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ALTERNATIVET: FART PÅ GRØNT OG SOCIALT IVÆRKSÆTTERI
”Vi ser for os et langt mere kreativt, entreprenant Danmark, hvor endnu flere går fra at være
jobtagere til at være jobskabere, og den vision leverer vi nu på,” siger iværksætterordfører
Rasmus Nordqvist om Alternativets iværksætterpakke, der med 26 konkrete forslag vil sætte
endnu mere fart på det danske iværksætteri.
150 millioner kroner til grønne iværksættere. Nye innovationscentre. Mikrolegater til studerende.
Fradrag på 500.000 kroner ved investering i iværksættere. Sådan lyder nogle af de i alt 26 konkrete
forslag, som Alternativet lancerer i dag i sin iværksætterpakke “Et entreprenant Danmark, færre
forhindringer, flere muligheder".
Alternativet lægger op til at investere over en halv milliard kroner i at forbedre vilkårene for
iværksættere i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at gøre det nemmere og mere attraktivt at
investere i iværksætteri, forklarer Rasmus Nordqvist (Å):
”Vi har en vision om at gøre det 21. århundrede til iværksætternes århundrede, og skal vi lykkes med
det, skal vi være bedre til at gøre de gode idéer til virkelighed. Vi ved, at netop det at rejse kapital kan
være særligt svært for iværksættere, hvorfor en række af vores forslag netop imødegår denne
problemstilling,” siger han.
Alternativet vil derfor gøre det nemmere at crowdfunde nye iværksætteridéer, ligesom det skal være
mere attraktivt for private at investere pensionsmidler i de gode projekter. Herudover vil Alternativet
også øge skattefradraget for investeringer i iværksætteri - her særligt det grønne og socialt
bæredygtigt iværksætteri. Med iværksætterpakken ønsker Alternativet at tænke nyt og tage landets
iværksættere mere alvorligt, end det tidligere har været tilfældet fra politisk hold:
“Hvis vi virkelig vil styrke iværksætteriet, er der brug for, at vi tænker langt større, end mange politikere
hidtil har gjort. Indsatsen skal være målrettet og konkret adressere de udfordringer, iværksætterne
har,” siger Rasmus Nordqvist og fortsætter:
”For os er erhvervslivet en vigtig medspiller i den bæredygtige omstilling. Så vi ønsker at styrke det
innovative erhvervsliv med denne pakke. Og så står verdenssamfundet over for nogle meget store
udfordringer med fx klima- og empatikrisen, hvorfor vi især har styrket det grønne og socialt
bæredygtige iværksætteri. Det er nemlig dem, der vil finde de løsninger, vi allerede nu og især i
fremtiden har brug for.”
Læs hele Alternativets iværksætterpakke her.
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