
DANSK ERHVERV MEDLEMSKAB

Full-Service 



Et Dansk Erhverv Full-Service medlemskab giver din virksomhed 
en stærk, kompetent og pålidelig sparringspartner og adgang 
til ekspertrådgivning inden for personale- og erhvervsjura, 
internationalisering, arbejdsmiljø, uddannelse og HR. 

Et Dansk Erhverv Full-Service medlemskab er målrettet de virksomheder, der har 
behov for dybdegående rådgivning, men ikke er omfattet af og ikke ønsker at blive 
omfattet af en overenskomst. 

Dansk Erhverv har 70 advokater og jurister, der er eksperter i især ansættelsesret.  
Vi giver professionel juridisk rådgivning om alt i relation til forholdet mellem  
virksomhed og medarbejdere, herunder ansættelser, opsigelser, lønsystemer, kun-
de- og konkurrenceklausuler, virksomhedsoverdragelse, ferie, sygdom og  refusion, 
ligebehandling samt udenlandsk arbejdskraft.

Vi hjælper med at forebygge problemer, men træder også til, hvis der opstår  
konflikt i forhold til en medarbejder. Vi deltager i forhandlinger for at håndtere 
uenigheder om eksempelvis opsigelser og afskedigelser. Kan vi ikke opnå enighed 
ved mægling, kan vi føre sagen videre ved domstolene fra Byret til Højesteret og 
EU-domstolen – alt sammen uden ekstra betaling som Full-Service medlem.  Til 
større virksomheder allokeres en fast key account. Dette sikrer en optimal  service 
og rådgivning.

Dansk Erhverv Full-Service medlemskab
• Politisk interessevaretagelse
• Hotline rådgivning
• Internationale forhold
• Medlemsinformation i nyhedsbreve og magasin
• Dybdegående, individuel juridisk rådgivning
• Advokatbistand ved ansættelsesretlige retssager
• Rådgivning, uddannelse og udvikling
• Rabatter/medlemsfordele
• Rådgivning om arbejdsmiljø
• Rådgivning om offentlig-privat samarbejde
• Kurser og events.

Hvad sker der, når din virksomhed bliver medlem?
Når vi har modtaget dit indmeldelsesskema – som du kan udfylde på www.dan-
skerhverv.dk, eller få tilsendt – registrerer vi din virksomhed med CVR-nummer og 
kontaktoplysninger. Herudover registrerer vi de centrale beslutningstagere, du har 
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bedt os om at optegne, og vi får din virksomhed placeret i det relevante marked og i 
den eller de brancheforeninger, du eventuelt har ønsket medlemskab af.  

Når alle virksomhedsdata er registreret, får du et velkomstbrev fra os, og herefter 
kan du kontakte os, så ofte du ønsker. Tjek jævnligt arrangementskalenderen på 
vores hjemmeside for at få overblik over alt det, der sker hos Dansk Erhverv.  
Du kan også registrere dig på vores hjemmeside til at abonnere på de nyhedsbreve, 
du finder relevante.
Medlemskabet er for alle medarbejdere i virksomheden, så jo flere I får oprettet 
som abonnenter på vores ydelser, desto større bliver værdien af jeres medlemskab.

Økonomi i medlemskabet
Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte.
Som Full-Service medlem betaler du et grundkontingent med tillæg af 0,225 % af 
den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/
kontingent. Beløbene er ekskl. moms.

Vi indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst 
eller nedgang i antal ansatte og lønsum én gang årligt primo januar.

Dansk Erhvervs kontingentregulativ 
kan læses og downloades på  
www.danskerhverv.dk

Vidste du, at en retssag hurtigt koster din 
virksomhed 50.000 kroner i salær 
til egen advokat? Som Full-Service medlem 
betaler du via dit kontingent for bistand 
fra Dansk Erhvervs specialiserede ansæt-
telsesretlige advokater og undgår dermed 
uventede ekstraomkostninger.
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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for et af verdens mest 
handlekraftige erhvervsliv.

Vi handler på vegne af 18.000 medlems-
virksomheder og 100 brancheforeninger. 
Vi arbejder for, at Danmark bliver verdens bedste 
land at drive virksomhed i. For kun på den måde 
kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden i 
Danmark.




