-

holdsvis 3F/Dansk Metal og HK. Fondene fi-

nansieres ved, at virksomhederne betaler et 

bidrag på kr. 780 pr. fuldtidsbeskæftiget med-

arbejder om året. For HK kompetencefonden 

udgør bidraget 1.028 kr. 

 

Fondene har til formål at yde tilskud til lønom-

kostningerne, når en overenskomstansat 

medarbejder benytter sig af sin ret til selvvalgt 

uddannelse. Samtidig har fondenes bestyrel-

ser besluttet, at der også ydes støtte til uddan-

nelse, som er aftalt eller valgt af virksomhe-

den. 

 

3F/Dansk Metal – GLS-A 
Kompetencefonden 
Fonden giver tilskud til uddannelse for ufag-

lærte og faglærte medarbejdere inden for 

jordbrugsområdet og agro-industrien. 

 

Når en medarbejder er på uddannelse, betaler 

virksomheden sædvanlig løn (dog højst kr. 190 

pr. time) med tillæg af feriepenge, søgnehel-

ligdags-fridagsgodtgørelse, fritvalgskonto og 

pensionsbidrag. 

 

Virksomheden kan søge VEU-godtgørelse eller 

SVU, som i 2020 var på kr. 119,05 pr. time. 

Kompetencefonden giver et tilskud på kr. 

75,00 pr. time, så tilskuddet til virksomheden 

er på i alt kr. 194,05 pr. time. Hvis medarbej-

deren mister skifteholdstillæg eller weekend-

tillæg, refunderer fonden også disse tillæg. 

Ved deltagelse i AMU-kurser betaler fonden 

deltagerbetalingen, som varierer fra kr. 

110,00 – 184,00 pr. dag. 

 

Ved deltagelse i kurser, hvor der ikke gives of-

fentligt løntilskud, betaler kompetencefonden 

et tilskud på op til kr. 190,00 pr. time. Arbejds-

giveren betaler medarbejderen sin normale 

løn, dog maksimalt kr. 190,00 pr. time. Tilskud 

til kurser uden offentligt løntilskud ydes efter 

en konkret, individuel vurdering.  

 

Også i 2020 øgede fonden indsatsen for at få 

flere til at tage ekstra videreuddannelse på et 

højere niveau end AMU. Der er udbetalt til-

skud til akademikurser. Fonden har som noget 

nyt startet et pilotprojekt, hvor der ydes til-

skud under skoleophold, når ansatte uddan-

ner sig til proces- og industrioperatør. Projek-

tet er målrettet agroindustrien, da det i høj 

grad er her disse jobs findes. Tilskuddet er 

1500 kr. pr. skoleuge.  

 

HK – GLS-A Kompetencefon-
den 
Kompetencefonden giver tilskud til medarbej-

dere omfattet af HK-overenskomsten, dvs. 

funktionærer beskæftiget med handels- og 

kontorarbejde, regnskabsarbejde, salgs- og it-

arbejde, kommunikation, laboratorie og miljø-

arbejde og lignende. 
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Ved deltagelse i efter- og videreuddannelse 

betaler virksomheden sædvanlig løn og mod-

tager et tilskud fra fonden på kr. 200 pr. time 

fratrukket evt. offentlig løntabsgodtgørelse. 

Ved deltagelse i kurser i landbrugets rådgiv-

ningsvirksomheder og i DLBR-regi ydes et til-

skud på kr. 100 pr. time. 

 

Fonden yder støtte til uddannelse lige fra fol-

keskolens afgangsprøver til diplomgrader. 

Man kan f.eks. vælge mellem voksenuddan-

nelseskurser (f.eks. enkeltfag på HF), videre-

gående uddannelsesmoduler (f.eks. merko-

nommoduler, AMU-kurser) samt HD og aka-

demiuddannelser. Der ydes også tilskud til 

kurser, som er udbudt af private kursusarran-

gører efter en konkret, individuel vurdering. 

Fonden har det seneste år ydet ca. 602.000 kr. 

i tilskud til over 340 efteruddannelsesaktivite-

ter. 

 

Oplysninger om tilskudsmulighederne og an-

søgningsskema for begge fonde kan findes på 

hjemmesiden for Den Grønne Konsulenttjene-

ste på www.dgkt.dk. 

 

GLS-A håber, at arbejdsgivere og medarbej-

dere vil benytte sig af de muligheder, som fon-

den giver, så pengene kan komme ud og ar-

bejde efter formålet – at sikre udvikling af 

medarbejdernes kompetencer for at bevare 

og styrke medarbejdernes beskæftigelsesmu-

ligheder og samtidig bevare og styrke virksom-

hedernes konkurrenceevne.  

 

  

Kompetencefondene yder bl.a. støtte til: 

• Samtlige arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

• Særlige akademikurser 

• Proces- og industrioperatøruddannelserne 

• Almen voksenuddannelse (enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau) 

• Forberedende voksenundervisning (FVU, som er læsning, skrivning og regning) 

• Ordblindeundervisning for voksne 

• Dansk for voksne udlændinge 

• Individuel kompetencevurdering 

• Enkeltfag på erhvervsuddannelser 

• Kurser på gymnasialt- og HF-niveau 

• Tilskud til trailerkørekort (BE-kørekort) – betaling af køreundervisning, prøve, lægeer-
klæring m.v. op til kr. 5.000 samt tilskud til løn, hvis undervisningen foregår i arbejdsti-
den 

• Andre kurser og uddannelser efter en konkret, individuel vurdering 

http://www.dgkt.dk/
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Fonde for Uddannelse, Ar-
bejdsmiljø og Samarbejde 
GLS-A har sammen med hhv. 3F, Dansk Metal 

og HK oprettet en fond under hver overens-

komst, som har til formål at finansiere tiltag og 

projekter med fokus på udvikling af uddannel-

ses-, arbejdsmiljø- og samarbejdsforhold, her-

under tillidsrepræsentantinstitutionen inden 

for overenskomsternes områder. 

 

Bidraget for 3F-overenskomsterne er 45 øre 

pr. præsteret arbejdstime. For HK-overens-

komsten er bidraget 30 øre pr. præsteret ar-

bejdstime. 

 

Fonden i 3F-overenskomsten finansierer pt. 

den fortsatte markedsføring af det store 

rekrutterings- og brandingprojekt Work-

green.dk. Det er vigtigt at promovere jobs i de 

grønne brancher op og fremhæve de mange 

muligheder, som brancherne rummer. Vi vil 

sikre, at vores medlemsvirksomhederne også 

i fremtiden har dygtig og motiveret arbejds-

kraft. 

 

Fonden i HK-overenskomsten finansierer i 

samarbejde med 3F Kompetencefonden Den 

Grønne Konsulenttjeneste. 

 

Den grønne konsulenttjene-
ste 
Den grønne konsulenttjeneste er et udløb af 

overenskomstforhandlingerne mellem 3F og 

GLS-A i 2018.  

Intentionen med konsulenttjenesten er at 

lave opsøgende arbejde ift. virksomheder og 

medarbejdere om opkvalificering og kompe-

tenceudvikling på virksomhederne. Konsu-

lenttjenesten skal desuden være bindeled 

mellem virksomheder, medarbejdere og ud-

bydere af erhvervsuddannelser og efterud-

dannelsestilbud. Konsulenttjenesten er pri-

mært finansieret af Jordbrugets kompetence-

fond og har desuden modtaget eksterne mid-

ler fra Undervisningsministeriet 

 

1. januar 2019 blev konsulenttjenesten en re-

alitet med ansættelse af uddannelseskonsu-

lent, der har til huse i GLS-A.  

 
Den Grønne Konsulenttjeneste har i sit andet 

leveår haft færre virksomhedsbesøg end plan-

lagt grundet coronasituationen. Rådgivningen 

er derfor i højere grad foregået via telefon og 

mail. Tilmed er der etableret endnu stærkere 

samarbejde med sprogcentre, AMU-udbydere 

og akademier i hele landet. Med disse nye 

stærke samarbejdsrelationer har konsulent-

tjenesten endnu større rækkevidde, da virk-

somhedskonsulenterne fra uddannelsesinsti-

tutionerne således bidrager til at udbrede 

kendskabet til kompetencefondene og yde 

service til medlemsvirksomhederne i nærom-

rådet.  

 

Ligeledes er der kommet mange brancheret-

tede eller branchetilpassede forløb ud af de 

forskellige samarbejdsrelationer. Som eksem-

pel har Tietgenskolen i Odense f.eks. hele ef-

teråret haft et åbent forløb målrettet bran-

chen, hvor flere virksomheder har benyttet sig 

af at kunne sende enkelte medarbejdere på 

f.eks. sprogkurser og IT-kurser på udvalgte 

dage, så det har passet ind i produktionen i 

virksomheden. Dette er et eksempel på et ini-

tiativ, der imødekommer større fleksibilitet i 
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udbud og omfang. Tietgen har f.eks. også 

etableret et omfattende Lean forløb hos et 

stort gartneri, som kan motivere til lignende 

forløb i andre medlemsvirksomheder. Ligele-

des er der etableret andre specialforløb med 

andre skoler i andre dele af landet. Disse initi-

ativer omfatter ordblindeundervisning, Forbe-

redende voksenundervisning og AMU. 

 

Derudover er der udviklet forskellige online 

forløb, som imødekommer både corona situa-

tionen, men også en geografisk fleksibilitet for 

specialkurser. Her kan f.eks. nævnes ”mar-

kedsføring på de sociale medier”, som særlig 

har været søgt af havecentrene. Særligt til 

gartnerier og havecentre har der også været 

afholdt vinterkursusforløb i starten af året i 

flere dele af landet i samarbejde med Home & 

Garden. Lignende er også planlagt for 2021. 

 

I 2020 har konsulenttjenesten fortsat arbejdet 

på at udbrede kendskabet til muligheden for 

danskuddannelse for udenlandske medarbej-

dere. Flere virksomheder har startet/planlagt 

hele virksomhedshold, men har måttet aflyse 

i første coronabølge. Dog er der gennemført 

danskkurser i flere virksomheder, hvor enkelt-

personer har deltaget i åbne hold på sprog-

centrene. Dette er dog også sket i mindre om-

fang end ventet, da der er tilbageholdenhed 

med deltagelse i åbne hold, grundet smitteri-

siko. 

Der er afviklet et brancherettet ledelsesmodul 

på akademiniveau og der er efterspurgt et 

salgskursus på akademiniveau, som er annon-

ceret og afvikles i februar 2021. Flere branche-

rettede akademimoduler har været annonce-

ret men ikke afholdt. Dog opleves der øget 

søgning til lokale åbne akademikurser. 

 

Der har været planlagt en temadag i Vestsjæl-

land ”Fremtidens Landbrug” som har til hen-

sigt at etablere et uddannelsesnetværk blandt 

virksomheder i området, som kunne have for-

del af at gå sammen om afvikling af f.eks. 

AMU-kurser ved at samle medarbejdere og 

gennemføre kurser i netværket. Arrangement 

fik fin tilslutning på tilmeldinger, men blev dog 

udsat til 2021 grundet coronaudviklingen på 

det konkrete tidspunkt. 

Trafikken på konsulenttjenestens hjemmeside 

www.DGKT.dk er stigende, og der registreres 

lang besøgstid på siden, hvilket indikerer, at 

indholdet er anvendeligt. Der kommer ligele-

des positiv mundtlig respons på sidens forskel-

lige indhold. Udvalgt indhold fra siden promo-

veres løbende på Den Grønne Konsulenttjene-

stes LinkedIn-side. Her kan nævnes korte film 

med særlige rollemodeller og kursusinitiati-

ver, artikler om særlige indsatser og særligt 

udvalgte kurser mm. 

Der er igen i 2020 søgt og opnået puljemidler 

fra Undervisningsministeriet til særlige initia-

tiver i konsulenttjenesten.  

 

  

http://www.dgkt.dk/
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Workgreen.dk 
GLS-A driver sammen med 3F rekrutterings-

projektet Workgreen, som er finansieret af 

fonden for Uddannelse, Sikkerhed og Samar-

bejde. De første skridt til projektet blev taget 

ultimo 2017, og projektet blev søsat i foråret 

2018.  

 

Projektet tager sit udspring i den mangel på 

faglært og kvalificeret arbejdskraft, vi står 

overfor i Danmark i fremtiden. Parterne har 

derfor diskuteret mulighederne for en fælles 

rekrutteringsindsats rettet mod udvalgte dele 

af den grønne branche, som 3F og GLS-A dæk-

ker. Danske Maskinstationer & Entreprenører 

har desuden udtrykt bekymring for manglen 

på faglært og kompetent arbejdskraft inden 

for især maskinstations- og skoventreprenør 

brancherne. Disse brancher har behov for højt 

specialiseret arbejdskraft til de store maski-

ner. Desuden oplever gartneribranchen på 

Fyn udfordringer med at rekruttere unge til 

branchen. I 2020 er landbruget kommet med 

på Workgreen platformen, som nu dækker 

landbrug, gartnerier og planteskoler samt ma-

skinstationer.  

 

Formål: 
• At øge kendskabet til de grønne uddannel-

ser, jobmulighederne samt videreuddan-

nelsesmulighederne.  

• At tiltrække og fastholde elever, samt fag-

lært/kvalificeret (voksen) arbejdskraft 

 

Projektet er blevet kvalificeret gennem en 

grundig foranalyse, herunder interview af nu-

værende elever.  

Workgreen retter sig mod to målgrupper: De 

gode job- og udviklingsmuligheder skal itale-

sættes, og unge mennesker skal tiltrækkes 

meget tidligt. Samtidig skal ”voksen” arbejds-

kraft kunne se jobmulighederne og videreud-

dannelsesmulighederne inden for bran-

cherne.  

 

GLS-A og 3F har inddraget en række eksterne 

aktører, herunder brancheorganisationerne 

DM&E og Dansk Gartneri. Også erhvervssko-

lerne og medlemmer af GLS-A har været ind-

draget. 

 

Projektet centrerer sig omkring hjemmesiden 

www.workgreen.dk, hvor interesserede kan 

se videoer fra en række medlemmer af GLS-A. 

Desuden er der interviews med ansatte, ele-

ver og ejere. Videoerne er optaget så de af-

spejler virkeligheden. De medvirkende har 

været glade for resultaterne.  

 

På de sociale medier har kampagnen også fået 

meget opmærksomhed. Især på Facebook har 

den haft rigtig mange visninger. En stor del af 

visningerne er betalte, men den oplever også 

stor organisk respons.  

 

Samlet set har kampagnen fået stor ekspone-

ring, og det har affødt en solid trafik til kam-

pagnens hjemmeside, hvor den enkelte besø-

gende bruger tid til at undersøge materialet. 

 

http://www.workgreen.dk/
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I løbet af 2020 kom det primære landbrug 

med på Workgreen platformen. De tre specia-

ler inden for kvæg, svin og planter er repræ-

senteret gennem medlemmer af GLS-A og de-

res ansatte og elever.  

 

Landbrugsdelen er blevet rigtig godt integre-

ret på platformen, og det giver noget ekstra til 

siden, at den nu er blevet suppleret med en 

decideret landbrugsdel.   Landbrugskampag-

nen har i oktober og november været vist 

knap 1 mio. gange og har fået knap 9.582 klik 

til siden. Trafikken er skabt via Google Ads, sø-

geordsoptimering på Google samt via Face-

book og Instagram. 

 

I projektet er der arbejdet intensivt med seks 

virksomheder, tre maskinstationer og tre 

væksthusgartnerier. Både ejere, ledere, med-

arbejdere og elever var repræsenteret fra de 

seks virksomheder. Der skal i den forbindelse 

lyde en stor tak til Egekærslund Maskinsta-

tion, Varde Maskinstation, Niemanns Maskin-

station, Aldershvile Planteskole, Gartneriet 

Pedersen, og Thoruplund Væksthus.
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Arbejdsmiljø 
 

GLS-A arbejder løbende med at vejlede og in-

formere foreningens medlemmer om de 

mange arbejdsmiljøregler, som virksomhe-

derne omfattes af.  GLS-A står desuden til rå-

dighed med støtte og rådgivning til virksom-

heder med konkrete udfordringer på arbejds-

miljøområdet f.eks. i forhold til påbud og for-

bud udstedt af Arbejdstilsynet.  

 

GLS-A indgår også i et samarbejde med andre 

brancheforeninger og lønmodtagerorganisati-

oner i forhold til løsning af branchespecifikke 

problemstillinger indenfor sikkerhed og sund-

hed. Samarbejdet er organiseret i BFA5 og 

herunder Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. 

BFA5 (Branchefællesskab for arbejdsmiljø) er 

nedsat i henhold til arbejdsmiljøloven. Heri-

gennem følger parterne den arbejdsmiljø-

mæssige udvikling i brancherne og medvirker 

ved udarbejdelse af løsninger på branchernes 

arbejdsmiljøproblemer. 

 

I 2020 har samarbejdet i Jordbrugets Arbejds-

miljøudvalg særligt været centreret om hånd-

tering af coronaudfordringer og gennemfø-

relse af arbejdsmiljøkonferencen for det 

grønne område. 

 

Arbejdsmiljøkonferencen 
2020 
Konferencen blev afholdt i Odense Kongres-

center den 4. marts 2020 med 450 deltagere, 

hovedsageligt inden for landbrug, gartneri, 

skovbrug, anlægsgartneri og maskinstationer. 

På dagen blev der gennemført 35 op-

læg/workshops, som deltagerne frit kunne til-

melde sig afhængig af branche og/eller inte-

resse for emnerne. 

 

Deltagerne har givet gode tilbagemeldinger på 

det faglige indhold. Arbejdsmiljøkonferencen 

er et fint tilbud til virksomheder, som har brug 

for mere viden om branchespecifikke arbejds-

miljøforhold. Konferencen er støttet af midler 

fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, hvilket 

betyder, at det har været muligt at udbyde 

deltagelse på konferencen til særdeles fordel-

agtig pris. Kompetencefondene har støttet 

med et tilskud til lønudgifterne. 

 

Der afholdes ikke nogen arbejdsmiljøkonfe-

rence i 2021 på grund af coronasituationen. 

 

Corona task force 
Beskæftigelsesministeren meldte det klart ud: 

Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at 

der ikke spredes Covid-19 på arbejdsplad-

serne, og Arbejdstilsynet fører kontrol med 

det. 

 

På den baggrund tog GLS-A initiativ til etable-

ring af et samarbejde mellem flere organisati-

oner i de grønne erhverv og relevante myndig-

heder for at bistå virksomheder og deres med-

arbejdere med hurtig hjælp til at finde egnede 

løsninger til at forhindre smittespredning. 

Især kunne det være udfordrende med ar-

bejdsprocesser, hvor flere medarbejdere står 
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tæt sammen, eller hvor udenlandsk sæsonar-

bejdskraft skal til Danmark og ofte opholde sig 

i samme bolig. 

Der etableredes derfor en ”Covid-19 Task 

Force” for de grønne brancher med deltagelse 

af Landbrug & Fødevarer, SEGES, 3F, GLS-A, 

Statens Seruminstitut og Arbejdstilsynet. En 

task force, som kunne tage stilling til løsninger 

til at forhindre coronasmitte og formidle viden 

om gode løsninger, som virksomheder alle-

rede har iværksat. Løsningerne kan bl.a. ses i 

et ”ide-katalog”, som løbende blev udviklet. 

Desuden er der udarbejdet forskellige vejled-

ninger om forebyggelse af smitte, som er 

oversat til 5 sprog. 

Alt materiale kan findes på GLS-As hjemme-

side og www.baujordtilbord.dk. 

  

http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20Faktaark/IDEKATALOG-LOESNINGER-FOREBYGGELSE-CORONAVIRUS.pdf
http://www.baujordtilbord.dk/
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Samarbejdsaftalen (SU)  

SAMGO 
I 2019 etableredes SAMGO, som er Samar-

bejdsudvalg for det grønne område, med se-

kretariat hos GLS-A. Udvalget administrerer 

Samarbejdsaftalen på virksomheder omfattet 

af overenskomst mellem GLS-A og 3F Den 

Grønne Gruppe, HK/Privat eller Dansk Metal-

arbejderforbund. SAMGO hjælper og rådgiver 

virksomhedernes samarbejdsudvalg (SU) i alle 

samarbejdsspørgsmål. 

 

SAMGO har som målsætning at: 

• bidrage til at opbygge de bedst mulige 

samarbejdsrelationer og en god forståelse 

for den fælles virkelighed mellem arbejds-

givere og arbejdstagere på de enkelte virk-

somheder til gavn for trivsel og produktivi-

tet. 

• tilbyde virksomhedernes samarbejdsud-

valg støtte gennem projektinitiativer, der 

med baggrund i den økonomiske og ar-

bejdsmarkedspolitiske udvikling kan bi-

drage til forbedret konkurrenceevne gen-

nem udvikling, vækst og sikring af en vel-

uddannet arbejdsstyrke. 

 

Konsulenttjenesten 
SAMGO har en konsulenttjeneste med samar-

bejdskonsulenter fra både arbejdsgiver- og ar-

bejdstagersiden. Konsulenterne rådgiver virk-

somhedernes samarbejdsudvalg i forhold til 

konkrete ønsker og behov i de enkelte samar-

bejdsudvalg og tilrettelægger SAMGO’s ar-

bejde. 

 

Konsulenttjenestens bistand til samarbejds-

udvalgene ligger typisk inden for emner som: 
 
• Bistand til oprettelse af samarbejdsudvalg 

• Inspiration til arbejdet i samarbejdsudval-

get 

• Seminar eller temadag for samarbejdsud-

valget 

• Seminarer for nye SU-medlemmer 

 
Konsulenttjenesten rådgiver virksomhederne 

inden for de arbejdsopgaver, der er beskrevet 

i Samarbejdsaftalen og kan fungere som ”lyn-

afleder”, hvis der er opstået samarbejdsmæs-

sigt belastende situationer med henblik på en 

hurtig og samarbejdsorienteret løsning af pro-

blemerne. 

 

Konsulenttjenesten tilbyder tillige støtte i em-

ner som f.eks.: 
 
• Samarbejdsudvalgets rolle, opgaver og 

ansvar 

• Visioner og strategiudvikling for samar-

bejdsudvalget 

• Samarbejdsudvalgets rolle som foran-

dringsformidler, når virksomheden står 

over for forandringer 

• Hvilke opgaver der er vigtige at varetage 

og hvilke holdninger, der bør præge ar-

bejdet i samarbejdsudvalget 

• Øge samarbejdsudvalgets medlemmers 

deltagelse i og gennemførelse af kon-

struktive møder og i erkendelse af ansva-

ret for aktiv, konstruktiv deltagelse i mø-

derne. 
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Trivselsundersøgelser 
Som noget nyt kan konsulenttjenesten tilbyde 

facilitering og gennemførelse af trivselsunder-

søgelser på virksomheder, baseret på NFA’s 

spørgeskema (Det Nationale Forskningscenter 

for Arbejdsmiljø). Trivselsundersøgelser gen-

nemføres som digitale, anonyme undersøgel-

ser og kan danne grundlag for virksomheder-

nes målrettede arbejde med det psykiske ar-

bejdsmiljø. 

 

Konsulenttjenestens ydelser er gratis. 
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GLS-A - Barseludligning 
GLS-A Barseludligning er et attraktivt alterna-

tiv til Barsel.dk for foreningens medlemmer. 

Alle arbejdsgivere skal ifølge barselsudlig-

ningsloven være tilsluttet en barselsudlig-

ningsordning for at sikre virksomhederne en 

nogenlunde lige fordeling af omkostningerne 

ved at yde løn til medarbejdere, der er fravæ-

rende på grund af barsel. 

 

GLS-A Barseludligning er en selvstændig en-

hed med egen økonomi under GLS-A og er 

godkendt af Beskæftigelsesministeriet. 

GLS-A’s bestyrelse er samtidig bestyrelse for 

barseludligningsordningen. Bestyrelsen fast-

sætter det bidrag, som virksomhederne skal 

betale til ordningen og fastsætter retningslin-

jerne for refusion, herunder refusionsbeløb 

og refusionsperioder. 

 

GLS-A Barseludligning er en ordning, hvor der 

løbende skal være en balance mellem udgif-

ter og indtægter. Det er ikke hensigten, at 

der skal opbygges en egenkapital i ordningen. 

Dog skal kapitalgrundlaget være således, at 

barselsudligningsordningen kan klare de ud-

sving, der naturligt vil være i udbetalingerne 

fra år til år. 

Bidraget til GLS-A barseludligning var i 2020 

kr. 520 pr. fuldtidsbeskæftiget eller 0,14% af 

lønsummen. Refusionssatsen for barselsfra-

vær forhøjes den 1. januar 2021 fra 195 kr. til 

198 kr. pr. time. 

 

Fra 1. januar 2021 forbedres GLS-A Barselud-

ligning, idet der ydes refusion under gravidi-

tetsorlov uanset orlovens længde (flydende 

refusionsperiode). Moderen kan gå på gravidi-

tetsorlov 4 uger før forventet fødsel. Nu yder 

barselsudligningsordningen refusion for gravi-

ditetsorlovens faktiske længde. Det vil sige, at 

virksomheden kan få refusion, uanset om pe-

rioden fra orlovsstart til fødslen er eksempel-

vis 2, 4 eller 6 uger. 

 

I 2020 er ansøgningsproceduren ændret såle-

des, at virksomhederne ansøger digitalt om 

tilskud. 

 

GLS-A Barseludligning administreres af sekre-

tariatet for GLS-A. Oplysninger om ordningen 

og ansøgningsskema kan findes på GLS-As 

hjemmeside. 

 

 

 Bidrag pr. med-
arbejder 

Grundlag for re-
fusion 

Maksimal refusi-
onssats 

Refusions- 
perioder 
 

GLS-A 
Barseludligning 

520 kr. pr. år Timeløn plus 
SH/FF godtgø-
relse og fritvalg, 
pensionsbidrag 
og feriepenge 

Fra 1. januar 
2021 kr. 198 pr. 
time 

Op til 33 uger pr. 
barsel 

Barsel.dk 
 

1.225 kr. pr. år Timeløn fratruk-
ket AM-bidrag 
plus feriepenge 
 

Kr. 199,28 pr. 
time 

Op til 33 uger pr. 
barsel 
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Flere medlemsfordele
Et medlemskab af GLS-A betyder, at virksom-

heden får adgang til flere gode fordele. GLS-A 

forsøger at have attraktive samarbejdsaftaler, 

der kommer medlemmerne til gode. 

 

Arbejdsskadeforsikring 
GLS-A har indgået en aftale med Willis Towers 

Watson om formidling af arbejdsskadeforsik-

ring. Arbejdsskadeforsikringen tegnes gen-

nem Protector Forsikring. GLS-A har sammen 

med Willis Towers Watson forestået et udbud 

af rammeaftalen for arbejdsskadeforsikrin-

gen. Dette har resulteret i en præmiebespa-

relse på ca. 10-30 % afhængig af arbejdstype 

og ca. 20 % i gennemsnit. 

 

Willis Towers Watson varetager, i modsæt-

ning til et forsikringsselskab, udelukkende 

kundernes interesser. Willis Towers Watson 

har gennem årene udviklet den traditionelle 

forsikringsmæglerrolle og har udover forsik-

ringsmæglere egne jurister, ingeniører og va-

luarer internt i huset. Dette sikrer kunden den 

fornødne ekspertise i relation til kundens for-

sikringer. 

 

Protector er et norsk forsikringsselskab som er 

etableret i 2004. I 2007 blev selskabet noteret 

på børsen i Oslo, og i dag er Protector repræ-

senteret både Norge, Sverige og Danmark 

med mere end 150 medarbejdere. Selskabet 

er godkendt af Willis Market Security. 

 

Det er nemt, gratis og uforpligtigende at få til-

bud gennem GLS-A’s forsikringsaftale. På 

GLS-A’s hjemmeside kan medlemmerne hente 

en undersøgelsesfuldmagt. Herefter indhen-

ter Willis Towers Watson automatisk de nød-

vendige risikooplysninger, og udarbejder et 

samlet forsikringstilbud. Denne service er 

uden omkostninger for virksomheden og er 

uforpligtende. 

 

Pensionsordning 
Medlemsvirksomheder i GLS-A kan tegne pen-

sionsforsikring i AP Pension både for ejeren 

selv og for de medarbejdere, som ikke over-

enskomstmæssigt er forpligtede til at have de-

res pension i PensionDanmark (typisk medar-

bejdere omfattet af overenskomst med 3F og 

Dansk Metal). AP Pensions pensionsforsikring 

har lempelige helbredskrav – man skal alene 

skrive under på, at forsikringstageren ikke har 

søgt offentlig førtidspension. Samtidig er pri-

serne på forsikringsdækning meget lavere, 

end den ville være, hvis den enkelte virksom-

hed selv skulle etablere en pensionsforsikring. 

AP Pension er ejet af kunderne og har gennem 

mange år skabt gode resultater for pensions-

forsikringskunderne. Med i ordningen er også 

en aftale med Söderberg og Partners, som er 

Skandinaviens største forsikrings- og pensi-

onsmægler. Hvis man vil høre mere om AP 

Pension kan man kontakte Söderberg og Part-

ners direkte for rådgivning. 

 

Lønadministration 
GLS-A har indgået en samarbejdsaftale med 

Proløn, som giver GLS-As medlemmer adgang 

til et moderne lønsystem, som har specialise-

ret sig i brancheløsninger. Lønsystemet er 
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nemt og enkelt at benytte, og indeholder faci-

liteter, som søger for de almindelige indberet-

ninger til Skat, ATP, feriepenge, pensionsord-

ninger m.v. Proløn tilbyder som den eneste 

lønsystemleverandør en gratis telefonisk sup-

port til lønkonsulenter, som kender branchens 

overenskomster. Virksomheder, som benytter 

Proløn, har mulighed for automatisk tømning 

af S/H ved årsskiftet, automatisk regulering af 

fritvalgskonto og tømning af denne ved års-

skiftet og tilbyder integration til tidsregistre-

rings-, HR- og økonomisystemer. GLS-As bran-

cheløsning i Proløn vil løbende blive udviklet 

med nye faciliteter, som skal bidrage til at 

gøre lønadministrationen mere sikker og let-

tere at håndtere for medlemsvirksomhe-

derne. 

 

Kemikalieanvendelse 
GLS-A’s medlemmer har også mulighed for at 

tegne en økonomisk fordelagtig aftale med 

EcoOnline – en virksomhed der tilbyder et on-

line redskab, der gør det nemmere at styre  

virksomhedens kemikalieanvendelse. Lovgiv-

ningen forpligter alle virksomheder til at holde 

styr på kemikalier. Som arbejdsgiver skal man 

sørge for at have opdaterede sikkerhedsdata-

blade og arbejdspladsbrugsanvisninger på alle 

faremærkede produkter (med de rød/hvide 

mærker) og disse skal gemmes i minimum 10 

år efter endt brug. 

Det kan være vanskeligt og tidskrævende at 

arbejde med dokumentation af faremærkede 

produkter, og derfor har GLS-A nu indgået et 

samarbejde med IT-virksomheden EcoOnline. 

ChemiControl er et brugervenligt IT-system til 

håndtering af kemikaliedokumentation. 

Som et led i virksomhedens arbejdsmiljø synes 

GLS-A, at det er en rigtig god aftale. Chemi-

Control sikrer, at virksomheden altid overhol-

der lovgivningen, og det sparer samtidig virk-

somheden meget tid. Det er en rigtig god af-

tale – også rent økonomisk – for alle vores 

medlemmer. 

 


