
NEFNDARÁLIT UM ÞINGMANNATILLÖGU 

 

 

 

 

Málsnúmer 17-00023-10 

 

 

A 1711/hållbart  

 

Afgreiðsla Norræna sjálfbærninefndin 
 

Nefndarálit Norrænu sjálfbærninefndarinnar um 

þingmannatillögu um að greiða götu deilihagkerfis á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna sjálfbærninefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún með samráði milli Norðurlandanna greini helstu áskoranir á 

Norðurlöndum með tilliti til deilihagkerfisins og tengihagkerfisins (e. platform 

economy), stuðli að miðlun þekkingar og samstarfs um bestu starfsvenjur, 

sem og rannsaki hvort þörf er samræmingar á Norðurlöndum við 

reglusetningu um deilihagkerfið í framtíðinni á Norðurlöndum til að komast 

hjá stjórnsýsluhindrunum. 

Aðdragandi 

Flokkahópur miðjumanna lagði fram tillögu um að Norræna ráðherranefndin skoðaði 

og samræmdi regluverk um deilihagkerfið á Norðurlöndum, semdi reglur um réttindi 

neytenda til að skapa aukið öryggi og ryðja úr vegi hindrunum fyrir þróun 

deilihagkerfisins1. Tillaga þessu lík hefur ekki áður verið á dagskrá Norðurlandaráðs. 

 

Í aðdraganda tillögunnar er útskýrt að grunnhugmyndin að baki deilihagkerfinu er 

bætt nýting auðlinda og að forðast óþarfa neyslu og á þann hátt stuðla að sjálfbærri 

þróun. Í stað þess að útvega vörur og þjónustu sjálfur eða leigja hjá hefðbundnum 

verslunum, má fá lánað eða leigja borgaranna á milli. Þetta getur verið hagkvæmt 

fyrir bæði notanda vöru eða þjónustu og þann sem veitir þjónustuna. Fyrir tilstilli 

stafrænnar tækniþróunar verður æ auðveldara að nýta tækifærin sem deilihagkerfið 

býður upp á. 

 

Flokkahópur miðjumanna útskýrir að verk sé að vinna á öllum Norðurlöndunum við 

að tryggja að núverandi reglur stöðvi ekki þessa þróun. Norðurlöndin sem vilja vera í 

fararbroddi um nýsköpun og stuðla að frumkvöðlastarfi verða einnig að sjá til þess að 

                                                                    
1
Tillaga flokkahóps miðjumanna: 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

 að samhæfa og skoða þær reglur sem varða deilihagkerfi á Norðurlöndum í hvatningarskyni og til að skýra 
viðskiptatækifæri; 

 að, innan ramma neytendasamtaka og reglugerða, ná til þeirra samninga innan deilihagkerfisins þar sem 
kaupandi útvegar þjónustuna til eigin nota og að fylgjast með að komið verði á fót tryggingum í 
viðskiptum innan deilihagkerfisins með tímanum; 

 að skoða hvaða reglugerðum á venjulegum starfssviðum deilihagkerfis megi slaka á, svo að þröskuldurinn 
til að hefja starfsemi verði lægri. 
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búa í haginn fyrir deilihagkerfið. Tækifærin til vaxtar eru mikil og í tillögunni kemur 

fram að væntingar eru um að deilihagkerfið geti þrefaldast fram til ársins 2025.  

 

Flokkahópur miðjumanna gerir sér grein fyrir að margt ber að hafa í huga við 

reglusetninguna, til dæmis í húsnæðismálum varðandi útleigu til ferðamanna. Því 

skiptir máli að finna rétta jafnvægið, varpa ljósi á ábyrgð og öryggi og eyða óþarfa 

hindrunum í vegi jákvæðrar þróunar deilihagkerfisins.    

 

Tillagan var kynnt á þemaþinginu í Stokkhólmi 4. apríl 2017. Þingmenn 

Norðurlandaráðs sem tóku þátt í eftirfarandi umræðu lýstu yfir stuðningi við 

hugmynd tillögunnar. 

Umsagnir 

Nefndin ákvað á sumarfundi sínum að heyra álit Norrænu hagvaxtar- og 

þróunarnefndarinnar á tillögunni. Tillagan var lögð fyrir nefndina á fundi í Reykjavík 

20. september 2017 þar sem lýst var yfir stuðningi við hugmynd tillögunnar. 

Sjónarmið nefndarinnar 

 

Afmörkun 

Norræna sjálfbærninefndin veitir því eftirtekt að ekki er til einhlít skilgreining á 

hugtakinu deilihagkerfið. Það er oft skilgreint sem efnahagslegt kerfi þar sem notkun 

efnislegra gæða eða þjónustu er deilt meðal einstaklinga, með eða án endurgjalds og 

oft með aðstoð internetsins. Netvangar þeir sem komið er á fót til að gera 

deilihagkerfið mögulegt eru oft reknir á viðskiptalegum forsendum. Líka er til 

víðtækari túlkun á hugtakinu; að um sé að ræða verslun bæði viðskiptalegs og ekki 

viðskiptalegs eðlis, þar sem neytendur og/eða fyrirtæki fá að láni, kaupa og selja 

(notaðar) vörur, skiptast á eða leigja vörur eða selja/kaupa þjónustu hver af öðrum/til 

hvers annars á netvöngum. Víðtæka skilgreiningin er einnig nefnd „tengihagkerfi“ (e. 

platform economy). Ef notast er við víðtæku skilgreininguna er um að ræða þróun sem 

getur umturnað vinnumarkaðnum því það verður einfaldara og ódýrara að finna 

einstaklinga, sem geta unnið tiltekið verk á hentugum tíma. Það getur leitt til þess að 

atvinnurekendur þurfi ekki að fastráða fólk en geti kallað til fólk eftir þörfum hverju 

sinni. Reglur vinnumarkaðarins, sem margir líta á sem hornstein norrænu 

samfélagsgerðarinnar og sem hafa byggst upp á síðastliðinni öld, gætu því verið í 

hættu.  

 

Nefndin kaus að taka mið af víðtæku skilgreiningunni þar sem hún nær til mikilvægra 

vinnumarkaðssjónarmiða. 

 

Miklir möguleikar en óljósar reglur 

Það er mat nefndarinnar að deilihagkerfið feli í sér mikla möguleika bæði með tilliti til 

betri nýtingar auðlinda, fjárhags einstaklinga og sjálfbærrar þróunar. Nefndin sér þó 

að óvissa ríkir um leikreglurnar fyrir deilihagkerfið á Norðurlöndum og að þörf sé á að 

haga reglum þannig að deilihagkerfið geti þrifist og dafnað með tímanum. Nefndin 

telur að gagnlegt gæti verið að Norðurlöndin eigi samstarf um skipulag regluverks 

deilihagkerfisins. Ein röksemdanna er að Norðurlöndin geti lært hvert af öðru og beitt 
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bestu starfsvenjum. Önnur röksemd er að með því má draga úr hættunni á að 

stjórnsýsluhindranir verði til milli landanna. 

 

Margar úttektir 

Nefndin veitir því eftirtekt að deilihagkerfið er ofarlega á dagskrá á Norðurlöndunum 

og líka innan ESB og OECD: 

  

Fjármálaráðuneytið í Noregi gaf út í febrúar 2017 skýrslu um áskoranir og tækifæri 

deilihagkerfisins, „Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer“ (NOU 2017:4), en 

hún var samin af nefnd sem vann með málið í rúmt ár. Niðurstaða skýrslunnar er m.a. 

að deilihagkerfið muni stuðla að aukinni samkeppni, lægra verði, nýsköpun, betra úrvali 

vöru og þjónustu og ávinningi í umhverfismálum...Um leið fela stafræn tækni og nýju 

viðskiptalíkönin í sér hugsanlega hættu...Mikilvægt er að gera úrbætur á misræmi í 

reglusetningu og að tryggja sem einföldust skattkerfi fyrir þátttakendur 

deilihagkerfisins. Meðal annars er lagt til að komið verði á fót í Noregi vefgátt með 

upplýsingum um réttindi og skyldur í deilihagkerfinu og framtalsskyldu netvanga 

deilihagkerfis til skattayfirvalda. 

 

Í Svíþjóð kom út í október 2016 skýrsla um áhrif deilihagkerfisins á skattkerfið, 

„Delningsekonomi - Kartläggning och analys av delningsekonomins påverkan på 

skattesystemet“. Árið 2017 kom út skýrslan Delningsekonomi. På användarnas villkor 

(ID-nummer: SOU 2017:26) sem ályktar að u.þ.b. 10% íbúa Svíþjóðar hafi notfært sér 

deilihagkerfið og þar er lagt til að opinberar leiðbeiningar verði efldar og að 

stjórnvöld fylgist vel með þróuninni á þriggja ára tímabili. 

 

Framkvæmdastjórn ESB sendi frá sér árið 2016 skjal um deilihagkerfið „A European 

agenda for the collaborative economy“. Hjá OECD hefur málið einnig verið á dagskrá2. 

Í Bretlandi átti ríkisstjórnin árið 2014 frumkvæði að rannsókn, „Unlocking the sharing 

economy: an independent review“.  

 

Í Danmörku kynnti ríkisstjórnin í október 2017 stefnu um deilihagkerfið með tillögum 

að 22 nýjum verkefnum (Strategi for vækst gennem deleøkonomi, Erhvervsministeriet, 

2017/18:2). Samkvæmt stefnunni nemur samanlögð árleg velta í deilihagkerfinu af 

samakstri, bílaleigu og útleigu íbúðarhúsnæðis um það bil hálfum milljarði danskra 

króna og 1/5 íbúa Danmerkur hefur nýtt sér möguleikana.  

 

Nefndin veitir því eftirtekt að áskoranir tengdar þróun deilihagkerfisins eru nú þegar 

á dagskrá Norrænu ráðherranefndarinnar. Til dæmis hélt Norræna ráðherranefndin 

norrænt málþing í febrúar 2017 um áskoranir Norðurlandanna í skattamálum með 

stækkandi deilihagkerfi.  

 

Almennt sýna þessi skjöl að mikill áhugi er fyrir deilihagkerfinu og að talið er að það 

geti hleypt lífi í efnahagslífið og bætt nýtingu auðlinda. Til dæmis segir 

                                                                    
2 OECD (2016), ”Protecting Consumers In Peer Platform Markets: Exploring The Issues”,OECD Digital Economy Papers, No. 253, 

OECD Publishing, Paris. 



 
 

4 / 4 

framkvæmdastjórn ESB í ofangreindu skjali að veltan í deilihagkerfinu hafi verið 28 

milljarðar evra árið 2015, en það var tvöföldun frá árinu 2014 og áætlun gefur til 

kynna að deilihagkerfið geti fært 160–572 milljarða evra í efnahagslíf ESB. Sem dæmi 

um umfangið má nefna að í dag eru í víðtækum skilningi meira en 100 fyrirtæki í 

deilihagkerfinu (tengihagkerfinu (e. platform economy)) í Danmörku samkvæmt 

rannsókn sem danska viðskiptaráðið, Erhvervsstyrelsen, lét fara fram.  

 

Nefndin álítur að allar úttektirnar sýni að miklar vonir eru bundnar við þróun 

deilihagkerfisins og í víðtækum skilningi til tengihagkerfisins (e. platform economy). 

Jafnframt bendir hraður vöxtur deilihagkerfisins til þess að núverandi reglur séu ekki 

alvarleg hindrun í vegi þróunar deilihagkerfisins. 

 

Niðurstaða nefndarinnar 

Í ljósi ofangreindra atriða er nefndin jákvæð gagnvart hugmyndum tillögunnar en vill 

að hún nái til deilihagkerfis í víðtækum skilningi, það er að segja að meðtöldu 

tengihagkerfinu (e. platform economy). Jafnframt telur nefndin að gott gæti verið að 

beina sjónum að ákveðnum forgangssviðum sem löndin telja bæði mikilvæg og flókin 

og þar sem miðlun norrænnar reynslu gæti komið að gagni. Nefndin telur sjálf að 

mikilvægustu sviðin séu vinnukjör, möguleikinn á að innheimta skatta, réttindi 

neytenda og mögulegar afleiðingar á umhverfi og loftslag. Þáttur stjórnsýsluhindrana 

getur einnig skipt máli. Því er lagt til að málsliðir tillögunnar verði umorðaðir miðað 

við upphaflegu tillöguna og að tillagan hljóði svo: 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar  

 

að hún með samráði milli Norðurlandanna greini helstu áskoranir á Norðurlöndum með 

tilliti til deilihagkerfisins og tengihagkerfisins (e. platform economy), stuðli að miðlun 

þekkingar og samstarfs um bestu starfsvenjur, sem og rannsaki hvort þörf er 

samræmingar á Norðurlöndum við reglusetningu um deilihagkerfið í framtíðinni á 

Norðurlöndum til að komast hjá stjórnsýsluhindrunum. 
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