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DELEØKONOMI
D

et centrale i deleøkonomien er adgangen
til varer og tjenester frem for det endelige
ejerskab over disse. Man taler om, at vi med
deleøkonomien er på vej ind i Adgangssamfundet.
Deleøkonomi rækker også ind i koncepter
som ”open source”, co-creation”, ”cirkulær
økonomi” og ”industri 4.0”.
Deleøkonomien skaber nye alternativer til de
etablerede modeller for udveksling af varer
og tjenester. De nye modeller indebærer
nye innovative måder at tænke ressourcer,
fællesskaber og økonomi.
De ikoniske eksempler på deleøkonomiske
v ir k s om h ed er e r U b e r, A i r b n b , Ne t f l i x ,
Sp otify, Drop bo x o g L i q u i d sp a c e .
I løbet af det seneste år har 14 pct. af
danskerne benyttet sig af deleøkonomiske
tjenester, og dette tal vil sandsynligvis stige
markant de kommende år.

SKAL
VI
DELE?

TID, STED OG TILMELDING
HVORNÅR:

TIRSDAG DEN 17. JANUAR
KL. 14.00 - 17.00

HVOR: 	FLÆSKETORVET 68,1
SOHO
1711 KØBENHAVN V
TILMELDING: HER

Erhvervsudviklingsmæssigt er der en række
spændende perspektiver forbundet med
deleøkonomien. Det gælder bl.a.:
•	Nye kommercielle muligheder for markeds	adgang via deleøkonomiske platforme mv.
(fx når MØ slår igennem globalt på Spotify).
•	Disruption af eksisterende forretnings	modeller, virksomheder og brancher og
deraf følgende behov for omstilling og
fornyelse (fx når datalagring flytter over
på nettet).
•	Nye muligheder for at reducere/eliminere
barrierer og udeleligheder i vækstprocesser
(fx når Mikkeler afstår fra selv at eje
	et bryggeri og i stedet lejer sig ind i
eksisterende faciliteter).
•	Konkurrenceforvridning, når taxa og
hoteller skal efterleve national lovgivning,
trække kildeskat mv., mens deleøkonomisk
produktion unddrager sig dette.
Kom og bliv inspireret af forfatteren Claus
Skytte, der er dansk pioner inden for deleøkonomi med tre bøger om emnet bag sig.
Hør om, hvorfor Erhvervsstyrelsen arbejder
med deleøkonomi; at Region Hovedstaden skal
i gang med et partnerskab om deleøkonomi;
og mød Århus Kommune, som er udnævnt
som forsøgskommune for deleøkonomi i 2017.
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HVEM?
CL AUS SKYT TE er forfatter, iværksætter og cirkulær
strateg. Claus er dansk pioner inden for deleøkonomi
med tre bøger om emnet bag sig (Den nye andelsbevægelse, Medbruger og Skal vi dele?). Claus vil
prøve at gøre os klogere på mekanismer ne bag
inter netiseringen. Han vil forklare forskellene på
platforme, som lykkes, og dem som fejler, og herved
hjælpe os til at forstå, hvor de nye, digitale forretningsmodeller opstår, hvordan de virker, og hvorfor de ændrer
vores måde at bevæge os, forbruge og leve på.
LINE GERSTR AND KNIVE, Århus Kommune. Århus
Kommune er forsøgskommune for deleøkonomi i
2017. Line vil som projektleder give os et indblik i
de overvejelser og tiltag, som kommunen påtænker
at teste af i 2017.

STINE NYNNE L ARSEN, Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har lavet en række analyser om deleøkonomi
og er sammen med Erhvervsministeriet på trapper ne
med en strategi for deleøkonomi. Stine vil, som specialkonsulent med fokus på deleøkonomi og cirkulær
økonomi, give et indblik i, hvorfor Erhvervsstyrelsen
arbejder med deleøkonomi og præsentere resultater ne
fra styrelsens seneste analyser.

HENRIK MADSEN, Region Hovedstaden. Region
Hovedstaden har i sin regionale vækst- og udviklingsstrategi fokus på, at deleøkonomi kan være en vigtig
driver for både vækst og grøn omstilling. Henrik vil
som projektleder med fokus på smart vækst og deleøkonomi præsentere Region Hovedstadens arbejde
med kortlægning af barrierer og potentialer samt
udvikling af deleøkonomiske partnerskaber, bl.a.
sammen med Region Sjælland.

