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Þingmannatillaga 
um að greiða götu deilihagkerfis á Norðurlöndum 

Tillaga 

Flokkahópur miðjumanna leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að samhæfa og skoða þær reglur sem varða deilihagkerfi á Norðurlöndum í 

hvatningarskyni og til að skýra viðskiptatækifæri; 

 

að, innan ramma neytendasamtaka og reglugerða, ná til þeirra samninga innan 

deilihagkerfisins þar sem kaupandi útvegar þjónustuna til eigin nota og að fylgjast 

með að komið verði á fót tryggingum í viðskiptum innan deilihagkerfisins með 

tímanum; 

 

að skoða hvaða reglugerðum á venjulegum starfssviðum deilihagkerfis megi slaka á, 

svo að þröskuldurinn til að hefja starfsemi verði lægri. 

Aðdragandi 

Ein af grunnhugmyndum deilihagkerfisins er að fólk geti deilt eigum sínum, sem oft eru mikils 

virði fyrir annað fólk, í þeim tilvikum sem eigurnar eru vannýttar. Í deilihagkerfi getur annað 

fólk þá fengið lánaðar eða leigt eigur annarra  á sanngjörnu verði í stað þess að kaupa hlutina 

sjálfur eða leigja þá frá hefðbundnum dreifiaðilum. Til dæmis getur verið ódýrara að leigja 

tímabundið bíl einhvers annars í stað þess að leigja bílaleigubíl. Efnahagslegur ávinningur er 

augljós bæði fyrir dreifiaðilann og notandann. Hugmyndin með líkaninu er að deila eigum 

sínum með öðrum til að komast hjá óþarfa neyslu og stuðla þar með að sjálfbærri þróun í takti 

við hraða þróun norræns upplýsingasamfélags. 

 

Tilkoma fyrirtækja eins og t.d. Airbnb og Uber hefur skapað ákveðinn vanda þar sem ekki ríkir 

lengur vissa um hvort starfsemin á Norðurlöndum er lögleg eða ekki. Einkum fólk sem starfar í 

þjónustu innan deilihagkerfisins hefur lent í vandræðum með tilliti til lögmætis þjónustunnar. 

Óvissan bitnar einnig á neytendum, sem leiðir til þess að viðskiptalíkanið nýtist ekki til fulls.  

 

Flokkahópur miðjumanna telur að við verðum að sjá til þess að núverandi reglur sem varða 

deilihagkerfið stöðvi ekki þróunina á einu árangursríkasta sviði viðskipta í dag. Norðurlöndin 
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eiga að vera í fararbroddi í nýsköpun og hvetja til frumkvöðlastarfs, líka innan 

deilihagkerfisins.  

 

Mörg lönd hafa nú þegar stefnu um málefni deilihagkerfisins. T.d. Amsterdam tók nýlega 

ákvörðun um að leyfa útleigu á íbúðum til Airbnb í allt að 60 daga á ári. Norðurlöndin þurfa að 

líkja eftir þessu og stefna í sömu átt, en tryggja að breytingar á lögum um útleigu á 

íbúðarhúsnæði séu þannig úr garði gerðar að tímabundin afhending nýtingarréttar 

íbúðarhúsnæðis krefjist alltaf samþykkis leigusalans.  

 

Deilihagkerfið þarf líka að fullvissa bæði notendur og leigusala um skiptingu ábyrgðar og þær 

reglur sem gilda um skipti á þjónustu og vöru. Það ríkir óvissa um hvað gerist ef eitthvað fer 

úrskeiðis milli notenda og leigusala til dæmis. Hér er tækifæri til þróunar nýrra vörutegunda, 

til dæmis trygginga.  

 

Reiknað er með að velta á þessu markaðssviði þrefaldist til ársins 2025 og fjöldi nýrra 

fyrirtækja sem byggja á hugmyndafræði deilihagkerfisins birtast í viku hverri. Engu að síður er 

hætta á að núverandi reglur hindri nýsköpun og stofnun nýrra fyrirtækja.  
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