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Facebook, Google og Apple  
ind samler ufatteligt mange  
data om os brugere. Noget af  
det kan vi selv påvirke – noget 
kan vi ikke. Vi har bedt ekspert 
John Nielsen give et indblik i, 
hvad vi giver giganterne lov til – 
og hvad de bruger oplysningerne 
til. Side 8-15
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Morten Højberg, adm. direktør Moment A/S

Allerede i dag har vi regler for fleksible ar-
bejdsformer. Først og fremmest har vi hele 

vikarbranchen, som er reguleret af vikarloven. 
Vikarloven går i korte træk går ud på, at folk, der 
arbejder på kortvarige opgaver via en formidler, 
skal behandles på vilkår der minder om de fast-
ansattes ansættelsesvilkår. Der er således i dag 
intet til hinder for, at man kan vælge at arbejde 
kortvarigt hos flere forskellige arbejdsgivere. 

Juridisk set kan man være lønmodtager eller 
selvstændig. Dette beror på en juridisk vurdering 

og er ikke noget en mellemmand kan beslutte. 
Det er således underordnet om mellemmanden 
kalder sig freelanceportal, vikarbureau, konsu-
lenthus eller headhunter. Hvis man reelt set er 
lønmodtager så er det underordnet, at man har 
oprettet et cvr-nummer.

Rig mulighed for fleksibilitet
Jeg mener, at de nuværende regler i Danmark 
giver rig mulighed for, at vi kan have et fleksibelt 
arbejdsmarked i Danmark. Vikarbranchen er et 
rigtig godt eksempel på dette og der omsættes 
allerede for mange milliarder. Vikarbureauer for-
midler både selvstændige og lønmodtagere (pri-

Den danske models 
snarlige død  
er overdrevet

Mathias Tao Agger Linnemanns kronik på denne plads 
sidste søndag han har en god pointe: Der venter et 
endnu mere fleksibelt arbejdsmarked i fremtiden. 

Men derfra og til at påstå at den danske aftalemodel 
vil – eller er nødsaget til at – dø på grund af freelance-

økonomien, er en forkert konklusion
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Mathias Tao Agger 
Lindemanns kronik  
i Børsen søndag  
15. oktober.  
Klik på billedet for  
at genlæse kronikken

mært lønmodtagere). En af de vigtige discipliner 
ved at drive formidlingsbureau er, at kunne vur-
dere hvornår der er tale om lønmodtagerstatus og 
dermed rådgive kunderne om,  hvilke kontrakts-
retlige forhold der bør gælde.

Vikarloven træder i kraft
I de tilfælde en såkaldt freelanceportal formidler 
en lønmodtager er der ifølge gældende lovgiv-
ning tale om at vikarloven finder anvendelse, og 
dermed skal formidleren indestå for, at lønmod-
tageren stilles på samme måde som en tilsvaren-
de fastansat i modtagervirksomheden. Med andre 
ord kan man vende spørgsmålet om og hævde, at 

det er freelanceportalerne som har en udfordring, 
såfremt de reelt/juridisk set formidler lønmodta-
gere. 

Tilbage står så spørgsmålet om den danske af-
talemodels fremtid. Såfremt fagbevægelsen for-
holder sig passivt kan det ende med en ny Uber-
situation, hvor lovgiver ser sig nødsaget til at tage 
action. Hvis freelanceportalerne får lov til at folde 
sig ud, og det bliver 100 procent liberalt, således 
at eksempelvis rengøringsfolk mere eller mindre 
frivilligt udbyder sig til få kroner i timen, så er det 
ikke utænkeligt, at Regeringen indfører en mini-
mumsløn for personligt udført arbejde i Danmark 
på f.eks. 100 dkr.  Og hvis dette sker, så er den 
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danske aftalemodel truet/slået til tælling som 
Patrick Nielsen blev forleden.

Jeg er selv uddannet jurist med speciale i løn-
modtagerbegrebet og startede for 20 år siden den 
første freelanceportal i Danmark. Freelancepor-
talen blev efter det første års levetid – af juridiske 
årsager – ændret til et vikar- og rekrutterings-
bureau, hvor vi både formidler lønmodtagere og 
selvstændige/freelancere. 

Mange er for højt lønnede
Det bliver uanset hvad spændende at se, hvordan 
arbejdsmarkedets parter vil agere de kommende 
år. Årsagen til at der popper flere og flere free-
lanceportaler frem skyldes bl.a., at flere faggrup-
per efter manges mening er for højt lønnede iht. 
overenskomsterne, hvorfor det er en fristende vej 
at kalde sig freelanceportal/platform og dermed 
udbyde arbejdskraft til stærkt konkurrencedyg-

tige priser som ikke tager højde for feriepenge, 
G-dage (1,2,3 ledighedsdag), ATP bidrag, etc.

Personligt håber jeg, at vi i Danmark – med el-
ler uden arbejdsmarkedets parter – vil fastholde 
en anstændig levestandard i forhold til lavtløn-
nede. Der er brugt mange år til at bygge et sam-
fund, hvor folk ikke kan købes for 7 kr. i timen. 
Til gengæld er der også mange regler som burde 
revurderes eller fjernes. Det positive ved debatten 
om nye freelanceplatforme er, at det kan være det 
skub som arbejdsmarkedets parter skal have for 
at sikre en version 2.0 af den danske aftalemodel. 
Lønninger og regler der sikrer at danske virksom-
heders konkurrenceevne bevares/styrkes og der-
med at job bevares/skabes. At lønmodtagere for-
bliver lønmodtagere med, hvad der følger heraf: 
rimelige leveforhold, forsikringer, ferie, pension, 
ligestilling, etc.

»Personligt håber jeg, at 
vi i Danmark – med eller 
uden arbejdsmarkedets 
parter – vil fastholde en 
anstændig levestandard 
i forhold til lavtlønnede«
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INNOVATIVT KONTOR ELLER DOMICIL PÅ 
ØSTERBRO MED FANTASTISK VANDUDSIGT 
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Lejemål fra 550 – 5.341 m2

Moderne flerbrugerejendom med alle bekvemmeligheder
Fælles kantine, mødecenter og auditorium
Skøn beliggenhed i Nordhavn og gåafstand til Århusgade-kvarteret
Gode tilkørselsforhold til den nye Nordhavnstunnel (ultimo 2017)
Tæt på kommende metro (primo 2020)
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