
 

1/4 

07.09.2022  Notat  

 

 

 
 
Nu er det Arne’s datters tur: 
 
Der skal være bedre rammer for ”de atypiske”  
på fremtidens danske arbejdsmarked. 
 
 

Arne kender vi alle. Han har været ansat i en virksomhed i mange år. Han har arbejdet hårdt, 

og han har nu fået sin velfortjente ret til en tidlig tilbagetrækning. 

 

Men hvad med Arne’s datter?! Ja, hun er freelancer og løser opgaver for flere forskellige 

arbejdsgivere. Nogle gange med A-indkomst, andre gange med B-indkomst. 

 

Allerede i dag er en stor del af den danske arbejdsstyrke beskæftiget som freelancere, 

soloselvstændige, tidsbegrænset ansatte eller i en kombination af disse. 

Og på fremtidens danske arbejdsmarked kan vi forvente, at en endnu større del af 

arbejdstagerne vil være såkaldte ”atypisk ansatte”. 

 

Det er der mange fordele ved for både den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. 

 

Det giver imidlertid også nogle problemer. For mange af de regler og rettigheder, der er på 

arbejdsmarkedet, er ikke indrettet på de ”atypisk ansatte”.  

For eksempel er reglerne om arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge, 

pensionsreglerne, konkurrencelovgivningen og flere andre love i for stor grad indrettet på 

almindeligt fastansatte medarbejdere. 

 

Sagt på en anden måde: Den danske model passer til Arne, men ikke til hans datter. 

 

Derfor er det bydende nødvendigt, at det kommende Folketing tager fat på at opdatere de 

love, der ikke passer til fremtidens danske arbejdsmarked. 

 

DJ har en række konkrete forslag til, hvordan det kan gøres (se herunder). 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

 

 

Tine Johansen 

formand 
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Et stærkere arbejdsmarked for alle: 

Bedre rammevilkår for de atypisk beskæftigede 

 

A. Det atypiske arbejdsmarked på medie-, tv-, film- og kommunikationsområdet 

 

Blandt Dansk Journalistforbund’s erhvervsaktive medlemmer udgør freelancere, solo-

selvstændige og andre, som ikke har en traditionel fast ansættelse, op imod 25 procent.  

Dette tal er stigende. 

 

57 procent af dem er CVR-registrerede, mens 30 procent af dem er såkaldte kombinatører, 

dvs. at de af flere grunde må sammensætte deres indtægt med både A- og B-indkomst.  

De resterende er lønmodtager-freelancere (kilder: DJ’s freelanceundersøgelse 2021  

og AJKS’ freelancesurvey 2022). 

De er alle beskæftiget i en række funktioner som journalister, fotografer, tegnere, grafikere, 

klippere og meget andet i hele medie-, tv-, film- og kommunikationsbranchen. 

 

Freelancere og soloselvstændige er ikke et nyt fænomen inden for denne branche,  

og det er ikke knyttet til platformøkonomiens opståen. Deres tilknytning til virksomhederne  

er meget forskellig:  

-  Relativt fast tilknyttede ”arme-og-ben”-freelancere, der ofte arbejder i virksomheden på 

time- eller dagsbasis. Eksempelvis faste leverandører af artikler og vikarer på dagblade. 

 

-  Projektansatte, tids- eller opgavebestemt afgrænsning, ofte nogle få uger.  

Eksempelvis fotografer og klippere på tv- eller filmproduktioner. 

 

-  Freelancere og soloselvstændige, som sammensætter deres indtægt fra en række 

forskellige samtidige opgaver og arbejdsgivere. Eksempelvis journalister, layoutere  

og pressefotografer, der arbejder for flere blade, bureauer og virksomheder. 

 

- Eksperter, som virksomheder tilknytter til enkeltstående og specialiserede opgaver.  

Eksempelvis kommunikatører til kampagner eller krisekommunikation. 

 

 

B. Konkrete problemer 

 

”Falske selvstændige” 

Det er en overordnet og meget afgørende problemstilling, at konkurrencereglerne 

kategoriserer en alt for stor del af de løst tilknyttede som værende selvstændige.  

Bl.a. når freelancere bliver tvunget af arbejdsgiver til at modtage honorar (B-indkomst)  

i stedet for løn (A-indkomst). 

 

Det forhindrer i stor udstrækning DJ i at kunne rådgive og lave kollektive aftaler på vegne af 

denne gruppe. Og det medvirker igen til at svække organiseringen og freelancernes 

forhandlingsposition, og dermed til at underminere det øvrige arbejdsmarked.  

 

Det betyder, at den samlede og sammenlignelige aflønning for de løsere tilknyttede 

freelancere mv. er dårligere end for faste ansatte.  

Og den løsere og mere usikre tilknytning til en arbejdsplads kan også betyde et dårligere 

arbejdsmiljø. I forbindelse med sager om krænkelser inden for film- og tv-branchen har vi set 

en stor repræsentation af yngre og løsere tilknyttede. 
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Sygdom 

I forbindelse med sygdom knytter der sig et særligt og stort problem til kombinatørerne, som 

sammensætter deres indtægt med både A- og B-indkomst. 

 

Helt centralt er det et problem, at en sygemeldt kombinatør ikke kan få beregnet retten til 

sygedagpenge på grundlag af sine samlede A- og B-timer.  

Beregningen foretages enten på baggrund af lønmodtager-timerne eller timerne som 

selvstændig. Og tidspunktet for beregningen er forskelligt: Som lønmodtager beregnes 

dagpengene ud fra den aktuelle indtægt, mens den for selvstændige beregnes på baggrund 

af det seneste afsluttede årsregnskab. 

 

Barsel 

Mange unge og nyuddannede forsøger at få fodfæste i medie- og kommunikationsbranchen 

ved at tage løsere jobs og freelanceopgaver. Det kan imidlertid give dem nogle store 

udfordringer i forbindelse med barsel. 

For med barselsdagpenge gælder det samme problem for kombinatører som med sygedag-

penge: De kan ikke beregne retten til barselsdagpenge på grundlag af de samlede A- og B-

timer. 

 

Genindførelsen af barselsfonden for selvstændige er en vigtig forbedring.  

Men også her falder mange kombinatører igennem sikkerhedsnettet, hvis den del af deres 

indtægt, der kommer fra B-indkomst, ikke er over dagpengeniveau i beregningsåret. 

 

Efteruddannelse 

Freelancere og selvstændige har ikke den samme relativt lette og billige adgang til 

efteruddannelse, som gælder for størstedelen af de fastansatte. 

Freelancere og selvstændige skal selv betale for såvel kursusudgifter og bære indtægtstabet 

under kurset. 

 

 

C. Forslag til løsninger 

 

Lovgivning, der vil gøre det muligt at forhandle på vegne af freelancere  

og soloselvstændige 

Det er afgørende for styrkelsen af det danske arbejdsmarked, at ”falske selvstændige” med 

flere bliver organiseret og aftaledækket. Ellers får vi et arbejdsmarked, hvor en stor del har 

nogle halve jobs uden ordentlige lønmodtagerrettigheder. 

 

Derfor er DJ positiv over for S-regeringens forslag om indførelse af en formodningsregel.  

Og derfor ser DJ frem til EU-kommissionens nye retningslinjer om konkurrencelovgivningen 

og kollektive aftaler for soloselvstændige. 

 

Tilsammen vil det kunne betyde en markant styrkelse af organiseringen og aftaledækningen 

af freelancerne mv. og dermed af hele den danske arbejdsmarkedsmodel. 

 

DJ anbefaler, at en kommende regering arbejder videre med disse forslag. Hvis de bliver 

gennemført, vil det være en rettidig opdatering af den danske arbejdsmarkedsmodel.  

Og ordnede aftaleforhold – også for denne del af arbejdsmarkedet – er alt andet lige til gavn 

for både medarbejdere, virksomheder og samfundet som helhed. 
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Forbedring af sygedagpengeloven  

Det er ikke rimeligt, at mange freelancere og selvstændige mister retten til sygedagpenge 

eller kun kan modtage en reduceret sats, fordi deres indtægt er sammensat på en atypisk 

måde, som lovgivningen ikke tager højde for i dag. 

Det vil være en klar forbedring for kombinatørerne, hvis der bliver lavet nogle enklere regler, 

som giver mulighed for at samle A- og B-timerne i beregningsgrundlaget. 

 

Efter DJ’s mening bør det være muligt at hente inspiration i den model, der blev lavet for 

freelancere mv. inden for arbejdsløshedslovgivningen, hvor det netop er muligt at kombinere 

indtægt som lønmodtager og indtægt som selvstændig i beregningsgrundlaget. 

 

Barselsdagpenge og barselsfond 

DJ er overordnet meget tilfreds med genindførelsen af barselsfonden for selvstændige.  

Men lige som med sygedagpengene bør der laves nogle ændringer af reglerne for barsels-

dagpenge og barselsfonden, så kombinatørerne kan samle sine timer og indtægten  

fra A- og B-arbejdet. Det vil ligestille dem med det øvrige arbejdsmarked. 

 

Også her mener vi, at den model, der er lavet med arbejdsløshedsdagpenge, kan anvendes. 

 

Efteruddannelse bør være en fælles opgave 

Efteruddannelse og opkvalificering er en central del af den fleksible danske arbejdsmarkeds-

model. For de fastansatte er det helt primært staten og de kollektive aftaler, der finansierer 

efteruddannelseskurserne mv. 

Derfor bør der også være en kollektiv finansiering af efteruddannelsen for freelancerne og de 

øvrige løsere tilknyttede. 

 

 

/DJ 

 


