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Program

16.00-16:40: Hovedresultater fra forskningsprojektet IRSDACE 

- Social dialog i platformsøkonomien 

Oplæg ved Anna Ilsøe og diskussion

16.40-17:00: Pause med kaffe og kage

17.00-18.00: Veje til bæredygtige digitale platforme i Danmark og 
Europa

Paneldebat ved:

Niels Grøn Seirup, Underdirektør, DI                                                                                   
Thorkild Holmboe-Hay, Politisk Rådgiver, 3F                                                                   
Steffen Wegner Mortensen, CEO, Hilfr                                                                      
Morten Petersen, CEO, Worksome
Mathias Ovdal, CTO, Happy Helper

Spørgsmål fra salen                                                                                        
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Social dialog i platformsøkonomien (IRSDACE 2018)

• IRSDACE: Industrial Relations and Social Dialogue in the 
Age of Collaborative Economy

• Formål: Kortlægge traditionelle og innovative former for 
social dialog og Industrial Relations praksisser inden for 
platformsøkonomien

• Finansiering: Europakommissionen

• Deltagende lande: Danmark, Tyskland, Frankrig, Spanien, 
Belgien, Ungarn og Slovakiet

• Output: Komparative rapport, syv landerapporter, nationale 
og internationale konferencer
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Platformsøkonomiens størrelse i Danmark (DIGIWORK 2017)

• 42.000 danskere (1 %) har tjent penge ved at tage opgaver via en 
arbejdsplatform det seneste år (f.eks. Upwork eller Happy Helper).

• 64.000 danskere (1,5 %) har tjent penge ved at udleje ejendom 
eller ejendele via kapitalplatforme (eks. Airbnb eller GoMore) det 
seneste år.

• Flertallet af de danskere, der har tjent penge via en arbejds- eller en 
kapitalplatform har tjent under 25.000 kr. årligt før skat.

• Danskernes indtægt via digitale platforme må derfor i de fleste 
tilfælde karakteriseres som en supplerende indtægt.

Employment Relations Research Centre

Seminar, Københavns Universitet, 19. februar 2019



Social dialog om platformsøkonomi i Danmark 
(National Report Denmark)

• Dialog mellem traditionelle og nye aktører på det danske 
arbejdsmarked

• Privat service: accommodation, transport, micro work

• Kapital- og arbejdsplatforme

• 17 interview, en fokusgruppe, desk research, §20 
spørgsmål i Folketinget

• Fem case platforme: Happy Helper, Chabber, Uber, Airbnb, 
GoMore, 
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Hvordan betragtes indkomster via digitale platforme?
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Online
Opgaver

(arbejdsplatforme)

Udlejning online
(kapitalplatforme)

Deltidsjob/SU
/pension 

Selvstændig 
virksomhed 

Kapitalindkomst

Lønindkomst,
pensionskasser, 
sociale ydelser



Arbejdsplatforme i Danmark – potentialer

Beskæftigelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet

- Fleksibilitet for kronisk syge
- Trædesten for etniske minoriteter
- Begrænsede sprogkundskaber ingen hindring

Første arbejde for nye på arbejdsmarkedet

- Unge
- Nyuddannede
- Studerende 

Nedtrapning for seniorer

- Kombination med lønmodtagerjob
- Overgang til selvstændig virksomhed
- Kombination med pension
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Arbejdsplatforme i Danmark - udfordringer

Indberetning til SKAT 

– regler 
- praksis

Fordelingen af   risici

- fravær af arbejdsgiveransvar
- lavt antal timer som selvstændig
- manglende registrering som selvstændig

Manglen på sociale bidrag 

- supplerende indkomst
- sociale bidrag via andre kilder 

Ulig konkurrence mellem platforme og traditionelle virksomheder 

- platformenes nuværende kundebase 
- begrænset størrelse
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Tilpasninger til fremtidens platformsøkonomi på 
virksomhedsniveau

• Indgåelse af virksomhedsoverenskomster (eks. Hilfr)

• Brug af eksisterende bestemmelser i sektoroverenskomster 
(eks. Chabber)

• CVR-registrering af platformsarbejdere som selvstændige 
(eks. Worksome)

• Forsikringsordninger (eks. Happy Helper)
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Tilpasninger til fremtidens platformsøkonomi 

På trepartsniveau: Dagpengeaftalen

På sektorniveau: Fremadrettet – flere og nye rammeaftaler om 
f.eks. pension? Jf. Albany-dommen fra EU.

På organisationsniveau:

• Pensionsordninger for selvstændige og kombinatører, der er 
medlem af en fagforening (PFA, PKA m.fl.). 

• Forsikringsordning i Alka for medlemmer af HK. Kan det drive 
organiseringen? 
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Europæiske perspektiver – ligheder

• Platformsøkonomi særligt udbredt inden for visse
servicebrancher (eks. transport og rengøring)

• Platformsøkonomien er en ny økonomisk aktivitet der 
potentielt fremmer inklusion af udsatte grupper

• Organisering af platforme og platformsarbejdere – en vigtig
men vanskelig opgave

• De fleste forsøg på at organisere og forhandle finder sted på
virksomhedsniveau

• Vigtigt at indtænke nye typer af aktører
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Europæiske perspektiver - forskelle

• Høj ledighed blandt unge påvirker brugen af platforme 
(Spanien)

• Finansiering af social security (skat, employer contributions 
eller forsikring) påvirker diskussionen (Danmark, Tyskland)

• Nogle fagforeninger er gået mere aktivt ind i at organisere 
platformsarbejdere end andre (eks. IG Metall og ver.di i 
Tyskland)

• Forhandlinger af løn- og arbejdsvilkår på platformene løber 
foran i lande hvor den sociale dialog i forvejen er stærk 
(Frankrig, Danmark og Belgien)

• Fravær af forhandlinger på platformene i lande med svag 
social dialog (Ungarn, Slovakiet)
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Hvis I vil vide mere….

• Læs hele den danske undersøgelse: Industrial Relations and Social 
Dialogue in the Age of Collaborative economy (IRSDACE), National 
Report Denmark (Ilsøe & Madsen 2018)

• Læs den europæiske rapport inkl. alle syv lande: Industrial 
Relations and Social Dialogue in the Age of Collaborative Economy: 
Comparative Report (Akgüç, Beblavý, Cirule & Kilhoffer 2018)

• Hilfr-aftalen: 
https://www.3f.dk/fagforening/fag/rengoeringsassistent-
(privatansat)/overenskomsten-hilfr
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