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VELBESØGT REG LAB-ARRANGEMENT 
OM DELEØKONOMI 

Toprække 

  ER DELEØKONOMI DET NYE ”SORT” I 
SAMFUNDSUDVIKLINGEN OG 
ØKONOMIEN? OG HVAD BETYDER 
DELEØKONOMI FOR VIRKSOMHEDERS 
FORRETNINGSMODELLER, OG HVORDAN 
KAN ERHVERVSFREMMESYSTEMET 
UNDERSTØTTE DENNE UDVIKLING? DET 
VAR TEMAERNE FOR REG LABS GÅ-
HJEM-MØDE DEN 17. JANUAR, HVOR 50 
MEDLEMMER VAR SAMLET FOR AT 
BLIVE KLOGERE PÅ ET AF TIDENS 
HOTTESTE EMNER. 
 
Claus Skytte, der er iværksætter, forfatter og 
en af Danmarks førende eksperter på 
området, fortalte, hvordan deleøkonomien og 
den rivende digitale udvikling kan bane vejen 
for den fjerde industrielle revolution, der kan 
ændre fundamentalt på spillereglerne i 
økonomien. Deleøkonomien kan ifølge ham 
karakteriseres som ”aftalernes internet”, der 
giver overblik og adgang til menneskers 
viden, arbejdskraft og ting.  
 
Helt nye forretningsmodeller og 
forbrugsmønstre opstår, når vi ikke længere 
behøver at eje vores forbrugsgoder, men i 
stedet kan dele, leje eller lease. Det er 
samtidig godt for miljøet, påpegede 
specialkonsulent Stine Nynne Larsen fra 
Erhvervsstyrelsen, der har udarbejdet flere 
analyser på området, og som er på vej med 
nye analyser af deleøkonomiens effekter på 
samfundsøkonomien. Men det udfordrer 
også hele den måde, vores arbejdsmarked og 

skattesystem er reguleret på, når private 
personer ikke kun er brugere, men også 
udbydere af tjenester.  
 

 
 
Danmark har gode forudsætninger, men er 
ikke i front 
Danmark burde have de allerbedste 
forudsætninger for at være i front med at 
udnytte vækstpotentialerne i deleøkonomien. 
Vi har med andelsbevægelsen og vores 
foreningsstruktur en lang tradition for at dele, 
og vi har en meget høj grad af tillid, som også 
er en afgørende forudsætning for, at 
deleøkonomien kan fungere.  
 
Internationale undersøgelser viser imidlertid, 
at vi kun ligger i midterfeltet i forhold til at 
bruge deleøkonomien. Kun 14 pct. af 
danskerne har gjort brug af deleøkonomiske 
tjenester som fx AirBnB, Uber eller GoMore. 
Paradoksalt nok viste en undersøgelse fra 
Erhvervsstyrelsen, at mangel på tillid fortsat 
udgør den største barriere for danskernes 
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brug af deletjenester. I følge Claus Skytte er 
der brug for en mentalitetsændring i 
Danmark, hvor vi skal bringe 
andelsbevægelsens tanker ind i en ny 
tidsalder, hvor tjenesterne bliver digitale og 
rummer nye forretningsmodeller. 
 
Der er dog spirende grøde i erhvervslivet. En 
ny opgørelse fra Erhvervsstyrelsen viser, at 
der er knap 140 platformsvirksomheder, der 
opererer i Danmark inden for deling af bl.a. 
services, fysiske ting, plads, transport, 
finansiering og viden. Regeringen vil i løbet af 
2017 præsentere en strategi for deleøkonomi, 
der blandt andet vil sætte retningen for 
regeringens løbende arbejde med at tilpasse 
lovgivningen til deleøkonomiens hastige 
udvikling og udbredelsen af nye 
forretningsmodeller. Erhvervsministeriet har 
netop igangsat et pilotprojekt – ”Challenges-
partnerskaber” – hvor kommuner og regioner 
kan melde udfordringer ind. Det har Region 
Sjælland bl.a. gjort med lancering af en 
konkurrence, hvor man ønsker gode modeller 
for udbredelse af deleøkonomi til SMV’er.  
 
Flere kommuner og regioner er godt i 
gang 
I flere regioner og kommuner er man allerede 
godt i gang med at indtænke deleøkonomien 
i erhvervsfremmeindsatsen. Det gælder i 
Region Hovedstaden, hvor chefkonsulent 
Henrik Madsen fortalte om regionens arbejde 
med at udvikle deleøkonomiske 
partnerskaber med både offentlige og private 
aktører. Bl.a. på elbilområdet, hvor regionen 
har bidraget aktivt i udbredelsen af nye 
eldelebilkoncepter sammen med 
virksomhederne Green Mobility og Drive 
Now. Sidstnævntes elbybiler har bookning, 
oplåsning mv. integreret med rejsekortet.  
 

Og Aarhus Kommune er netop af regeringen 
blevet udnævnt til deleøkonomisk forsøgsby i 
2017 for at opnå konkrete erfaringer med 
deleøkonomien og identificere muligheder og 
barrierer for udvikling og vækst på 
området. Aarhus er i år europæisk 
kulturhovedstad, hvilket vil udfordre 
kapaciteten i forhold til transport og 
overnatning. Det giver gode muligheder for at 
udforske de deleøkonomiske muligheder på 
de to områder, fortalte projektleder Line 
Gerstrand Knive fra Århus Kommune. 
Kommunen vil se digitalisering som en 
mulighed for at udnytte ressourcerne bedre, 
men vil samtidig have fokus på digital 
sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. En af de 
planlagte events i 2017 er et deleøkonomisk 
folkemøde, hvor eksperter, deleøkonomiske 
virksomheder og borgere kan samles om at 
styrke kendskabet, brugen og udviklingen på 
området.  
 

 
 
Er der andre REG LAB-medlemmer, der har 
erfaringer med deleøkonomiske initiativer 
eller har ønsker til at sætte yderligere fokus 
på temaet, hører REG LAB-sekretariatet 
gerne om det. 
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