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16 forslag til regeringens og kommunernes 
iværksætterindsats

Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af 
politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst 
mulige rammevilkår. Kommunerne har en stærk motivation til at lykkes, 
da vækst og arbejdspladser giver mulighed for at levere den service og 
velfærd som borgerne ønsker. 

Iværksættere og nye virksomheder er med til at skabe liv og økonomisk 
aktivitet og er en vigtig kilde til vækst i hele landet. Derfor prioriterer 
mange kommuner, at iværksættere kan få uvildig og gratis vejledning via 
den lokale erhvervsindsats. Men den kommunale indsats kan ikke stå 
alene. 

Der er også behov for, at regeringen tager nogle konkrete initiativer til at 
styrke iværksætterindsatsen i Danmark.

Derfor fremsætter KL 16 forslag til, hvordan staten og kommunerne kan 
støtte iværksætterne bedre. 

På næste side fremgår et overblik over KL’s 16 forslag, som uddybes i 
det følgende.
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KL’s 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

Forslag til regeringens iværksætterindsats

1. Iværksætterindsatsen skal have tilbud til både internationale og 
hjemmemarkedsorienterede iværksættere.

2. Grundlæggende iværksættervejledning skal være tilgængelig lokalt – 
specialiserede tilbud bør være samlet i væksthusene.

3. Væksthusene som knudepunkter for vækstiværksættere og regionale og 
nationale tilbud.

4. Digital understøttelse af iværksætterindsatsen og bedre overblik for 
iværksætterne.

5. Nye projekter og tiltag overfor iværksættere må ikke medføre, at antallet 
af aktører i erhvervsfremmesystemet øges.

6. Der skal være god adgang til lånefinansiering og kapital i hele Danmark.

7. Regeringen bør afsætte flerårige bevillinger til at understøtte 
iværksætterindsatsen.

8. Mere fokus på iværksætterkompetencer og praksisviden i hele 
uddannelsessystemet.

9. Styrket vejledning om udbudslovens muligheder for at gøre offentlige 
kontrakter tilgængelige for nystartede virksomheder.

10. Større fleksibilitet i dagpengereglerne for iværksættere.

11. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter via bl.a. styrkelse af 
Start-Up Denmark og internationale linjer i folkeskolen.

Forslag til kommunernes iværksætterindsats

12. Kommunerne kan øge tilbuddenes kvalitet ved at samarbejde om 
iværksætterindsatsen.

13. Iværksætterindsatsen bør fokusere på at understøtte opbygning af sunde 
iværksætterøkosystemer i hele Danmark.

14. Styrket kommunal indsats for at matche lokale virksomheder og 
iværksættere med lokale business angels.

15. Åben skole skal være en integreret del af alle børns skoledag.

16. Elever i folkeskolen skal stifte bekendtskab med iværksætteri og 
programmering.
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Forslag til regeringens iværksætterindsats

1. Iværksætterindsatsen skal have tilbud til både internationale og 
hjemmemarkedsorienterede iværksættere

Produktivitetskommissionen påpegede i deres rapport fra 2013 at 
Danmark havde en produktivitetsudfordring i virksomheder, som primært 
orienterer sig mod hjemmemarkedet, som fx bygge- og 
anlægsvirksomheder, detailhandelsvirksomheder og services som 
rengøring o. lign. Disse virksomheder er en overset målgruppe i den 
nationale erhvervspolitik – men udgør hovedparten af de næsten 20.000 
nye virksomheder der hvert år startes i Danmark. Derfor bør den 
nationale iværksætterindsats fremadrettet have tilbud både til de 
hjemmemarkedsorienterede iværksættere og til de iværksættere, der har 
et stort og internationalt vækstpotentiale.

2. Grundlæggende iværksættervejledning skal være tilgængelig lokalt 
– specialiserede tilbud bør være samlet i væksthusene

Tilbuddene i den offentlige erhvervsindsats målrettet 
hjemmemarkedsorienterede iværksættere, eksempelvis fx vejledning og 
basale forhold, bør være tilgængelige i virksomhedernes nærområde. 
Adgang til mere specialiserede tilbud rettet mod vækstiværksættere, bør 
være samlet i et mindre antal enheder som eksempelvis væksthusene. 
Dette skal sikre specialistviden af høj kvalitet og kritisk masse. Det kan 
eksempelvis også betyde, at der skal foregå et tættere samarbejde 
mellem væksthusene. Der kan i denne sammenhæng arbejdes på at 
skabe en klarere og mere forpligtende arbejdsdeling og bedre 
sammenhæng i den offentlige indsats rettet mod iværksættere og nye 
virksomheder, på tværs af kommuner, business regions, væksthuse, 
regioner og regionalt finansierede ordninger, statslige ordninger og andre 
aktører.

3. Væksthusene som knudepunkter for vækstiværksættere og 
regionale og nationale tilbud

Det skal være let og hurtigt for iværksættere og nye virksomheder at 
finde frem til de rette offentlige erhvervstilbud. Der er derfor behov for at 
skabe bedre sammenhæng i de nationale og regionale tilbud til 
vækstiværksætterne. Det skal opnås ved styrke princippet om no-wrong-
door og væksthusenes rolle som knudepunkt og den primære indgang til 
den specialiserede iværksættervejledning samt de regionale og nationale 
ordninger. Konkret foreslås det, at flere nationale ordninger 
indstationeres i væksthusene.
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4. Digital understøttelse af iværksætterindsatsen og bedre overblik 
for iværksætterne

I tillæg til væksthusenes rolle som knudepunkt for det fysiske møde mellem 
iværksætterne og de mange regionale og nationale tilbud, bør regeringen 
have ambitioner om at skabe et opdateret digitalt vækstunivers for 
iværksættere. Universet skal skabe overblik, og iværksætterne skal kunne 
finde hjælp til selvhjælp og skabeloner til aftaler, kontrakter, 
forretningsplaner o. lign., som de kan bruge til at styrke deres virksomhed. 
Det foreslås, at regeringen sætter sig i spidsen for at videreudvikle og sikre 
finansieringen af et digitalt vækstunivers for iværksætterne.

5. Nye projekter og tiltag overfor iværksættere må ikke medføre, at 
antallet af aktører i erhvervsfremmesystemet øges

De mange aktører og ordninger i erhvervsfremmesystemet gør det 
vanskeligt at overskue for virksomheder og iværksættere. Derfor bør nye 
tiltag, også indsatser rettet mod iværksættere, ikke medføre at antallet af 
aktører øges, så erhvervsfremmesystemet bliver endnu sværere for 
iværksættere og andre virksomheder at finde rundt i.

6. Der skal være god adgang til lånefinansiering og kapital i hele 
Danmark

Adgang til finansiering er typisk en af virksomhedernes største 
udfordringer, omend bl.a. den pt. lave rente har gjort det lettere for 
virksomhederne af finde finansiering end det har været længe. Med 
henblik på at sikre gode muligheder for vækst og jobskabelse i hele 
landet, skal der være god adgang til lånefinansiering og kapital til 
iværksættere og nye virksomheder i hele Danmark. Det kan eksempelvis 
overvejes, om lovgivning og regler på bank- og realkreditområdet kan 
justeres, så det bliver mere interessant for banker at have iværksættere 
som kunder, og så yderområder ikke afskæres realkreditfinansiering af 
bygninger.

7. Regeringen bør afsætte flerårige bevillinger til at understøtte 
iværksætterindsatsen

Det er centralt, at regeringen også prioriterer iværksætterindsatsen 
økonomisk. Det kan eksempelvis ske ved at afsætte en flerårig bevilling 
til at understøtte iværksætterindsatsen, så der skabes ro om 
finansieringen af de tiltag, der skal understøtte indsatsen. Gode 
eksempler på tiltag er: 
– Iværksætterpuljen, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og som 

anvendes til medfinansiering af tiltag, der skal skabe attraktive 
iværksættermiljøer i hele Danmark.

– Fonden for Entreprenørskab, der er det centrale nationale videncenter 
og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen 
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af børn og unge på alle uddannelsesniveauer. Fonden nyder 
opbakning fra erhvervsliv, skoler og uddannelser, og har dokumenteret 
effekt i forhold til at få mere entreprenørskab på skoler og 
uddannelser.

8. Mere fokus på iværksætterkompetencer og praksisviden i hele 
uddannelsessystemet

På tværs af faglige skel er der behov for indsigt i og kompetencer i 
forhold til innovation, entreprenørskab og forretningsforståelse. Samtidig 
er det vigtigt, at undervisningen på alle uddannelsesniveauer er så 
anvendelsesorienteret og praksisnær som muligt. Derfor er det vigtigt 
med en mere udbredt anvendelse af praktikophold hos virksomheder 
gennem hele uddannelsessystemet. Endelig er det afgørende at forpligte 
ungdomsuddannelserne til samarbejde med folkeskolen, så man derved 
bringer erhvervsskolernes praksisnære undervisning ind i folkeskolen.

9. Styrket vejledning om udbudslovens muligheder for at gøre 
offentlige kontrakter tilgængelige for nystartede virksomheder

Med den nye udbudslov er der taget større hensyn til små og 
mellemstore og nystartede virksomheders adgang til offentlige kontrakter. 
Blandt andet indfører udbudsloven et loft over, hvor store krav, der må 
stilles til virksomheders omsætning. Endvidere skal ordregiver nu 
begrunde, hvis det vælges ikke at opdele en kontrakt i mindre 
delkontrakter. Derudover ophæves annonceringspligten for mindre 
indkøb og mulighederne for dialog mellem parterne udvides. Alligevel kan 
det være vanskeligt for iværksættere og SMV’er at blive leverandør til det 
offentlige. Regeringen bør derfor styrke vejledningsindsatsen om, 
hvordan man i udbud kan stille krav, som ikke udelukker nystartede 
virksomheder. Derudover bør iværksættere tilbydes vejledning i, hvordan 
de kan byde på offentlige udbud, eksempelvis i form af jævnlige 
udbudsarrangementer.

10. Større fleksibilitet i dagpengereglerne for iværksættere
Der bør arbejdes for en større fleksibilitet i dagpengereglerne, når det 
gælder iværksættere. Når der foretages ændringer i dagpengesystemet, 
bør det være et kriterie, at ændringerne gør det lettere, ikke sværere, for 
iværksættere at starte selvstændig virksomhed. Derudover bør 
regeringen som led i arbejdet med at styrke iværksætterindsatsen 
løbende inddrage erfaringerne fra det nyligt udpegede 
frikommunenetværk, med deltagelse af 11 nordjyske kommuner, der bl.a. 
vil arbejde for at skabe bedre muligheder for, at ledige dimittender med 
sunde forretningsidéer kan starte egen virksomhed. Regeringen bør med 
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udgangspunkt i bl.a. erfaringerne fra frikommunenetværkets arbejde 
overveje:
– Om ledige dimittender, som vurderes at have sunde forretningsidéer, i 

en periode skal kunne arbejde med udvikling af deres forretningsplaner 
og stadig modtage deres ydelse.

– Om det skal være muligt at yde mikrolån til ledige dimittender.
– Om der evt. er basis for en særlig iværksætterydelse. 

11. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter via bl.a. 
styrkelse af Start-Up Denmark og internationale linjer i folkeskolen 

Tiltrækning og fastholdelse af talent er væsentlig for et lands samlede 
iværksætterdynamik. Det anbefales derfor, at Start-Up Denmark 
ordningen styrkes, så flere talentfulde udenlandske iværksættere med 
forretningsidéer, der vurderes at være gode, hurtigere får mulighed for at 
opnå arbejds- og opholdstilladelser, så de kan udvikle deres virksomhed i 
Danmark og bidrage til væksten i landet. Derudover bør rammerne for 
fastholdelse af dygtige internationale studerende styrkes, så udenlandske 
studerende med de rette kompetencer og gode forretningsidéer lettere 
kan blive i Danmark efter end uddannelse. Endvidere bør kommunerne få 
de nødvendige muligheder for at oprette internationale linjer i 
folkeskolen.
 

Forslag til kommunernes iværksætterindsats

12. Kommunerne kan øge tilbuddenes kvalitet ved at samarbejde om 
iværksætterindsatsen 

Når kommunerne arbejder sammen om iværksættervejledningen opnår 
både kommunerne og iværksætterne nogle fordele. Vejledningen får 
bedre kvalitet, iværksætterne kan få et bedre og større netværk, og 
kommunerne kan få mere for pengene. En anden fordel er, at 
iværksætterne møder en ensartet og høj kvalitet – noget som især 
erhvervsorganisationerne og staten efterlyser. Kommunerne kan derfor 
med fordel arbejde for flere fælles tilbud i iværksætterindsatsen – fx om 
”iværksætter-pakker” bestående af vejledning og kurser for iværksættere. 
”Iværksætter-pakkerne” kunne eksempelvis udvikles i et tværkommunalt 
samarbejde, som man eksempelvis arbejder på i Greater Copenhagen, 
men vejledningen skal fortsat være tilstede lokalt.

13. Iværksætterindsatsen bør fokusere på at understøtte opbygning af 
sunde iværksætterøkosystemer i hele Danmark 

Nogle af de lande der er kommet langt med deres iværksætterpolitik, går 
aktivt ind i opbygningen af iværksætterøkossystemer, eksempelvis i 
Israel eller i Silicon Valley. Den danske iværksætterindsats bør fokusere 
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på at understøtte opbygningen af sunde iværksætterøkosystemer i hele 
Danmark, som også er attraktive for internationale iværksættere. Det kan 
eksempelvis gøres ved at understøtte bottom-up initiativer igangsat af de 
danske iværksættermiljøer selv, som eksempelvis Tech BBQ og Startup 
Borgen. Kommunerne kan bidrage til opbygning af iværksættermiljøer via 
lokale udviklingsparker, ved at stille lokaler til rådighed og ved at uddele 
sponsorater og støtte til iværksætterarrangementer mv.

14. Styrket kommunal indsats for at matche lokale virksomheder og 
iværksættere med lokale business angels 

Kapital er typisk en af de store udfordringer for iværksættere. En effektiv 
kommunal indsats for iværksættere bør derfor også bidrage til 
matchmaking mellem iværksættere og potentielle investorer. 
Kommunerne kan med udgangspunkt i deres store kendskab til lokale 
virksomheder og iværksættere i højere grad og mere systematisk end nu, 
spille en faciliterende rolle i forhold til at matche iværksættere, der 
efterspørger finansiering, med lokale business angels.

15. Åben skole skal være en integreret del af alle børns skoledag
Inddragelse af virksomheder og det omkringliggende samfund er et 
afgørende element for, at eleverne stifter bekendtskab med 
entreprenante iværksættere. Derfor skal åben skole prioriteres både 
politisk, i forvaltningerne og hos skoleledelsen. Med trepartaftalen er 
kommunerne forpligtet til at inddrage virksomhederne i åben skole. Af 
flere årsager er det afgørende at det sker. Det har dels stor betydning for 
at kunne tilbyde en afvekslende skoledag, men ligeså vigtigt, så fremmer 
det læring, giver eleverne indsigt og ruster dem til de valg, der ligger på 
den anden side af skolelivet. 

16. Elever i folkeskolen skal stifte bekendtskab med iværksætteri og 
programmering

Både entreprenørskab og programmering skal, som en del af de 
Forenklede Fælles Mål, indgå som et gennemgående element i 
undervisningen i folkeskolen, hvilket kommunerne skal leve op til. Det 
betyder, at lærerne skal have de rette faglige kompetencer og det skal 
prioriteres i planlægningen af undervisningen. Via målet om 
entreprenørskab skal eleverne blandt andet stifte beskedskab med 
entreprenante iværksættere gennem åbne skole. Programmering er 
indskrevet i matematikfaget og det er vigtigt, at skolerne har fokus på 
dette, da det ikke alene lærer børnene at anvende digitale medier men 
også at skabe indholdet. Det vil stimulere til mere iværksætteri og 
ungdomsårgange, der vil have unikke muligheder på arbejdsmarkedet, 
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uanset hvilken ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, man 
senere vil tage.
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