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Kommisorium
Panelet skal både kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og 
jobmuligheder ved platformsøkonomien samt skabe opmærksomhed om, hvad 
forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund og arbejdsmarke-
det især.

Formål
-          At komme med konkrete bud på, hvordan Danmark kan blive førende 
            i at udnytte platformsøkonomien
-          At skabe opmærksomhed om de forandringer, platformsøkonomien 
           skaber for vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked  
           i særdeleshed – og hvad de betyder for lønmodtagere.
-          At analysere hvordan arbejdsmarkedet og den danske model påvirkes  
           og sikres i platformsøkonomien
-          At belyse hvilke typer af job platformsøkonomien skaber

Panelet vil hen over 2017 drøfte udviklingen af platformsøkonomien og 
forventningerne til fremtidens behov på arbejdsmarkedet og præsentere 
anbefalinger til, hvordan man kan styrke platformsøkonomiens udbredelse. 
Panelet vil mødes til 4 temasessioner:

1)      Digitale platforme – nye forretningsmodeller eller et gammelt  
          forretningskoncept i ny klæder?

2)      Vækst, skat og konkurrence – mellem innovation og regulering

3)      Digitale platforme - og det sociale sikkerhedsnet

4)      Digitale opgaveplatforme med ordnede vilkår – fagbevægelsens  
           ansvar 
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Forsikring (ALKA)
Alka har i samarbejde med HK udviklet en forsikringspakke til freelancere og andre medlemmer, som har mange små jobs. For de private forsikringer og arbejdsskade-
forsikringer dækker typisk ikke arbejdssituationen for freelancere.

Alka har derfor på forespørgsel fra HK udviklet en forsikringspakke til freelancere, der indeholder:

• Forsikring i tilfælde af brand-, vandskade og tyveri (forsikring af ting)
• Forsikring ved omsætnings/indtægtsnedgang
• Erhvervsskadeforsikring (hvis freelanceren forvolder skade, der hvor arbejdet udføres)
• Arbejdsskadeforsikring 

Grundpakken koster 2700 kr. årligt og Forsikringen dækker også alle typer platformsarbejde, dvs. også arbejde, som HK-medlemmer udfører via internationale platforme.

Det blev understreget, at forsikringen kun er blevet udviklet fordi HK har efterspurgt den, dvs. det er en forsikring, der ikke ville være udviklet på markedsvilkår. En 
forsikring ifm. rådgivningsansvar er ikke (endnu) en del af forsikringspakken. 

Pension (JØP)
På pensionsområdet har man i mange år opereret med én og samme model for alle medlemmer, men der er også på pensionsområdet en bevægelse i gang mod større 
valgfrihed.

Undersøgelser har vist, at 59 pct. af millinium generationen ikke kan se et pensionsprodukt, der taler til dem.

JØP og andre mere kommercielle pensionsselskaber (PFA) har derfor udviklet et tilbud om pensionsordning til selvstændige fordi medlemmerne af JØP har et stigende 
antal freelancere (IDA har 3000 freelancere og Djøf også ca. 3000 freelancere). 

Målgruppen for det nye pensionstilbud er selvstændige med et par års erfaring. Til denne gruppe tilbydes denne pensionspakke: En pensionsbasispakke bestående af 
dækning i tilfælde af sygdom, ulykke, invaliditet og død. Den koster 1600 kr. om måneden. Herefter er der muligt for at foretage en række tilvalg mod ekstra betaling så 
som ægtefællepension, sundhedsforsikring m.v. De som har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet er ikke omfattet af ordningen.

Flere af platformene bekræftede, at det er svært at få unge til at prioritere pensionsopsparing. Der var derfor forslag om at udvikle nogle �eksible pensionsordninger/-pro-
dukter til de, som arbejder via de digitale opgaveplatforme, hvor den enkelte arbejdstager får mulighed for at vælge om de vil spare op til pension hver gang de løser en 
opgave via platformen.

Selv om det er den enkeltes ansvar at spare op til pension, så kender ikke alle konsekvenserne af fravalget. Desuden bør det ikke være acceptabelt, hvis den enkeltes 
bevidste fravalg kan resultere i at regningen herfor sendes til kollektivet (staten).

Pensionselskaber vil dog ikke kunne tilbyde produkter til småjobbere med skiftende arbejdsgivere og lave indkomster. Det vil ikke kun betale sig. Her vil den rette løsning 
være et bankprodukt. 

Et arbejdsgiverblik på organiseringsudfordringer
Den danske model er robust og vi gennem årene via konkrete i arbejdsretten taget stilling til sager, hvor der var uklarhed om hvorvidt der var tale om en arbejdsgiver eller 
lønmodtager situation.

Der er kommet nye typer digitale (platforms)virksomheder til, men det ændrer ikke på at der stadig kun er to kategorier: Lønmodtagerkategorien og arbejdsgiverkatego-
rien og de nye virksomheder hører til den sidstnævnte kategori – også selv om de, der løser opgaverne er selvstændige, freelancere med CVR-nummer. Det svarer blot til 
klassiske virksomheder, som benytter underleverandører til at løse opgaver.

Hvor platformsvirksomhederne skal organiseres, afgør de selv. De kan blive medlem af Dansk Erhverv, som i dag organiserer omkring 500 enkeltmandsvirksomheder eller 
de ønsker at være medlem af en faglig organisation eller begge dele, det vil være op til den enkelte platform at tage stilling til.

Der var bred enighed om, at der ikke er behov for at de�nere en 3. kategori. Lønmodtager og arbejdsgiverkategorierne er kendte størrelser, som fungerer.  Og i forhold til 
det nye dagpengesystem bør det overvejes om at det skal være arbejdet, der udføres som tæller, uanset om det udføres af en selvstændig eller en lønmodtager.

Der var også enighed om behovet for en model, der løbende mellem arbejdsmarkeds parter kan afgøre majoriteten af tilfælde om der er tale om en arbejdsgiver eller 
arbejdstager. Det er med henblik på at minimere antallet af retsafgørelser. 


