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Skatteudvalget har i brev af 6. november 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 83 
(alm. del), som hermed besvares.  
 
Spørgsmål nr. 83: 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sikre sig mod ”gule” deleøko-
nomiske platforme, og om regeringen vil tage særlige kontrolaktiviteter i brug i den 
forbindelse?” 
 
Svar: 

Jeg forstår spørgsmålet således, at spørgeren gerne vil vide, hvad regeringens hold-
ning er til deleøkonomiske platformstjenester, og om regeringen vil iværksætte 
særlige initiativer i forhold til sådanne tjenester. 
 
Regeringen arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for at gøre deleøkonomi-
en til en drivkraft for vækst og innovation i Danmark. Derfor har regeringen frem-
lagt Strategi for vækst gennem deleøkonomi med en række initiativer, der under-
støtter udviklingen af deleøkonomien i Danmark. 
 
Det ændrer naturligvis ikke på, at de regler, der gælder på arbejdsmarkedet, også 
gælder for arbejde, der udføres via brug af platformtjenester. Der skal betales skat, 
og det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde. Regeringen er opmærksom på, at 
udbredelsen af deleøkonomiske platformstjenester kan give anledning til spørgsmål 
om, hvordan platformstjenesterne passer ind i den danske arbejdsmarkedsmodel, 
som vi ønsker at værne om. 
 
Derfor har regeringen taget initiativ til, at platformsøkonomiens betydning for 
fremtidens arbejdsmarked skal drøftes i regi af Disruptionrådet - Partnerskab for 
Danmarks fremtid nedsat af regeringen. Rådet havde en drøftelse herom på sit mø-
de i oktober 2017 og vender tilbage til spørgsmålet på senere rådsmøder. 
 
Platformsøkonomien kan give nye muligheder for, at folk med løs tilknytning til 
arbejdsmarkedet, fx langtidsledige, kan få en fod inden for på arbejdsmarkedet. 
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 arbejde via platformstjenester som en vej ind på arbejdsmarkedet.   
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