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Funktionærloven 80 år Lars Svenning Andersen Hent PDF Funktionærloven blev vedtaget i 1938, og loven
danner fortsat – med forbavsende få ændringer – og ofte i kombination med de kollektive overenskomster, det
juridiske grundlag for hundredtusindvis af lønmodtageres arbejdsliv. Fra at loven kun omfattede en mindre og
måske i nogen henseende privilegeret medarbejderarbejdergruppe dækker den nu om dage omkring 2/3-dele
af alle beskæftigede. Loven er derved normsættende for store dele af ansættelsesforholdene på det danske
arbejdsmarked. Og intet taler for, at funktionærloven ikke også i fremtiden skulle udgøre en sådan vigtig

ramme.

Dette skrift er udgivet af HK, som ønsker, at funktionærloven og dens indhold får en ekstraordinær omtale,
som den med sine mange år på bagen, vitterlig har fortjent.

Jubilæumsbogen indeholder artikler både om den historiske udvikling og om de enkelte bestemmelser i
funktionærloven. Bogen rummer bidrag fra organisationer og advokater, der har arbejdet for eller over for

HK.
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