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Høringssvar– ‘Delingsøkonomien– muligheter og utfordringer’
Forbrukerrådetviser til Finansdepartementets
høringvedrørendeNOU2017:4 ‘Delingsøkonomien–
muligheterog utfordringer’ med høringsfristden 08.05.2017.
Forbrukerrådetmener at Delingsøkonomiutvalgets
utredningpå en god måte beskriverutfordringer og
muligheteri det som omtalessom delingsøkonomien.Forslagenefra utvalget vil gjøre det enklereå være
forbruker i delingsøkonomienog vil i tillegg åpne for nye tjenester som kan komme forbrukernetil gode.
Forbrukerrådetsgrunnleggendeanliggendeer om forbrukerrettigheteneer godt ivaretatt.
Delingsøkonomienkan seessom en maktforskyvningi forbrukerensfavør. Var forbrukernetilfredse med
det tradisjonelletilbudet, ville vi ikke etterspurt de nye tjenestene.Tjenestersom forbrukerneønsker
velkommen og tar i bruk, må ikke utelukkesfordi regelverketer tilpassetandre forretningsmodeller.
Vi ser likevel utfordringer knyttet til hvem som har ansvari delingsøkonomien.Det må videre liggetil rette
for trygg betaling,håndteringav personopplysnin
ger og ryddig tvisteløsning.
Plattformansvar
Kjerneni store deler av delingsøkonomiener at en kommersiellaktør leggertil rette for transaksjoner
mellom privatpersonergjennomen digital plattform. Forbrukerenkan sieså værekundehos både
plattformen og tilbyder av en tjeneste slik som transport, overnatting,småjobber,lån av verktøyeller
annet.
Forbrukernesrettigheter er sterkerei møte med en næringsdrivendeenn i møte med en privatperson.
Derfor er det avgjørendefor å opprettholde godt fungerendebransjerog et akseptabeltvern av
forbrukerne,at det avklaresom tjenester leveresav næringsdrivendeeller privatpersoner.
I delingsøkonomienkan det imidlertid oppstå uklarheterknyttet til ansvarsforhold.Det kan for eksempel
være den digitale plattformen som har ansvarsom tilbyder, selvom det er en privatpersonsom tilbyr
tjenestentil en annen forbruker. Eksempelvishar det vært diskusjonomkringhvor langt Uber sine
forpliktelser overfor kundenestrekkersegog hva som er den enkelte sjåførsitt ansvar.
Forbrukerrådetvil derfor understrekeat det må stilles krav til at plattformene tydeliggjørhvem forbruker
er kunde hos.Plattformenemå bådetydeliggjøreoverfor kundennår de selvi realiteten fungerersom
tilbyder, og hvorvidt tilbyder er næringsdrivendeeller ikke.
Brukeromtalerav tilbyder og kundeer utviklet for å væreinnebygdetil litsmekanismeri mange
delingsøkonomitjenester.
Det er derfor avgjørendeat løsningeneer kvalitetssikredeog ikke brukessom et
virkemiddelfor å gi villedendeinformasjontil forbrukere.Dette er ogsået viktig ansvarsom liggerhos
plattformene.
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Utvidet meklingstilbud
Forbrukerrådetviser til at utvalget anbefalerat ‘Meklingstilbudetfra Forbrukerrådetutvidestil å gjelde
tjenestekjøpmellom privatpersoner.’
Forbrukerrådeter positivetil forslagetog deler utvalgetssyn på at å utvide tilbud om mekling til å også
gjeldetjenestekjøpmellom privatpersoner,potensieltkan avhjelpeframtidige tvister i delingsøkonomien.
Forbrukerrådetsmeklingstilbudomfatter i dag bådekjøps- og tjenesteavtalermellom næringsdrivendeog
privatpersoner.Forbrukerrådets meklingstilbudmellom privatpersonerer i dag begrensettil tvister etter
kjøpsloven.Enutvidelseav Forbrukerrådetsmeklingstilbudvil gi et tilbud ogsåfor avtaleforholdder begge
parter er privatpersoner.
Førstog fremst er det positivt at forbrukere ved dennetypen tvister får en mulighet til mekling.Dette
bidrar til at en slipperå eskaleresakeninn i Konfliktråd,Forliksrådeller rettsal. Ettersomdet ikke er en
økonomiskkostnadknyttet til å ta en sakinn til meklingi Forbrukerrådet,kan dett e bidra til at flere
forbrukere får hjelp samt at flere forbrukerutfordringerblir belyst og løst.
Samtidigser vi at meklingmellom privatpersoneretter kjøp av tjenester bærer med segnoen utfordringer
og stiller andre krav til mekler.Det at beggeparter er ikke-profesjonelleaktører,kan bidra til at
meklingsoppgaven
blir mer krevende.Sidendet er snakkom tjenester, kan det dessutenvære krevendeå
vurdere om leveransener i tråd med avtalen.At sakenikke kan gå videre til Forbrukerklageutvalget
(FKU),
kan dessutenbegrenseeffekten av meklingen.
Det er vanskeligfor Forbrukerrådetå forutse om det kan komme et stort sakstilfangav dennetypen saker.
Tjenesterkjøpt av ikke-profesjonelleaktører kan opplevesmindre som en formell og forpliktende avtale,
og det kan peke mot at noen forbrukere vil la væreå ta tvister til Forbrukerrådeteller andre instanser.
Transporttjenester
‘Delingsøkonomien- muligheterog utfordringer’ rommer en grundigdrøftelseav bådedet etablerte
taximarkedetog av nye transporttjenesterinnenfor delingsøkonomien(bl.a. Uber, Haxiog Gomore).
Forbrukerrådeter enig i utvalgetsanalyse,og er positivetil forslageneutvalget fremmer.
Mangenorskeforbrukere vil få løst transportbehovenesine på nye måter i årenesom kommer.
Arealknapphetog befolkningsveksti byene,kombinert med teknologiutviklingen,gjør at transportmodeller
der det å dele kjøretøysnarereenn å eie sitt eget, blir mer attraktivt.
Et flertall i utvalget foreslårå fjerne løyveordningeni taximarkedet.Forbrukerrådetmener at dette er et
viktig tiltak som kan bidra til å løsemangeutfordringer forbrukere møter i taxibransjen.Hensiktener å
fjerne etableringsbarriereri markedet.Det kan bidra til at delingsøkonomiplattformerkan opererelovlig.
Utvalgetforeslårogsåå oppheveordningenmed behovsprøving,for å leggebedre til rette for konkurranse
i markedet.Erfaringerfra andre land tilsier at opphevingav antallsbegrensningav løyvergir en vissrisiko
for økt pris i praiemarkedet,fordi denne delen av taximarkedethar dårlig konkurransegrunnlag.
Utvalget
mener imidlertid at utfordringer med manglendepriskonkurransei praiemarkedetdelviskan løses
gjennomteknologiog krav om forhåndspris.Forbrukerrådeter enig i dennevurderingen.
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Delingsøkonomiutvalgetforeslårfortsatt krav om kjøreseddel.Forbrukerrådetmener det er viktig å
opprettholde dette kravet for å bidra til kvalitet og sikkerhetfor kundene.I tillegg kan tekniskeløsninger
for statistikkog sporbarhetvære godevirkemidler.
På grunn av begrensetkollektivtilbud, er taxi et helt nødvendigtransporttilbud i mangedistrikter. I noen av
disseområdeneer dessutenmulighetenefor konkurransebegrenset.Derfor er Forbrukerrådetopptatt av
at konsekvenserfor tilgjengelighetog pris i distriktenevurderes.
Vennlighilsen
FORBRUKERRÅDET

AudunSkeidsvoll
Direktør forbrukerpolitiskavdeling

Gro Mette Moen
Politiskrådgiver
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