
Bilag 4 

Skemaoversigt over medbestemmelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
 

”almindelige regler”  
 

 

Selskabsrepræsentation 

 
 

Tre betingelser som alle skal være opfyldt for at de 
almindelige regler finder anvendelse: 
1) De ”almindelige regler” skal medfører mindst 

samme niveau for medbestemmelse, som der 
udøves i de deltagende selskaber inden 
fusionen/spaltningen. 

2) De ”almindelige regler” skal give medarbejdere i 
bedrifter, af det fortsættende selskab, der er 
beliggende i andre EU/EØS-lande, den samme ret 
til at udøve medbestemmelse, som de giver de 
medarbejdere der er beskæftiget i Danmark. 

3) Ingen af de i fusionen/spaltningen deltagende 
selskaber har i de sidste 6 måneder før 
fusionen/spaltningen haft gennemsnitligt flere end 
500 medarbejdere, der var omfattet af en 
medbestemmelsesordning.     

Hvis 1)- 3) er opfyldt finder de ”almindelige regler” 
anvendelse. 

Hvis en eller flere af betingelser i 1)- 3) ikke er opfyldt, 
finder SE-reglerne anvendelse. 

SE-regler

Ledelsen vælger 
referencebestemmelserne uden 

forhandling *

 

  

   

Forhandling mellem ledelse og SFO 
Tre udfald: 
A) 

 
 

     
 

Indgåelse af aftale  
B) SFO beslutter ensidigt at de ”almindelige regler” anvendes   
C) Forhandlingssammenbrud

A)
Der kan 
indgås aftale 
om 
anvendelse af:  
- de 
”almindelige 
regler” 
- reference-
bestemmelser
ne ** 
- enhver 
anden 
ordning.  
 

B)
- SFO kan til enhver 
tid træffe 
beslutningen. 
- Kræver mindst 2/3 
af stemmerne fra 
medlemmer, der 
repræsenterer 
mindst 2/3 af 
medarbejderne, som 
er beskæftiget i 
mindst to lande. 

 

C)
- Forhandlings-fristen er 6 
måneder, men kan i 
fællesskab forlænges til 12 
måneder. 
- Udløber fristen uden at 
der indgås en aftale, 
anvendes 
referencebestemmelserne
**. SFO’et kan dog blokere 
dette, hvis mindre end 1/3 
af det samlede antal 
medarbejdere i alle de 
deltagende selskaber var 
omfattet af en 
medbestemmelsesordning
. I dette tilfælde indføres 
ingen ordning om 
medbestemmelse i 
forbindelse med fusionen/ 
spaltningen. 

 
  

* I dette tilfælde kan andelen af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer overstige 1/3 af pladserne i bestyrelsen.
** I dette tilfælde kan andelen af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke overstige 1/3 af pladserne i bestyrelsen. 

B)
- SFO kan til enhver 
tid træffe 
beslutningen.   
- Kræver mindst 2/3 
af stemmerne fra 
medlemmer, der 
repræsenterer 
mindst 2/3 af 
medarbejderne, som 
er beskæftiget i 
mindst to lande.    
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