
Oplæg til diskussion - 
konkurrence
1.Lige konkurrencevilkår og karteldannelse
Ifølge konkurrencelovens §6 og Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 
101 er det ulovlig at indgå aftaler, som begrænser konkurrencen. Ydermere er der i dag ikke 
klare retningslinjer for, om organisering af selvstændige enkeltmandsvirksomheder er 
omfattet af konkurrenceloven og dermed ulovlige.  Hvorvidt organisering af selvstændige 
enkeltmandsvirksomheder betragtes som karteldannelse afhænger af de konkrete vilkår og 
omstændigheder viser domme og afgørelser fra både EU-domstolen, Konkurrenceankenæv-
net og Arbejdsretten.

Hvordan kan dansk og europæisk konkurrencelovgivning bidrage til at skabe lige konkurren-
cevilkår og klarere retningslinjer for organisering af platformsøkonomiske virksomheder?

2.Monopoler
Hvis de digitale platforme skal blive en succes, er det afgørende, at de får en tilstrækkelig 
volumen. Det er et mål i sig selv at blive stor og førende på markedet. Det helt store spillere 
har derfor valgt en strategi, hvor de starter med billige priser for at få mange brugere. De 
udkonkurrer med andre ord de små platforme og opnår herved en monopollignende status, 
hvorefter de kan hæve prisen og slække på kvalitet og service. 

Hvilke tiltag er nødvendige for at undgå så kraftig monopoldannelse, at det nye platforms-
økonomiske virksomheder får mulighed for at etablere sig?

3.Interoperabilitet
De digitale opgaveplatforme understøttes af et rating-system, hvor leverandøren af en ydelse 
vurderes ud fra, hvor godt vedkommende har klaret en opgave. Det er således en mekanis-
me, som sikrer gennemsigtighed og dermed tilstrækkelig tillid til at handle på den digitale 
markedsplads, men den enkelte platform har ofte sit eget rating system, hvilket de facto 
bidrager til at begrænse konkurrencen, fordi den enkelte ikke kan tage ratings fra opgaveløs-
ninger på en platform med sig til en anden platform.
Kan der skabes fælles rating-systemer, retningslinjer eller kodeks for rating, som giver 
freelancere bedre ret til eller mulighed for at tage sine ratings med fra en platform til en 
anden?

Aktuelle sager og tiltag i andre lande

Sag om vejledende honorarer for journalister: Aktuelt verserer der en sag mellem 
Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og Dansk Journalistforening (DJ) hvor DJ 
beskyldes for ulovlig karteldannelse grundet brugen af vejledende honorarer for 
freelancejournalister. DJ afviser med henvisning til freelancejournalisterne udfører arbejde 
tilsvarende de fastansatte journalister, hvorfor de vejledende honorarer er lovlige. 

EU-dom om kollektive overenskomster om minimumshonorarer for vikarmusikere
EU-Domstolen afsagde i 2014 dom i en sag vedr. indgåelse af kollektive overenskomster 
om minimumshonorarer for selvstændige vikarmusikere i hollandske orkestre, forhandlet 
af et hollandsk fagforbund FNV. Den hollandske konkurrencemyndighed fandt, at aftalen 
om minimumshonorarer var i strid med hollandsk konkurrencelovgivning, hvilket efterføl-
gende blev prøvet ved EU-Domstolen.

EU-Domstolen erkendte, at dikotomien mellem selvstændig og ansat er i opbrud. Den 
konkrete relation mellem opdragstager og opdragsgiver må vurderes fra gang til gang. 


