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NSF viser til Unios e-post av 9. februar 2017 og oversender med dette vårt innspill til Unios høringsuttalelse på NOU 
2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

NSFs høringssvar til Unio omhandler i hovedsak arbeidslivsområdet. 

Innledning
Utvalget har levert en god beskrivelse av enkelte sider ved delingsøkonomien, og peker på en rekke utfordringer. 
Dessverre er det etter vårt syn i mindre grad tatt hensyn til disse i konklusjoner og forslag fra utvalgets flertall.

NSF utgangspunkt er at det er bedre å utrede langt flere endringer nå, og eventuelt regulere mens delingsøkonomien er 
i vekst og markedet ennå noen lunde oversiktlig, enn å avvente, vente og vurdere, som er utvalgets konklusjon på 
mange områder. 

Bedre ressursutnyttelse ga opphav til delingsøkonomien, og ligger til grunn for all deling. Det er per definisjon positivt. 
Perspektivet må imidlertid være langsiktig og ikke på bekostning av de som eventuelt besørger bruken av ressursen, 
f.eks. ved bedre utnyttelse av ledige maskiner eller arbeidskapasitet. Vern av arbeidstakere og oppdragstakere vil derfor 
åpenbart fortsatt være av stor betydning framover. NSF vil også peke på faren for at det som fremstår som god 
ressursutnyttelse fra ett perspektiv, kan være dårlig utnyttelse fra et annet. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i 
at enkeltpersoner jobber redusert i et yrke samfunnet har betalt utdannelse i, innen en sektor der samfunnet har stort 
behov for arbeidskraft, slik at de i stedet kan leie ut et kapitalgode (rom, hytte, bil etc.), er i alle fall tvilsom.

Den norske arbeidslivsmodellen
Økt omfang av delingsøkonomi og høyere andel oppdragstakere i arbeidslivet utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, 
som bygger på fast ansettelse og høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning. Dersom organisasjonsgraden og 
tariffavtaledekningen synker, svekkes både den kollektive og organiserte medbestemmelsen i bedriftene, så vel som det 
etablerte trepartssamarbeidet på nasjonalt nivå.

Svekket legitimitet og gjennomslag for den norske arbeidslivsmodellen truer den koordinerte og sentraliserte 
lønnsdannelsen, som er en av grunnene til at ulikhetene i Norge relativt sett er lavere enn i mange andre land. NSF 
viser til brevet hovedorganisasjonene sendte statsminister Erna Solberg 6. februar i år om behovet for et 
trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen om delingsøkonomien.

NSF støtter videre utvalgets flertall som foreslår at tjenestetilbydere i delingsøkonomien som ikke fastsetter priser 
direkte overfor kunden, og må forholde seg til prisfastsetting av plattformen som benyttes, bør ha mulighet til å 
framforhandle kollektive avtaler med plattformdriver, selv om de ikke kan anses som arbeidstakere.
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Arbeidsliv 
Arbeidsvilkår og mulighetene for kollektiv fremforhandlede rettigheter er et av fundamentene i det norske arbeidslivet, 
og har bidratt til det samlede velferdsnivået vi har i dag. Det er bred enighet om at modellen med et velregulert 
arbeidsliv, gode velferdsordninger og sikkerhetsnett, og kollektiv og organisert medbestemmelse nasjonalt og lokalt har 
gitt de beste løsningene for næringsliv og offentlig sektor og bidratt til et omstillingsdyktig, høykompetent og passe 
risikovillig arbeidsstyrke.

Reguleringene i arbeidslivet tar som kjent utgangspunkt i bedrifter med ansatte. Vekst i delingsøkonomien innebærer 
vekst i andelen som ikke er arbeidstakere i tradisjonell forstand, men som i stedet er oppdragstakere i en eller annen 
form – og i svært varierende grad av egne fri vilje. Usikker inntekt og manglende forutsigbarhet i en oppdragsbasert 
økonomi er svært belastende for den enkelte og dennes familie, og NSF mener det er viktig å ta grep som demmer opp 
for en utvikling i retning av midlertidighet. Først og fremst av hensyn til den enkelte, men dersom tilstrekkelig mange 
havner i en slik situasjon kan det også virke ødeleggende på samfunnsøkonomien gjennom dårligere kjøpekraft. 
Nedgang i fødselsratene kan være en annen konsekvens. Utvalget skriver:

Teknologidrevet reduksjon i transaksjonskostnader og kostnader knyttet til informasjonsinnhenting kan gjøre at bedrifter 
i mindre grad benytter arbeidskraft som er fast ansatt, og i stedet benytter markedene som delingsøkonomiselskaper 
tilbyr for formidling av ulike typer arbeidskraft. Dette kan skape nye sysselsettingsmuligheter for personer med dårlig 
tilknytning til arbeidsmarkedet, men kan også potensielt skape utfordringer knyttet til undersysselsetting, lav lønn og 
svakere rettigheter for de som utfører tjenestene. 

Ut fra denne beskrivelsen må man forvente at utvalget konkluderer med et forslag om i det minste å undersøke hvordan 
disse alvorlige utfordringene kan møtes. Det gjør ikke flertallet. Mindretallet mener derimot at delingsøkonomien har 
potensial til å vokse raskt og omfatte mange flere arbeidstakere enn i dag, og at det er viktig å være i forkant med å 
avklare rammebetingelsene for aktørene. NSF støtter mindretallets forslag om at det nedsettes et lovutvalg som 
vurderer arbeidsmiljølovens begrepsapparat. NSF støtter også mindretallets forslag om at det bør utredes om det er 
behov for endringer i blant annet pensjons- og trygdeordninger for selvstendig næringsdrivende eller frilansere innenfor 
delingsøkonomien.

En annen åpenbar utfordring er arbeidsmiljø, arbeidshelse og HMS generelt. Et arbeidsliv med høyere andel 
oppdragstakere innebærer at færre har en arbeidsgiver med tilhørende HMS-ansvar. Ansvaret for et forsvarlig 
arbeidsmiljø blir dermed den enkelte sitt. I en oppdragsbasert økonomi vil presset på den enkelte kunne være stort, og 
fraværet av reguleringer av f.eks. arbeidstid ha svært negative helsemessige og/eller sosiale konsekvenser. Allerede i 
dag ser vi at når en arbeidstaker har flere arbeidsgivere, er det vanskelig å kontrollere den totale arbeidsbelastningen 
og om f.eks. hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven overholdes. Dette blir tilnærmet umulig i et 
oppdragstakersystem. Når færre omfattes av denne typen reguleringer, risikerer vi dessuten at fokuset på vern generelt 
reduseres og får mindre gjennomslagskraft. Også fraværet av organisering og et tillitsvalgtapparat gjør at den enkelte 
kan stå svakt i relasjonen oppdragstaker – oppdragsgiver. NSF synes det er ganske oppsiktsvekkende at utvalgets 
flertall snakker om et «reelt vernebehov», som om vernebehovet for mange ansatte – eller oppdragstakere – ikke er 
«reelt». Og det gjør de samtidig som de skriver at

Ansattes vern gjennom arbeidsmiljøloven mot blant annet helseskadelige arbeidsforhold, for lang arbeidstid og usaklig 
oppsigelse gjelder ikke oppdragstakere i den digitale økonomien. (…) Behovet for vern mot blant annet helseskadelige 
arbeidsforhold springer blant annet ut av at maktforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er skjevt.

NSF støtter derfor utvalgets mindretall som foreslår å utrede HMS-konsekvenser i delingsøkonomien for å vurdere om 
det er behov for endringer eller presiseringer i regelverket.

Arbeidslivet er en viktig arena for kompetanseutvikling, og et godt organisert arbeidsliv og en jevn inntektsfordeling har 
stor betydning for kompetanse og velferd. Med en større andel selvstendige vil også en større andel av arbeidslivet ah 
enkeltindivider som må finansiere opplæring og kompetansehevende tiltak selv. Konsekvensene av dette og hvordan 
dette kan kompenseres, bør utredes i tråd med regjeringens fokus på livslang læring. 

Likestilling
I Norge har vi en arbeidsliv-, velferds-, likestillings- og familiepolitikk som i relativt stor grad legger til rette for deltakelse 
fra både kvinner og menn i både arbeidslivet og hjemmet, og som således fremmer både likestilling og større tilbud av 
arbeidskraft. Dette forutsetter imidlertid et velregulert arbeidsliv. Delingsøkonomien har dermed potensial til å utfordre 
likestillingen på flere måter, noe utvalget kunne problematisert i langt større grad. Et oppdragsbasert og mindre 
forutsigbart arbeidsliv med større krav til både innsalg av egen kompetanse og tilstedeværelse utenfor fastsatte rammer, 
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er erfaringsmessig dårlig nytt for likestillingen så vel som familieøkonomien. Et arbeidsliv som er basert på oppdrag gjør 
fravær så utfordrende at mange i det lengste vil unngå det, og foreldrepermisjon passer således dårlig inn. Vi vet 
allerede i dag at det er kvinnen som trekker seg tilbake fra arbeidslivet hvis det samlede presset på familien blir for stort, 
og i verste fall må kvinner igjen velge mellom arbeidsliv og familieliv. Vi skal ikke underslå muligheten for at 
fleksibiliteten som følger av digitaliseringen kan gjøre det enklere å kombinere arbeid og familie, men i den grad deltids- 
og turnusarbeid gir sammenliknbar fleksibilitet har dette så langt vært en hemsko for likestilling snarere enn en 
katalysator. Det er også nærliggende å anta at manglende rettigheter til f.eks. foreldrepermisjon vil svekke fars 
tilknytning til familien og mors tilknytning til arbeidslivet. Kvinners høyere sykefravær, fravær knyttet til fødsel samt 
foreldrepermisjon generelt, passer dårlig i delingsøkonomien med dagens regulering, og understøtter behovet for å 
utrede endringer, slik utvalgets mindretall påpeker. 

Skattlegging
En av de største utfordringene med delingsøkonomien, lå etter utvalgets oppfatning utenfor mandatet og er således ikke 
behandlet. Det gjelder mulighetene for skattlegging av utenlandske formidlingsplattformer og omhandler dermed også 
beskatning av utenlandske selskaper generelt. NSF ber om at det igangsettes et utredningsarbeid som også fanger opp 
eventuelle særegenheter i delingsøkonomien hvis det ikke allerede er gjort. Beskatning av slike aktører er av 
grunnleggende betydning for fordeling, omfordeling og finansiering av felles velferdsgoder. 

Kvalitetssikring, trygghet og kompetanse
Når utvalget skriver at «Delingsøkonomien åpner for arbeid utført av privatpersoner uten spesiell kompetanse for 
arbeidet som utføres», skulle man forvente at utvalget utredet denne problemstillingen noe bredere.  I stedet legger de 
til grunn at kvalitet i tjenestene skal bedømmes ut fra et «tilbakemeldingssystem», eller ratings, der det er brukerne av 
tjenestene som bedømmer kvaliteten. Dette er en enkel måte å orientere seg på ved kjøp av varer og enkelte tjenester, 
men på sikt kan man se for seg at det også vil være snakk om langt mer kompliserte tjenester, f.eks. innen helse. 
Hvilken betydning plattformenes tilbakemeldingssystemer har for f.eks. autorisasjonskrevende handlinger, sier utvalget 
lite om. NSF mener at dette burde vært belyst. Som det står i Regjeringen Solbergs beskrivelse av bakgrunnen for å 
oppnevne utvalget, kan plattformene legge til rette for relevant og korrekt informasjon samt tilby forsikringsordninger, 
«uten at dette nødvendigvis fjerner behovet for regulering.» De skriver at de dyktigste vil tjene på delingsøkonomien – 
spørsmålet er om det er de dyktigste fagfolkene, eller de dyktigste selgerne, som vil tjene på den.  

Avslutningsvis
Utvalget har en svært avventende og forsiktig tilnærming til konsekvensene av delingsøkonomien når den skriver at 
plattformøkonomien «i siste instans» vil kunne påvirke samfunnsforholdene. NSF mener vi bør rette større 
oppmerksomhet mot potensialet for utbredelse av delingsøkonomiske elementer innen offentlige tjenester som f.eks. 
helse og omsorg. For i motsetning til hva regjeringspartiene skrev i regjeringserklæringen fra 2013 om at «produksjon 
av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester», mener NSF tvert imot at helsetjenester, utdanning m.m. er noe 
fundamentalt annet enn produksjon av klær og kjøp av reiser. 

NSF mener at det er behov for en bredere anlagt utredning som ser på delingsøkonomi og digitalisering i sammenheng. 
Analysen bør ha både et arbeidslivs- og et samfunnsperspektiv. Det er ikke behov for å vente og se, det er etter vårt 
skjønn tilstrekkelig å se utenfor landegrensene til å erkjenne at problemstillingene utvalget har beskrevet kan være 
aktuelle på flere områder om få år, og at vi må fastsette rammebetingelser på et tidlig tidspunkt. Som utvalget selv 
skriver er nettopp reguleringer en faktor av betydning for hvordan delingsøkonomien utvikler seg framover, og NSF 
mener at vi må bruke også denne muligheten til å styre samfunnet i den retningen vi ønsker.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Harald Jesnes
Forbundsleder Forhandlingssjef

Kopi: [Kopi her] 
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