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Besvarelse af spørgsmål 70 stillet af udvalget den 6. november 2017. 
 
Spørgsmål 70: 
Vil ministeren oplyse, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes ret-
tigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i ”Strate-
gi for Vækst gennem deleøkonomi”? 
 

Svar: 
Deleøkonomien er i konstant udvikling og dækker over en lang række 
forretningsmodeller, som berører forskellige dele af økonomien, herunder 
bl.a. transport og turisme.  
 
Regeringen har i Strategi for Vækst gennem deleøkonomi især belyst 
omfanget af de tre mest udbredte områder af deleøkonomien i Danmark; 
samkørsel, delebiler og privat overnatning. I strategien fremgår det, at 
transportområdet er et af de områder inden for deleøkonomien, som dan-
skerne benytter mest. Således har 7 pct. af danskerne købt transport via 
delebilsordninger.   
 
Delebiler og samkørsel kan bidrage til bedre mobilitet for danskerne. 
Derfor ønsker regeringen at fremme digitale løsninger, som samtænker 
kollektive trafikudbud med fx delebiler. Et konkret eksempel her er Nord-
jyllands Trafikselskab, som har igangsat et projekt om en nordjysk versi-
on af rejseplanlægningsværktøjet ’Rejseplanen’, der udover de kollektive 
transporttilbud også indeholder samkørsel, delebiler, delecykler, flekstur 
og taxi.  
 
Deleøkonomien er en del af et arbejdsmarked i forandring, hvor flere 
arbejder som selvstændige og freelancere. Forskellige arbejdsopgaver, 
som før blev udført in-house i virksomhederne eller af vikarbureauer, 
udbydes nu som enkeltopgaver på forskellige digitale platforme, og det 
kan være vanskeligt at afgøre, om den, der udfører arbejdet, må betragtes 
som lønmodtager eller selvstændig.  
 
Derfor har regeringen taget initiativ til, at deleøkonomiens betydning for 
fremtidens arbejdsmarked skal drøftes i regi af Disruptionrådet - Part-
nerskab for Danmarks fremtid nedsat af regeringen. Rådet havde en drøf-
telse herom på det 3. møde i oktober måneder og vender tilbage til 
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spørgsmålet om, hvordan ændrede beskæftigelsesformer, herunder dele- 
og platformsøkonomi, påvirker arbejdsmarkedet på det 5. møde i januar 
2018. 
  
Deleøkonomien kan give nye muligheder for, at folk med løs tilknytning 
til arbejdsmarkedet, fx langtidsledige, kan få en fod indenfor på arbejds-
markedet. Derfor har regeringen taget initiativ til, at der bliver udarbejdet 
en vejledning til a-kasser og jobcentre, så det står klart, hvilke regler der 
gælder for ledige, der vil bruge deleøkonomien som en vej ind på ar-
bejdsmarkedet.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
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