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Høringssvar om Digital Services Act – del 5: Arbejdsvilkår for selvstændige
platformsarbejdere

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har modtaget høring om EU-Kommissionens
høringsproces vedrørende Digital Services Act.
FH fremsender hermed bemærkninger til høringen vedrørende arbejdsvilkår for
platformsarbejdere, emne 5:
FH er af den opfattelse, at beskæftigelse via digitale platforme kan være med til at skabe
muligheder for, at personer i Danmark kan få et arbejdsliv, som de finder tilfredsstillende.
Digitale platforme kan samtidig være en adgang ind på arbejdsmarkedet for dem, der enten
har en løs tilknytning eller slet ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed sikre, at
flere vælger beskæftigelse frem for offentlig forsørgelse
Det er dog FH’s holdning, at der i bekymrende grad – både i Danmark og på europæisk plan –
sker en omgåelse af lønmodtagerrettighederne da mange beskæftigede på digitale platforme
er falske selvstændige, som en konsekvens af de brugervilkår platformene har.
Lønmodtagerbegreb og en eventuel ny kategori
FH er sammen med DA enige om, at løsningen på omgåelse af lønmodtagerrettighederne, ikke
er at udvide lønmodtagerbegrebet eller indføre en ny kategori mellem ansat og selvstændig.
En ny kategori vil blot skabe mere usikkerhed om den retslige status og skabe endnu flere
gråzoner. Platformsarbejderne kan godt rummes inden for de beskæftigelseskategorier, vi
allerede har i Danmark.
Social sikring
FH mener, at det bør være muligt ved beregningen af sygedagpenge at medregne alle
arbejdsindtægter for personer med forskellige typer arbejde og indtægtskilder, såfremt man
opfylder beskæftigelseskravet som enten lønmodtager eller selvstændig, på samme måde som
flere typer indtægter kan medregnes i det almindelige arbejdsløshedsdagpengesystem. FH
arbejder for dette nationalt og finder at arbejdet bedst håndteres i dette regi.
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