FUP
Mange freelancere har selv valgt et
arbejdsliv og en karriere som selvstændig.

Platformsøkonomi skaber vækst og
velfærd.

FAKTA
Mange freelancere søger hen, hvor
opgaverne er – nogle gange som
honorarlønnede (selvstændige),
nogle gange som ansatte. Opgaverne
bestemmer arbejdsmarkedsstatus/tilknytning.

Der er ingen garanti for, at den økonomi,
som platformene genererer, kommer
samfundet/staten til gode. Det vil afhænge
af, om der opkræves skat i det land, hvor
aktiviteten udføres, samt at monopol
modarbejdes, at der sikres retten til
kollektive forhandlinger og indtænker
platformsarbejde i den sociale sikring.

I fremtiden kommer man ikke til at have én
garanteret arbejdsgiver, men man kommer
til at have en garanteret indtægt.

I fremtiden vil den enkelte opleve ﬂere
karriereskift og ﬂere arbejdsgivere men
ingen garanteret indtægt.

Digitalisering og automatisering vil
reducere antallet af job.

Digitalisering og automatisering vil
reducere funktioner, og nye job vil opstå.
Dog vil hastigheden af forandringer
sandsynligvis skabe tidsforskydning
i skabelsen af nye jobs i forhold til
destruktionen.

Digitalisering vil reducere antallet af job.
Lønnen på de digitale jobplatforme vil stige
i takt med løsning af opgaver.

Det afhænger af platformens udformning
og algoritmerne bag samt muligheder for
individuel prissætning
og kollektiv forhandling

Informationsfolder

•

Erhvervsstyrelsen1 har opgjort ca. 100 deleøkonomiske
platforme og virksomheder der er tilgængelige og brugbare
i Danmark i slutningen af 2015. Men det er stadig et ungt
marked, og virksomheder opstår hele tiden.

•

McKinsey2 har opgjort platformsøkonomiens potentiale frem
mod 2025 til at øge beskæftigelsen med 67.000
Danmark
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•

Et spørgeskema fra Eurobarometer viser, at 14 % af danskerne
har brugt/tilbudt tjenester på platforme4

HK og LO har opgjort platformsøkonomiens udvikling frem mod
2025

https://ilab.dk/cases/kortlaegning-af-deleoekonomi
Kilde: McKinsey - “A Labor Market that Works: Connecting Talent with Opportunity in the Digital Age”. Juni 2015 McKinseys deﬁnition af platformsøkonomien indeholder virksomheder som LinkedIn.
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http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2112_438_ENG

Hvad siger HK’s medlemmer?

Hvorfor vil du udbyde din arbejdskraft?

Hvorfor har du udbudt eller vil overveje at udbyde din arbejdskraft på en af de
nævnte hjemmesider/apps?

Hvorfor vil du ikke udbyde din arbejdskraft?

Hvorfor har du ikke, eller kunne du ikke tænke dig at udbyde din arbejdskraft på
en af de nævnte hjemmesider/apps?

Politikerne bør regulere...

Hvad skal fagforeningen gøre?

