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Skal succesrige iværksættere være med til at hjælpe Danmark ud af krisen,
skal det offentlige iværksættersystem tænkes helt forfra, lyder opsangen fra
iværksættermiljøet og eksperter. Offentligt væksthus vil nu gå mere elitært til
værks.

Meget af den offentlige iværksætterrådgivning er så ineffektiv, at den vækker minder om
beskæftigelsessystemet, som nu efter mange års kritik skal reformeres.

Sådan lyder kritikken fra en række iværksættere og eksperter, Berlingske har talt med. Danmark bruger lidt over
en mia. kroner om året på rådgivning og lån til iværksættere, men alligevel ender under en halv procent af dem
med at blive vækstvirksomheder, viser tal fra regeringens Vækst- og Konkurrenceevneredegørelse fra sidste år.
Et problem, da Danmark har brug for flere nye virksomheder, som skal vokse sig store nok til at konkurrere med
de største, gamle virksomheder og dermed øge produktiviteten og jobskabelsen. Næsten alle politikere er
derfor enige om, at Danmark har brug for flere iværksættere, men hvis de vil have mere vækst, bliver de nødt til
at tage et opgør med lighedskulturen i det offentlige iværksættersystem, lyder det fra adjungeret professor på
CBS og mangeårig kender af iværksættermiljøet Søren Hougaard.

Læs også: »Jeg vil ikke være en af dem, der bare flygter ud af landet«

»De rådgivere, som sidder i kommunerne og i Væksthusene, er jo blevet placeret der ud fra en tankegang om,
at hvis vi vil have flere vækstiværksættere, skal det offentlige sørge for det. Men de to ting strider mod
hinanden. Vil vi have mere vækst for pengene, bliver vi nødt til at være meget mere elitære i det offentlige
system og turde sige højt, at vi skal bruge mere tid og kræfter på at dyrke de bedste,« siger han.

Fravælger offentlig rådgivning

Han får opbakning fra en række IT-iværksættere, som i en rundspørge foretaget af Berlingske Research blandt
andet peger på, at kvaliteten af den offentlige rådgivning ikke er god nok, og at de ikke har behov for den.
Blandt knap 500 besvarelser fra iværksættere konstaterer 67 procent, at de ikke har benyttet nogen form for
offentlig hjælp.

»Man skal jo ikke bruge hjælp til at finde en revisor. Vi havde brug for strategisk rådgivning, og her kunne det
offentlige ikke hjælpe. Så vi valgte at finde det via vores eget netværk i stedet,« siger Martin Bundesen, partner i
IT-virksomheden Valcore, som han var med til at etablere i 2011.

I alt cirka 4.000 IT-iværksættere fik tilsendt rundspørgen.

Iværksætternes klager vækker genlyd hos tidligere departementschef i Erhvervsministeriet Jørgen Rosted, som
har undersøgt, hvorfor vi har så få vækstvirksomheder.

Læs også: Her bor danskerne med de største indkomster

»Det er fint, at det offentlige hjælper med de helt basale ting til de nystartede virksomheder. Det giver bare
ingen vækst. Politikerne burde i stedet bruge ressourcer på at få de store virksomheder til at indse værdien af at
hjælpe iværksætterne,« siger han og peger på at mange IT-iværksættere i USA er tidligere Google-ansatte.

I første omgang kan de dog begynde med at reformere ordningerne, mener formanden for Dansk
Iværksætterforening, Christian Walther.

»Jeg tror, alle er enige om, at mange offentlige ordninger er spild af penge, men ingen siger det højt. Systemet
sikrer jo beskæftigelse til mange. Men som iværksætter skal man leve af at tænke nyt. Den evne får man
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sjældent af det offentlige,« siger han og peger blandt andet på de fem Væksthuse, som sammen med den
kommunale erhvervsservice er den primære indgang til det offentlige for iværksætterne.

Væksthus: Vi skal være mere elitære

Den seneste evaluering af netop Væksthusene viser ellers, at deres samfundsmæssige værdi er 656 mio.
kroner, hvilket er mere end det koster at drive dem. Men kun to procent af vækstiværksætterne har haft
kontakt med Væksthusene, og nu erkender blandt andet Væksthus Midtjylland, at de skal satse mere på de
dygtigste.

»Vi har i mange år forsøgt at udfolde et lighedsprincip og hjælpe alle. Men nu vil vi forsøge at gå langt mere
elitært til værks og agere som en privat investor,« siger direktør Erik Krarup, som dels har satset på iværksætter-
eliteprogrammet Accelerace og senest har været en drivkraft i en midtjysk iværksætterfond, hvor også flere
private investorer er med. Han mener dog ikke, at rådgivning til iværksættere er spildt, alene fordi den kommer
fra den offentlige sektor.

»Forskellen er bare, at i USA er det private, som udbyder den hjælp, som vi gør fra offentlig side i Danmark,«
siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra vækst- og erhvervsminister Henrik Sass-Larsen (S).

&nbsp;»Eliten skal få Danmark ud af krisen«
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