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Baggrund

Deleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling globalt og nationalt i
Danmark, hvor antallet af digitale platforme i deleøkonomien er vokset fra ca. 10 i
2014 til over 140 i starten af 2017. Hver femte dansker bruger nu mulighederne i
deleøkonomien. Deleøkonomien åbner nye muligheder for vækst og innovation,
hvor privatpersoner og virksomheder deler deres aktiver med og køber
tjenesteydelser af hinanden.
Deleøkonomiske aktiviteter kan være med til bl.a. at sikre en bedre
samfundsøkonomisk udnyttelse af husholdningernes aktiver. Når deleøkonomi
fungerer godt, betyder det, at vi som samfund udnytter ressourcerne bedre ved at
deles om aktiverne i stedet for at eje dem og samtidig åbne op for en unik
mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, mere konkurrence, lavere priser
samt nye jobs.
Deleøkonomien giver danskerne større valgfrihed og nye muligheder for at tjene
penge på at leje deres bolig eller bil ud, samtidig med at der skabes mere
konkurrence til gavn forbrugerne, som får lavere priser og et bredere udvalg af
produkter og serviceydelser.
Men deleøkonomiske aktiviteter rummer også en række nye udfordringer for bl.a.
arbejdsmarkedet, skattekontrollen og forbrugerbeskyttelsen. Derfor skal vi som
samfund sikre os, at de nye muligheder kommer til at gå hånd i hånd med
ordentlige forhold for både udbydere og brugere af deleøkonomiske ydelser og får
positiv afsmitning på samfundsøkonomien. Hertil kommer, at nye
deleøkonomiske forretningsmodeller løbende udfordrer den måde, vi tænker
forretning, regler og regulering af erhvervslivet på.
Derfor er der behov for, at udviklingen på området bliver fulgt løbende for at
understøtte, at regeringen er klar til at se på behovet for yderligere tiltag for at
sikre velfungerende rammer for deleøkonomiske forretningsmodeller.
Nedsættelse af et deleøkonomisk råd

Med Aftale om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien
fra maj 2018 har Danmark taget første skridt i retning af en velfungerende
regulering af dele- og platformsøkonomien. Som led i aftalen vil regeringen
nedsætte et deleøkonomisk råd med repræsentanter for deleøkonomiske
virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter og forbrugere.
Rådet har til opgave at rådgive erhvervsministeren i forhold til udviklingen på
området for deleøkonomi og kan af egen drift tage temaer op til drøftelse. Rådet
kan endvidere komme med anbefalinger til indsatser, der skaber velfungerende
rammer for deleøkonomi, herunder også nye beskæftigelsesformers betydning for
arbejdsmarkedet og erhvervsliv.

26. oktober 2018

Rammerne for arbejdet

Rådet får til opgave at:
 Opsøge og afrapportere om den nyeste viden om udviklingen af
deleøkonomiske forretningsmodeller. Dette kan fx ske gennem afholdelse af
tematiserede dialogmøder, hvor rådet kan inddrage en bredere kreds af
interessenter fra det deleøkonomiske felt i Danmark og udlandet, relevante
myndigheder mv.
 Komme med anbefalinger til, hvordan rammerne for både nye og eksisterende
virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning inden for
deleøkonomien, kan forbedres samt give anbefalinger til mulige initiativer, der
skaber velfungerende rammer for deleøkonomi, herunder også nye
beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarkedet. Det kan fx være ved at
pege på mulige tilpasninger af regulering, vejledningsaktiviteter og analyser.
Rådet kan vælge at levere anbefalinger via en årlig anbefalingsrapport til
erhvervsministeren. Erhvervsministeren kan – under inddragelse af relevante
fagministre i fornødent omfang – anmode rådet om at tage bestemte
problemstillinger op til drøftelse.
Sekretariatsbetjeningen samt opfølgningen på anbefalingerne gennemføres inden
for ministeriernes eksisterende økonomiske rammer. Anbefalingerne må desuden
ikke medføre et mindreprovenu på indtægtsbudgettet.
Sammensætning

Rådets medlemmer udpeges af erhvervsministeren. Rådet nedsættes i oktober
2018. Rådsmedlemmerne udpeges for en to-årig periode. Ved periodens udløb
træffer erhvervsministeren beslutning om, hvorvidt rådet skal fortsætte.
Rådet sammensættes af op til 15 medlemmer, herunder en formand. Rådet skal
bestå af eksperter, virksomheder og forskere inden for deleøkonomien, digitale
forretningsmodeller og innovation, forbrugere samt repræsentanter for
deleøkonomiske virksomheder i Danmark. 3 medlemmer udpeges af
erhvervsministeren efter indstilling fra arbejdstagersiden (LO/FTF, AC og
relevante medlemsorganisationer), og 3
medlemmer
udpeges af
erhvervsministeren efter indstilling fra arbejdsgiversiden (DA og relevante
underorganisationer). Formanden skal have indgående kendskab til digitale,
innovative forretningsmodeller og entreprenørskab.
Der afholdes et årligt møde mellem rådets formand og erhvervsministeren. På
mødet kan formanden afrapportere om rådets arbejde samt forelægge anbefalinger
fra rådet. Skatteministeren og beskæftigelsesministeren inviteres til at deltage på
det årlige møde.
Rådet kan på deres møder inddrage en bredere kreds af interessenter fra det
deleøkonomiske felt i Danmark, fx i form af et eller flere seminarer og/eller
møder med udvalgte interessenter. Herudover kan der på ad hoc basis tilknyttes
en række udenlandske, deleøkonomiske eksperter til rådet.
Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet tildeles én plads hver som
observatør.

Sekretariatsbetjening

Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen. Øvrige
ministerier inddrages efter behov. Finansieringen af sekretariatsbetjeningen af
rådet afholdes inden for Erhvervsministeriets økonomiske ramme.

