Platformsøkonomisk ekspertpanel
Panelet

skal

både

kortlægge,

hvordan

Danmark

kan

udnytte

vækst-

og

jobmuligheder

ved

platformsøkonomien samt skabe opmærksomhed om, hvad forandringerne kommer til at betyde for det
danske samfund og arbejdsmarkedet især.
Formål
-

At komme med konkrete bud på, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte
platformsøkonomien

-

At skabe opmærksomhed om de forandringer, platformsøkonomien skaber for vores samfund i
almindelighed og på vores arbejdsmarked i særdeleshed – og hvad de betyder for lønmodtagere.

-

At analysere hvordan arbejdsmarkedet og den danske model påvirkes og sikres i
platformsøkonomien

-

At belyse hvilke typer af job platformsøkonomien skaber

Panelet får til opgave at:
-

Bidrage til at lovgivere, arbejdsmarkedets parter, virksomheder griber de muligheder, der ligger i
platformsøkonomien.

-

Levere forslag og anbefalinger til, hvordan udviklingen i platformsøkonomien bedst fremmes og
tilpasses det danske arbejdsmarked, til gunst for hele samfundet.

Ekspertpanelets sekretariat
HK og Akademikerne vil drive sekretariatsarbejdet og stå for mødeindkaldelse, dagsorden, referat og
koordinering af bidrag samt sikre, at den viden og de anbefalinger ekspertpanelet evt. når frem til, kommer
ud til de relevante aktører inden for platformsøkonomien.
Arbejdsform
Panelet vil hen over 2017 drøfte udviklingen af platformsøkonomien og forventningerne til fremtidens behov
på arbejdsmarkedet og præsentere anbefalinger til, hvordan man kan styrke platformsøkonomiens
udbredelse. Panelet vil mødes til 4 temasessioner:

1)
2)
3)
4)

Digitale platforme – nye forretningsmodeller eller et gammelt forretningskoncept i ny klæder?
Vækst, skat og konkurrence – mellem innovation og regulering
Digitale platforme - og det sociale sikkerhedsnet
Digitale opgaveplatforme med ordnede vilkår – fagbevægelsens ansvar
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Hvert møde vil være af ca. 2 timers varighed afhængig af det konkrete tema. Hvert temamøde indledes
med et eller flere korte indlæg.
Panelets arbejde afsluttes med en konference på Christiansborg, hvor temaerne og resultaterne
præsenteres og drøftes med politikere og interessenter i slutningen af 2017.
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