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Nogle hævder, at digitale platforme og netværk vil hjælpe med at opnå 
bedre servicekvalitet for arbejdstagere, arbejdsgivere, regeringer og 
kunder. Digitale platforme kan også hjælpe arbejdere og arbejdsgivere 
med at engagere sig i fortalervirksomhed. I hjemmeplejesammenhæng, 
hvor så mange arbejdstagere er isoleret, tilbyder digitale platforme et 
fælles rum til at diskutere almindelige problemer og kan bidrage til et øget 
organisationsniveau blandt arbejdere. Det skal også nævnes, at digitalisering 
vil kræve en vis kompetence både for arbejdstagere og arbejdsgivere. Uden 
oplæring (og den nødvendige hardware) er det umuligt at udnytte fordelene 
ved online platforme og netværk. 

Dette er særligt en udfordring for mennesker med synshandicap eller med 
fysiske begrænsninger samt for dem uden adgang til teknologi. Nylige skøn 
antyder, at over 70 millioner mennesker verden over nu bruger online 
arbejdsplatforme til at få adgang til arbejdsmuligheder, og at peer-to-peer-
økonomien i EU er 28 mia. € værd. Der er dog kun lidt eller intet bevis for, 
at sådanne online platforme i øjeblikket bidrager til øgede standarder for 
arbejdstagere og sektoren. Der er faktisk en betydelig risiko for, at digitale 
platforme vil føre til mere ”gig work”, mindre jobsikkerhed og ustabil løn for 
arbejdere. Dette ville betyde mindre beskyttelse for arbejdstagere og -givere, 
ingen baggrundskontrol og ingen professionaliseringsgarantier for klienter 
blandt mange andre problemer. 
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I henhold til Bologna-erklæringen fra Foreningen til fremme af hjælpemiddelteknologi i Europa vil det være nødvendigt 'at 
øge bevidstheden om hjælpemidler, universelt design og tilgængelighed som et spørgsmål om menneskerettigheder, idet 
teknologien er en væsentlig og ofte afgørende faktor, der gør, at folk kan kræve og realisere deres rettigheder.'1

EFCI-UNI's fælles erklæring om indvirkningen af digitalisering af beskæftigelse inden for rengørings- og 
facilitetstjenesteindustrien gentager, at 'digitale værktøjer og mobile enheder skal bruges i balance med respekt for og 
fremme af balance mellem arbejde, privatliv og mental velvære.'2 Især bør plejearbejdere og hushjælp, der bor der, hvor 
de arbejder, have ret til at holde rigtigt fri. 

Som i andre industrisektorer bliver eksisterende forretningsmodeller i stigende grad digitaliseret, og nye forretningsmodeller 
tager form som digitale platforme. Begge kræver en tilpasning af arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsmekanismer samt 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter på forskellige niveauer. 

Inden for plejesektoren kan robotik bruges til at hjælpe med tunge løft af patienter. Autonome / semiautonome systemer 
kan hjælpe plejepersonale med at bestemme de nødvendige medicinske og ikke-medicinske opgaver. De kan også 
bruges til at planlægge arbejdernes tidsplaner og ruter. I begge tilfælde kræver disse systemer øget opmærksomhed på 
gennemsigtigheden af dataenes og de anvendte algoritmers integritet. Inden for ikke-plejetjenester kan robotter hjælpe 
med fx gulvrengøring eller andre opgaver. 

Sensorer og tingenes internet kan bruges til at professionalisere tjenesteydelser i hjemmet, hvilket gør jobbet mere attraktivt, 
forbedrer arbejdernes sundhed og sikkerhed og sikrer tjenester af høj kvalitet. Digitale færdigheder bliver også vigtige for 
at støtte klienter i udførelse af administrative opgaver såsom brug af online bank eller hjemmeautomationsværktøjer 
som fx smarte apparater. De kan også føre til mere overvågning af arbejdere og klienter / brugere / private arbejdsgivere, 
og der er behov for en ny bevidsthed om indvirkningen af dette på privatlivets fred og menneskerettigheder. 

Ifølge s. 4.4. i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Industrielle ændringer i sundhedssektoren 'kan 
digital innovation, især vedrørende mobile sundhedsapplikationer, hjælpe med at tackle risikofaktorer, der er forbundet 
med kroniske sygdomme. Mobil sundhed og fjernovervågningsunderstøttelse kan også reducere behovet for belastende 
behandlinger senere.'3  

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion

5

https://aaate.net/the-bologna-declaration
https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion


6 

DEFINITION 
AF ONLINE
PLATFORME

>>

6



Online platforme spiller en stadig vigtigere rolle i det europæiske sociale og økonomiske liv. For mere end en million 
arbejdstagere i EU er online platforme deres vigtigste indtægtskilde. De lader forbrugere og service-brugere finde 
oplysninger og virksomheder efter behov. Vi skal dog være forsigtige med, at digitale platforme ikke bruges til at 
undertrykke arbejderes rettigheder og lønninger og skubber dem ud i yderligere isolation. 

Online platforme deler nøglekarakteristikker, herunder brugen af informations- og kommunikationsteknologier til at lette 
interaktioner (herunder kommercielle transaktioner) mellem brugere, indsamling og brug af data om disse interaktioner 
samt netværksindvirkninger, der gør platforme med flest brugere mere værdifulde for andre brugere. 

Digitale platforme har ændret, hvordan arbejde udføres og administreres, og hvordan vi kommunikerer. Job fra online 
platforme tager ofte form af korte eller individuelle opgaver, der tidligere kunne have været del af større arbejdsblokke. 
Disse job kan udføres enten udelukkende online (cloud-arbejde) eller som opgaver udført hjemme hos nogen. 

Platformskooperativer defineres som virksomheder, der bruger et websted, en mobilapp eller en protokol til at sælge 
varer eller tjenester, mens de er afhængige af arbejderes og brugeres demokratiske beslutningstagning og delte ejerskab. 

• Cloud-work er arbejde udført gennem en online platform. Sådant arbejde kræver derfor ingen fysisk kontakt på 
noget tidspunkt mellem ordregiver og arbejdstager. 

• Gig-work henviser til arbejde, der udføres gennem en platform på et fysisk sted. 

Politiske beslutningstagere burde udjævne de lovgivningsmæssige vilkår mellem platforme og 'standardvirksomheder' 
for at forhindre et dyk i løn- og arbejdsvilkår og også for at sikre fremtiden for den europæiske sociale model. Den 
lovgivningsmæssige kontekst skal også omfatte standarder for både arbejdstagere og brugere. Begge parter bør overvejes 
på lige vis. 
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Ifølge den fælles erklæring fra Sociale arbejdsgivere og EPSU skal 'digitale transformationer implementeres sikkert og 
ansvarligt med information fra og høring af arbejdstagerne i forbindelse med at drive og forme en sådan overgang. 
Accept af tekniske innovationer afhænger af kapaciteten til at integrere de nye teknologier i arbejdsorganisationen og 
plejeprocessen, mens der følges en holistisk tilgang til pleje og support for brugerne.’4

Arbejdsmarkedets parter inden for industriel rengøring (UNI Europa og EFCI) argumenterer i deres fælles erklæring 
om digitalisering, at 'social dialog og kollektive forhandlinger vil være et nødvendigt redskab til at sikre en vellykket 
digitaliseringsovergang i sektoren for rengøring og facilitetstjenester.’5

Social dialog og kollektive forhandlinger bør udvides til også at omfatte platformsarbejdere / virksomheder. 
Et vigtigt skridt ville være at anerkende disse som arbejdstagere lovgivningsmæssigt, da dette vil hjælpe med at undgå 
uafhængige entreprenørforhold. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

SOCIAL DIALOG, 
INFORMATION OG 
HØRING

>>
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Hvad angår indsamling og brug af data, udgør den europæiske lovgivning om databeskyttelse, GDPR, den juridiske 
ramme, inden for hvilken medlemsstaterne har udviklet deres nationale lovgivning. Arbejdsgivere er ansvarlige for at 
træffe passende foranstaltninger for at sikre databeskyttelse. Arbejdsgivere skal sikre passende sikkerhedsniveauer 
for it-systemer, herunder overvågningssystemer, under overholdelse af arbejdernes privatliv. Arbejdsgivere skal også 
sikre, at arbejderne informeres om al relevant lovgivning samt virksomhedsregler vedrørende databeskyttelse. Det er 
arbejdsgivernes ansvar at overholde disse regler. 

Arbejdsmarkedets parter opfordrer arbejdsgivere til at være i dialog med deres medarbejdere og deltage i konsultation 
med medarbejderne og deres repræsentanter om introduktion af nye teknologier inden for forretning og drift samt brug 
af data indsamlet af virksomheder og kunder gennem kollektive forhandlinger eller fastlæggelse af adfærdskoder, hvor 
det er relevant. 

Arbejdernes rettigheder skal gå ud over blot de indsamlede data til de følgeslutninger, der foretages ved hjælp af disse 
aggregerede data (fx i algoritmer). Det er disse følgeslutninger, der kan have de største og mest invasive indvirkninger på 
arbejdstagernes rettigheder og friheder. 

DATARETTIGHEDER, 
OVERVÅGNING AF 
ARBEJDSPLADSER OG 
MEDARBEJDERE >>
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I sektoren for tjenesteydelser i hjemmet kan vi se, at brugere og arbejdstagere anvender eksisterende online 
platforme som Facebook til at rekruttere arbejdere og finde arbejde. Dette blev bevist, da Ad-PHS-møderne på Malta og i 
Ungarn blev organiseret. Derfor understreger dette også, hvorfor der findes så få enkeltstående platforme. 

For kvindelige arbejdstagere kan platforme inden for pleje muligvis hjælpe dem med at balancere
deres lønnede og ulønnede plejearbejde.6

Digitalisering inden for tjenesteydelser i hjemmet indebærer inkorporering af digitale teknologier i levering af so-
ciale tjenester i dagligdagen. Fremkomsten af platforme som formidlere inden for tjenesteydelser i hjemmet er en 
vigtig udvikling i digitaliseringen af sektoren. 

Ifølge rapporten Overførbarhed af digitale løsninger, der forbedrer integreret pleje i Europa: Ved identifikation og pri-
oritering af barrierer og katalysatorer kan digitale platforme forbedre integreret pleje, og de er 'digitale sundheds- og 
velværeplatforme, der forbedrer leveringen af integreret pleje, bemyndiger personen / patienten til selvadministration og 
bidrager til forbedring af samarbejdet mellem enkeltpersoner / interessenter inden for plejeøkosystemet gennem styring 
og deling af patientgenereret information.'7 

De findes blandt andet i: 

• Luxembourg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Tyskland: Helpling

• Irland: Brugen af online platforme er steget markant i de seneste år.8 Disse platforme inkluderer plejefokuserede 
platforme, såsom Home Care Direct, Mindme og Dream Team Nannies samt ikke-plejefokuserede platforme som 
Helpling, Laundr og Pristin. 9 

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work%20

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018).

9 McGuiness, Seamus et al (2018).
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6.1.  Fordele ved platformsarbejde i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet 

• Platformsarbejde er svar på en mangel på markedet for tjenesteydelser i hjemmet;

• Det er en nemmere måde at få arbejde på end at lede efter et standardjob;

• Nogle bruger det som en måde at tjene en ekstra indkomst på;

• Platformsarbejdere kan tage mere kontrol over deres arbejde (men ikke hvordan der es arbejde organiseres eller 
hvornår på dagen de arbejder), arbejde fleksibelt og forbedre der es balance mellem arbejde og privatliv. Når det er 
sagt, har platformsarbejdere også større risi ko for usikkert arbejde;

• Der er bevis for, at folk bruger det til at få erhvervserfaring, udvikle deres færdigheder og forbedre deres 
jobmuligheder;

• Platforme kan løfte den administrative byrde for familier og brugere;

• Arbejdstagere har udpegede opgaver og aktiviteter;

• Der findes standardiserede kontrakter;

• De kan vurdere arbejdsgivere / arbejdstagere;

• Platforme tager sig af det administrative arbejde for arbejdsgiverne, men lægger ansvaret på arbejdstageren.

6.2.  Ulemper ved platformsarbejde i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet 

• Platformsarbejdere bruger meget ubetalt tid mellem opgaver / kunder - eller de føler, at de skal være tilgængelige 
og online konstant for at få jobene;

• Arbejdstagere har begrænset juridisk beskyttelse som selvstændige 'uafhængige entreprenører' på for profit-
platforme;

• Digitalt arbejde på tilkaldebasis styrker stædige uligheder på arbejdsmarkedet, som er rodfæstet i køn og race, 
forstærket gennem anmeldelser af kundernes omdømme og algoritmer på digitale platforme, der formidler job og 
fastlægger de vilkår, som digitale arbejdstagere arbejder under;

• Uafhængige entreprenører, som arbejder i andres hjem, udsættes ofte for seksuel chikane. Ifølge Alexandra J. 
Ravanelle er dette til dels fordi denne form for arbejde (rengøring , madlavning, Airbnb osv.) finder sted i folks hjem, 
hvor magtforholdet er ubalanceret, fordi arbejdstagere skal give langt mere information end servicebrugere, og i 
sidste ende mangler der regulering i betragtning af, at disse arbejdstagere har status som uafhængi ge entreprenører;

• Der er voksende kritik omkring ledsagende arbejdsvilkår, lønniveau og fordeling af indkom st og formue;

• Indtægterne er ofte lave og uforudsigelige, arbejdstiden kan være lang og asocial, sundhed og sikkerhed bliver muligvis 
ikke behandlet ordentligt, og arbejdstagere er ofte i kke tilstrækkeligt dækket af statens sociale beskyttelsessystem;

• Det åbner døren til fiktivt, selvstændigt arbejde;

• Kun en lille brøkdel af platformsarbejdere tjener den lokale mindsteløn;

• De fleste transaktioner på platforme er hverken beskattede eller dækket af social forsikring. Arbejdstagere mangler 
også ofte sikkerhedsbeskyttelse eller forsikring mod arbejdsskade.
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Digitalisering i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet kan forenkle forbindelserne mellem interessenterne - 
arbejdsgivere (privatpersoner og virksomheder), arbejdstagere, brugere, offentlige beslutningstagere, civilsamfundet osv. 
- ved at sprede pålidelig information om tjenesternes kvalitet og om interessenternes rettigheder og forpligtelser. For 
at opnå dette ville der kræves en betydelig indsats, og der ville være behov for intervention fra staten. Mellemliggende 
platforme bruges til at hjælpe husholdninger med at finde deres medarbejdere for tjenesteydelser i hjemmet, men 
ledsages ofte ikke af en automatisk arbejdserklæring. Derfor skal disse formidlingsplatforme være knyttet til et digitalt 
erklæringsværktøj, der gør det muligt for private arbejdsgivere at erklære deres arbejdstagere. Dette er 
en måde at bekæmpe sort arbejde på. Denne erklæring skal automatisk skabe sociale rettigheder for arbejdstagerne. 

7.1. Platforme til at tackle uformelhed i sektoren 

I Italien er ca. 70 % af beskæftigelsen i sektoren for personlige tjenester uformel. I lande som Holland, hvor børnepassere 
er privat og direkte ansat af enkeltpersoner, og 21 % af tjenesteudbydere for tjenesteydelser i hjemmet ikke 
rapporterer deres indkomst, tilbyder platforme et middel til at regulere arbejdet og oprette arbejdsgiverorganisationer. 

Eksempler fra andre platforme beskriver det modsatte af denne påstand. En cykelkurér 'beskæftiger' uformelt andre til at 
køre for ham / hende (sag fra Paris). Eller tag grunden til, at Uber mistede sin licens i London - de samme uformelle 
økonomier blandt arbejdere. Og i disse tilfælde vil de give anledning til mere usikkert arbejde. 

7.2. Anerkendelse og juridisk definition af sektoren 

Platforme kan også hjælpe med at etablere en juridisk definition af sektoren for tjenesteydelser i hjemmet i hele lande, da 
de har tendens til at standardisere og rutinere arbejdsprocesser og aktiviteter på tværs af et stort antal arbejdstagere og 
kunder. Den juridiske definition skal specifikt omfatte arbejdstagere, som ansættes via digitale metoder. 

I sektoren for tjenesteydelser i hjemmet bruger nogle EU-medlemsstater som fx Frankrig og Luxembourg digitale platforme 
som et incitament til at lette arbejdserklæringen for private arbejdsgivere. Observatører bemærker, at enkeltheden og 
hurtigheden af erklæringsformaliteterne gennem de digitale platforme tilskynder til arbejdserklæring og har forbedret 
forståelsen af sektoren og den statistiske vurdering af de offentlige politikker, som ledsager sektoren i medlemsstaterne 
og på europæisk plan. Data indsamlet gennem erklæringer kan føre til en bedre forståelse af arbejdernes generelle 
arbejdsforhold og kan bruges til at simulere indvirkningen af erklæringsmekanismer på de offentlige finanser. 

7.3. Løn og vilkår 

Platforme har tendens til at udjævne lønninger på tværs af store grupper af arbejdere. Mens der i kurértjenester og 
samkørsel har været en tendens til at devaluere folks arbejde, kunne det i tjenesteydelser i hjemmet skabe hindringer for 
adgang, og det kan matche arbejdstagere med kunder efter behov og færdigheder. 

I lande som Holland, hvor kommunerne under WMO10 fastlægger budgetter for personlig pleje, kunne kommunerne 
administrere platforme for at sikre, at arbejdstagerne betales retfærdigt, og at plejebrugere fungerer som ansvarlige 
arbejdsgivere. 

7.4. Kvalitetsstyring gennem platforme 

Platforme behøver ikke nødvendigvis at anvende et stjerne-system, som det ofte bruges i samkørsels apps. I stedet 
kunne forskellige dimensioner dækkes for både brugere og udbydere ved at udvikle et helhedsbillede af færdigheder, 
tilgængelighed og sprog. 

I Luxembourg behøver direkte kontraherede arbejdstagere ikke uddannelse eller certificering, mens arbejdere, 
der kontraheres gennem formidlende agenturer, evalueres for kvalitet. Standarder kunne fastlægges af brugere og 
tjenesteudbydere i fællesskab og overvåges af offentlige myndigheder. 

10 Wet maatschappelijke ondersteuning (Aktstykke vedrørende social bæredygtighed) 2015
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Da projektet ikke kunne identificere andre lovende praksis med hensyn til online platforme for tjenesteydelser i 
hjemmet, er det værd at undersøge eksempler fra andre sektorer. 

Et af de største problemer er, at platforme behandler arbejdstagere som selvstændige. 

Da platformsarbejde ikke passer ind i traditionelle økonomiske og arbejdsmarkedsstrukturer, er det en udfordring for 
institutionerne og lovgivningen omkring dem. Domstole i forskellige lande er blevet bedt om at afgøre, om denne 
forretningsmodel skaber illoyal konkurrence for traditionelle operatører, og om den omgår generel arbejdsret. 11 

Der er forskellige metoder til at regulere platformsarbejde, som kan informere interessenter og medlemsstater, når 
de interagerer med sådanne platforme i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet: 

• Den 11. januar 2019 gav den italienske domstol fem tidligere Foodora-ryttere medhold og tvang virksomheden til at 
betale dem i henhold til den kollektive overenskomst inden for logistik og varetransport;

• Oxford Internet Institute lancerer Fairwork Foundation for at bedømme arbejdsforholdene på de digitale 
arbejdsplatforme. Den vil fungere ligesom Fairtrade Foundation ved at give en etiket til virksomheder med god 
arbejdsskik;

• I mellemtiden har GMB forhandlet en kollektiv aftale med Hermes, hvor arbejdstagere har mulighed for enten 
at forblive selvstændige eller 'selvstændige +', som garanterer en minimumsløn, fagforeningsrepræsentation og 
feriepenge;

• En Californisk højesteretsafgørelse gør det sværere at klassificere arbejdstagere som uafhængige entreprenører. 
Beslutningen fastholder, at enhver arbejder, der er central i virksomhedens kerneforretning, skal kategoriseres som 
en arbejdstager;

• I Irland er en ny lov, der forbyder brugen af nultimers-kontrakter og -arbejdsaftaler, trådt i kraft;

• Tre retssager i Spanien bestemte, at platformsarbejdere burde betragtes som 'ansatte'. I alle tre sager besluttede 
domstolene, at online-platformene beskæftigede sig med 'fiktivt, selvstændigt arbejde' eller fandt, at der eksisterede 
et ansættelsesforhold mellem platformen og arbejdstageren. Årsagen er, at virksomheden er den eneste indehaver 
af oplysningerne i forretningssystemet. Yderligere så domstolene ikke arbejdstagernes cykler og udstyr som 
'produktionsmidler', men snarere selve platformen. Endelig havde arbejderne ingen autonomi eller kontrol over, 
hvordan de skulle udføre deres arbejde, men modtog snarere 'detaljerede instruktioner'.

11 For en komplet oversigt over domme se her: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-
australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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BEDSTE PRAKSIS 
EKSEMPLER PÅ 
BESKÆFTIGELSE

>>
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Den kollektive overenskomst mellem den danske fagforening 3F og Hilfr er uden fortilfælde, for så vidt den behandler 
selvstændige entreprenører som arbejdstagere. 

Den 12-måneders pilotaftale trådte i kraft den 1. august 2018. Dog har en afgørelse truffet af konkurrencemyndighederne 
forbudt kollektiv overenskomst . 12 1

Der er omkring 450 medarbejdere på Hilfr.dk, en webstedsplatform, der leverer rengøringsservice til omkring 1.700 
kunder i Danmark. 

Nøglepunkterne i overenskomsten er: 

• minimumsbetaling på 141,21 DKK (€ 19) pr. time

• pensionsbidrag

• feriepenge

• sygeløn

• indførelse af et 'velfærdstillæg', et ekstra beløb på 20 kroner (€ 2,70) pr. time, der skal betales oven i lønnen

Steffen Wegner Mortensen, medstifter af Hilfr, siger: “Aftalen giver virkelig god mening fra et kommercielt perspektiv. 
Hvis du vil tiltrække det bedste rengøringspersonale, skal du også behandle dine medarbejdere godt. Gode arbejdsvilkår, 
en rimelig løn og klare procedurer for at undgå skatteunddragelse er alt for ofte blevet ignoreret af platformsfirmaer. Med 
denne aftale søger vi at løse disse mangler og hæve standarden for platformsøkonomien.” 

Da fremtiden for denne overenskomst er usikker, er det nødvendigt for fremtidige projekter at identificere og lancere 
platforme for tjenesteydelser i hjemmet, som hæver standarderne for hele sektoren. 

12 For mere baggrund om domstolsafgørelsen er denne artikel værd at læse https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
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HOVEDANBEFALINGER >>

1. Oprette lovgivningsmæssigt lige vilkår;

2. Oprette en social dialog og kollektive forhandlinger inden for alle former for forretning, herunder platforme;

3. Brugere og arbejdstagere skal være i stand til at bedømme platformene samt have en måde at bestride vurderinger, 
som de ser som personligt skadelige for fremtidig beskæftigelsesegnethed;

4. Private arbejdsgivere bør være i stand til let at erklære deres arbejdstagere via online erklæringsværktøjer, som 
automatisk skal skabe de samme rettigheder for disse arbejdstagere, som alle arbejdstagere har i EU;

5. Etablere langt bedre datarettigheder for arbejdstagere og krav til datatransparens for virksomheder over for 
arbejdere og brugere. Dette er især relevant i plejesektoren, hvor de indsamlede data kan være medicinske og 
derfor meget følsomme;

6. Alle arbejdere, i alle former for arbejde, bør have de samme sociale og grundlæggende rettigheder ;

7. Medlemsstaterne skal udvikle klare definitioner af online platforme og afklare deres juridiske status: Hvornår skal 
online platforme betragtes som formidlere, og hvornår som tjenesteudbydere?

8. Medlemsstaterne bør tage hensyn til de forskellige måder, hvorpå online platforme udøver kontrol over 
tjenesteudbydere;

9. Medlemsstaterne skal træffe beslutning om platformsarbejderes juridiske status. Hvornår er de ansatte, og hvornår 
er de selvstændige?

10. Forpligtelse til at informere relevante myndigheder: Online platforme bør være forpligtet til at videregive relevante 
oplysninger til nationale skatte- og socialsikringsmyndigheder inden for en passende tidsramme;

11. Vurderinger: En forpligtelse for online platforme til at være mere gennemsigtige angående, hvordan vurderinger 
oprettes, og der skal være en mulighed for arbejdstagere til at tage handling mod upassende vurderinger. 
Arbejdstagere bør også have lov til at overføre deres vurderinger til andre platforme for at blive mere uafhængige 
økonomisk.
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Eurofound - platformsøkonomi-lager 
https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
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