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Er der mon arbejde til mig i dag? Det var et spørgsmål, som 
mange stillede sig selv tidligere, hvor det var normalt at være 
daglejer. F.eks.  stod mange tidligt op og gik ned på havnen i 
håbet om være blandt de heldige, som blev peget ud og fik en 
tjans. 

Mange måtte leve med konstant usikkerhed om, hvorvidt der nu 
var arbejde nok til at brødføde familien. 

Men de mange stod sammen, og derfor er daglejerens vilkår hel-
digvis undtagelsen frem for reglen i dagens Danmark. Sådan 
skulle det gerne blive ved med at være - også på fremtidens mere 
digitale arbejdsmarked. 

9/ 10 mødes vi igen i Disruptionrådet. Vi skal drøfte, hvordan vi 
kan blive bedre til at bruge nye teknologier og forretningsmodeller. Regeringen vil præsentere sin 
længe ventede strategi for deleøkonomi. 

Som en optakt vil jeg derfor minde regeringen om rådets hovedformål - nemlig at drøfte »hvad der 
skal til for at fastholde og udbygge et arbejdsmarked med ordnede forhold og uden social dum-
ping«, og »hvor gevinster ved udviklingen fordeles lige«. Jeg tror på, at platformsøkonomi kan 
blive et godt supplement for os, hvis vi i fællesskab bliver enige om at skabe en ordentlig version af 
den. Men hvordan sikrer vi, at de nye platforme rent faktisk kan give plads til flere "frie fugle" 
fremfor at skabe digitale daglejere? Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem deleøkonomi 
og platformsøkonomi. For man bruger normalt ikke ordet "dele" om ting, man tjener penge på. Det 
nye fænomen er derimod de profitsøgende digitale platforme. Det vil være falsk varebetegnelse at 
kalde dem for deleøkonomi. Platformenes digitale natur og hastige udvikling gør det svært for både 
lovgivere og ordensmagten at følge med. Det er et kæmpe problem, vi skal have styr på. Samtidig er 
det afgørende, at arbejdsgiverne får organiseret de platforme, som reelt har et arbejdsgiveransvar, 
for at sikre, at de indgår en overenskomst. 

Mange tror fejlagtigt, at alle, som arbejder via platforme, er selvstændige. En domstol i Storbritan-
nien har slået fast, at Uber er at betragte som en arbejdsgiver - og der bliver ikke lagt fingre imellem 
i dommen, hvor det bl. a. lyder, at »forestillingen om, at Uber i London er en mosaik af 30.000 små 
forretningsdrivende forbundet af en fælles platform, er latterlig«. Sagen er appelleret, men beskeden 
er klokkeklar. 

Der findes andre platforme end Uber, som er indrettet anderledes. Og der vil være platforme, der 
blot vil være at sammenligne med Den Blå Avis for selvstændige. Men mange platforme vil reelt 
være arbejdsgivere og typisk at sammenligne med vikarbureauer.   



2 
 

En ordentlig version af platformøkonomien kræver, at der er styr på skatteindbetalinger og forsik-
ringer, og at der er nogle helt klare retningslinjer for de ofte helt urimelige "ratings", arbejdstagerne 
udsættes for. Andet vil være unfair konkurrence over for almindelige virksomheder og deres 
ansatte. 

Det håber jeg, vil fremgå af den længe ventede strategi fra regeringen. 

Allerede nu går nogle af de nystartede, danske platforme i den rigtige retning, når det gælder løn og 
arbejdsforhold. I fagbevægelsen har vi en konstruktiv dialog med mange platforme, såsom Hilfr, 
Meploy, Burd og Chabber - om end vi langtfra er i mål. De nystartede danske platforme har nemlig 
set, at det først bliver, når der kommer ordnede forhold, at forbrugerne rigtig vil tage forretnings-
modellen til sig. 

Det sker først, når politikerne sikrer ordentlige rammer. Når arbejdsgiverne organiserer de nye plat-
formsvirksomheder. 

Og når vi i fagbevægelsen organiserer dem, som arbejder på platformene. 

Statsministeren siger ofte, at vi skal gå forrest ind i fremtiden. Netop derfor må vi ikke lade frem-
tidens forretningsmodeller gentage fortidens fejl. Fagbevægelsen er klar. Er regeringen og arbejds-
giverne? 

Jeg tror på, at platformsøkonomi kan blive et godt supplement for os, hvis vi i fællesskab bliver 
enige om at skabe en ordentlig version af den. 

 


