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Deleøkonomi - intro
Ejerskab kontra brugsret i en
klinisk hverdag
Fælles opsamling fra alle grupper
Tak for nu

Agenda

Byggeriet kort

Anlægsarbejde i fuld gang

1. Spadestik 18. september

Udbud - totalentreprise
110.000 kvadratmeter senge- og behandlingsbygninger

Vores koncept: Brugsret
Fællesudstyrs ordning
Mobilt udstyr og hjælpemidler deles
I gang med kortlægning

SKAT: ”Deleøkonomi er et økonomisk princip,
hvor privatpersoner deler, lejer, køber eller
bytter varer og tjenester af eller med hinanden.
Det spænder over at udleje bolig og bil til at
tilbyde hjælp mod betaling eller udveksle
tjenester.”

Deleøkonomi
Ingen entydig definition

Andelsbevægelsen
»Hvad én mand ej magtede, de mange løfte«
Grundlaget for 150 års udvikling

Fysiske ting
- Jepti.dk Leje og udleje af ting
- By-del.dk Lån og udlån af ting
- mineisyours.dk Lån og udlån af ting og plads
- Lejdet.dk Leje og udleje af ting
- Nabo-skab.dk Lån og udlån af ting
- Pingushare.dk Udlån, bytte, salg og donationer af ting
- Shareyourcloset.dk Tøjdeling - lån og udlån af tøj
- Yooowe.com Leje og udleje af ski-, snowboard- og surfudstyr
- Closay.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj
- myrentatrend.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj
- peerby.com Lån og udlån af ting
- vigga.us Leje af børnetøj
- lejogleg.dk Leje af Lego
- jolicph.dk Leje, udleje og salg af smykker
- ourhub.dk Leje af ting i offentlige rum
- tinyrebels.dk Leje af børnetøj
- Farmbackup.dk Leje og udleje af landbrugsmaskiner
- 3dhubs.com Adgang til 3dprinter-services
- Studiotime.io Lej og udleje af musikstudio
- Scienceexchange.com Adgang til research-services
- Afhent.dk Portal for at bortgive og bytte ting
- yourlocal.org Markedsplads for madvarer
- tadet.dk Portal for at bortgive ting
- Swapamok.dk Bytteportal for tøj og accessories
- sharepeeps.org Bytteportal for ting, tøj og andet.
- Tradono.dk Køb og salg af brugte ting
- Reshopper.dk Salg af børneudstyr
- Trendsales.dk Køb, salg og bytte af brugte designervarer
- secondo.dk Køb og salg af brugte ting
- DBA.dk Køb og salg af brugte ting
- Guloggratis.dk Køb og salg af brugte ting
- Resecond.com Adgang til deling af kontorplads og kjoler
- Etsy.com Salg af håndlavede/ hjemmelavede ting
- Artsicle.com Kunstsalg platform
- Ebay.co.uk Køb og salg via auktion
- Bilbasen.dk Markedsplads for biler
- Foopla.dk Overskudsmad
- TooGoodToGo.dk Overskudsmad
- Tøjstory.dk Videresalg af brugt tøj
- Shobr.com Salg af dagligvarer
- link-network.com Deling af indkøb

Kilde: Erhvervsministeriet

Services
- Denlilletjeneste.dk Diverse private services/
hverdagsopgaver
- Ahandyhand.dk Diverse private services/
hverdagsopgaver
- Badabring.dk Udbringning af madvarer
- Care.com Babysitting, pet sitting, senior caregiving,
housekeeping
- Dogley.com Hundepasning
- Helpfully.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver
- Vigo.dk Udbringning af indkøb
- Cleady.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver
- Fiverr.com Private og professionelle services
- Hoodsapp.dk Viden, Lokalmiljø
- happyhelper.dk Private og professionelle services
- Rentafriend.com Lokalkendskab, vejledning, hobby,
interesser, restaurantbesøg
- Vayable.com Salg af insider/lokale oplevelser
- Gigrove.com Rejsende får et sted at bo imod at de laver
et stykke arbejde
- Everplaces.com Deling af rejselokationer
- Tattoodo.com Design af tattovering
- CookWithaLocal.net Salg af insider/lokale oplevelser
- Meploy.me Diverse private services/ hverdagsopgaver
- jobbi.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver
- fishtrip.dk Salg af insider/lokale oplevelser
- Keybutler.dk Nøgle, rengøring og administrations
service
- renren.dk Nøgle, rengøring og administrations service
- Wello.com Fitness træning
- Skillshare.com Online undervisning
- Upwork.com Tjenester og skills
- Hourlynerd.com MBA freelance arbejde
- Sparehire.com Freelance arbejde
- Guru.com Freelance arbejde
- Freelancer.com Freelance arbejde
- Blogmutt.com Blogger / skribent service
- Crowdio.com Freelance chat support
- Tripadvisor.com Rejse service anmeldelser
- keykeeper.dk Nøgleservice
- Deemly.com Fælles rating service
- colego.dk Håndværkerservice

Transport
- Trunkbird.com / drophub.de Udbringning
af ting
- usemover.dk Transport af ting
- Sociotransit.com Transport af ting
- Nimber.com Transport af ting
- Gomore.dk Samkørsel, biludlejning, leasing
- Uber.com Privat taxi/ proffesionel taxi
- Haxi.no Spontan samkørsel / taxi
- Snappcar.dk Bildeling
- greenmobility.com Bildeling
- Letsgo.dk Bildeling
- Rentecarlo.com Bildeling
- Boatflex.com Deling af både
- Getmyboat.com Deling af både
- Tadaacar.dk Deling af bil
- Freetrailer.dk Deling af trailere
- DonkeyRepublic.dk Deling af cykler
- Spinlister.com Udleje af cykler,
snowboards og surfboards
- camptravel.dk Udleje af campingvogne

Plads
- Bytbolig.com Overnatning
- Homeaway.com Overnatning
- urbanwinebox.com Plads: Vinkælder
- Partly.dk Plads: Festlokaler
- Flipkey.com Overnatning
- Findroommate.dk Værelsesudlejning
- Boligportal.dk Co-housing, udlejning og salg
- Wimdu.com Overnatning, ferielejligheder
- Airbnb.com Overnatning
- Couchsurfing.com Overnatning
- Gamping.com Deling af grund/plads til
campering
- Deljorden.dk Plads: Områder til dyrkning
Fysiske ting: Jord, kompost, afgrøder m.m.
Services: Havearbejde, viden
- Gaest.dk Plads: mødelokaler
- Mellemhaver.dk Deling, bytte, køb og salg af
haveting og planter
- Justpark.com Parkering
- Spaceflex.dk Deling af opbevaringsplads
- Sharedesk.net Office space
- kitchencollective.dk Køkkener og evnetsteder
- Instantoffices.com Udlejning af lokaler
- Spacebase.com Udlejning af lokaler

Deleøkonomiske tjenester

Plads
Airbnb begyndte i 2008
> 200.000.000 gæster
65.000 byer
191 + lande

Transport
GoMore startede i 2005
79.333 delte biler
641.234 medlemmer

Ejerskab

Ansvar
Udnyttelsesgrad
Hygiejne
Økonomi
Effektivitet
Organisering
Infrastruktur

Deling

Hospital
Hvem deler og hvad deler vi?

 Tre grupper og tre ”formænd”
 Efter 15 minutter bliver formanden siddende og
vi andre går på besøg hos næste gruppe
 Formanden præsenterer gruppens konklusioner
for gæsterne
 Opsummering for alle til sidst

Gruppearbejde

Opsamling

facebook.com/usk2020

Kontakt
Frank Hansen frth@regionsjaelland.dk
Troels Werner Christensen, trwc@regionsjaelland.dk

