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EN STÆRKERE 
IVÆRKSÆTTERKULTUR

For Alternativet er det en mærkesag, at Dan-
mark skal have en stærkere og endnu mere 
samfundsnyttig iværksætterkultur. Små og mel-
lemstore virksomheder er nogle af dem, der be-
skæftiger flest mennesker i Danmark, så dem vil 
vi gerne have flere af. Samtidig er stort set alle 
enige om, at vi i fremtiden skal leve af vores kre-
ativitet, innovationsevne og sociale opfindsom-
hed, hvorfor det giver god mening, at vi i både 
i skolen, på uddannelsesinstitutionerne og i ar-
bejdslivet investerer mere i at understøtte såvel 
fællesskabets som den enkeltes skaberkraft.

I Alternativet hylder vi de progressive pionerer 
og de værdibaserede fællesskaber, der besidder 
fantasien og modet til at udfordre det eksiste-
rende for at skabe en positiv forandring. Men det 
skal være lettere for disse mennesker og fælles-
skaber at sætte i værk og gøre en forskel. Derfor 
vil vi arbejde for at ændre nogle af de fastlåste 
strukturer, som i dag forhindrer mange spirende 
iværksættertalenter i at blomstre, så flere kan 
gå fra at være jobtager til at være jobskaber.

Alternativets ambition er at gøre Danmark til et 
foregangsland for iværksætteri, social opfind-
somhed og bæredygtighed. Fremtidens Dan-
mark skal være et langt mere entreprenant, drif-

tigt og kreativt samfund, end det er i dag. Kun 
sådan bliver Danmark ikke bare det bedste land 
i verden, men også det bedste land for verden. 
Kun sådan finder vi løsningerne på de akutte 
udfordringer, vi står over for – for eksempel at 
flere traditionelle arbejdspladser forsvinder, og 
at klimakrisen kræver helt nye svar, fordi den 
tvinger os til at ændre måden, vi producerer, 
transporterer og organiserer os på.

Derfor har vi i Alternativet en vision om at gøre 
det 21. århundrede til iværksætternes århund-
rede, og formålet med denne iværksætterpakke 
er således at slippe de kreative og entreprenan-
te kræfter løs ved at gøre det lettere og mere 
attraktivt både at starte og investere i en iværk-
sættervirksomhed. 

Kærlig hilsen 
Rasmus Nordqvist, politisk ordfører 
og iværksætterordfører for Alternativet. 

Nye virksomheder bidrog i 2007 med ca. 45 pct. 
af nettojobskabelsen i Danmark (Kilde: Iværksæt-
terindeks 2011 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/
files/Ivaerksaetterindeks-2011.pdf)
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Visionen om at skabe en stærkere og mere en-
treprenant iværksætterkultur starter allerede 
i skole- og uddannelsessystemet. Derfor skal 
vi skabe de bedste forudsætninger for at tæn-
ke uddannelse, viden, kreativitet, innovation, 
iværksætteri og bæredygtighed sammen, så 
alle elever og studerende – uanset om vi taler 
grunduddannelse, ungdomsuddannelse eller vi-
deregående uddannelse – har optimale mulig-
heder for at skabe og videreudvikle gode ideer 
og innovative projekter, som på sigt kan føre til 
skabelsen af fremtidens arbejdspladser og virk-
somheder.

1.1 Tværfaglige innovationscentre

Alternativet foreslår, at der etableres en række 
innovationscentre, hvor elever og studerende 
kan mødes for at skabe og udvikle ideer og 
iværksætterkoncepter. Centrene skal oprettes 
inspireret af CIEC-modellen, som man kender 
fra Carlsberg-byen, der på nuværende tidspunkt 
samler omkring 300 unge om året på tværs af 
diverse skole- og ungdomsuddannelser. 

CIEC-modellen finansieres hovedsageligt af 
brugerbetaling på ca. 5.000 kr. pr. elev, hvilket 
skolen eller gymnasiet betaler for, men Alter-
nativet foreslår, at der indføres en statslig delfi-
nansiering, som vil bringe brugerbetalingen ned 
på ca. 2.500 kr. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at der skabes 5 
tværfaglige innovationscentre i alle landets 
regioner, der delvist finansieres af staten. 
Den statslige delfinansiering beløber sig til 2 
mio. kr. årligt pr. center og løber i første om-
gang 3 år, hvorefter der skal tages stilling til, 
om centrene skal overgå til fuld selvfinansie-
ring gennem øget brugerbetaling.

• Investering: Forslaget kræver i første om-
gang en investering på 12 mio. kr. fra staten: 
2 mio. kr. til at oprette innovationscentre i de 

fire resterende regioner samt 10 mio. kr. til 
at drive de fem innovationscentre.

1.2 Iværksætterrugekasser på alle 
uddannelsesinstitutioner

For at styrke det lokale iværksætteri vil Alter-
nativet etablere iværksætterrugekasser på alle 
uddannelsesinstitutionerne, som kombinerer vi-
den, iværksætteri, netværk og talent. 
Rugekasserne skal udstyres med undervisere, 
erhvervsfolk og/eller faglige rådgivere, der til-
byder elever og studerende faglig sparring til at 
idéudvikle og skabe bæredygtige forretnings-
planer for både økonomi, organisationsopbyg-
ning, netværksstrategi, kommunikationsplan 
osv. Ved at inddrage professionelle og lokale 
aktører øges chancen for, at iværksætteren ef-
ter endt uddannelse allerede har skabt sit eget 
job – og måske endda også andres job – i lokal-
området.

• Forslag: Alternativet foreslår, at der på alle 
uddannelsesinstitutioner etableres en slags 
iværksætterrugekasser, hvor man stiller vi-
den, rådgivning samt gode, fysiske rammer 
til rådighed for studerende, der ønsker at ar-
bejde med forretnings- og projektideer.

• Investering: Forslaget kræver en statslig in-
vestering på 25 mio. kr. årligt til etablerings- 
og driftsomkostninger.

1.3 Mikrolegater til iværksættere

Erfaringer viser, at unge iværksættere for meget 
få økonomiske midler kan komme langt med 
deres projekter og virksomhedsdrømme. For 
eksempel har Fonden for Entreprenørskab haft 
succes med at uddele mikrolegater til unge stu-
derende, hvilket har gjort det muligt for mange 
at kombinere studielivet med iværksætterdrøm-
men. Alternativet vil derfor oprette flere mikro-
legater til unge og talentfulde iværksættere.

• Forslag: Alternativet foreslår, at Fonden for 
Entreprenørskab får tildelt yderligere 4 mio. 
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kr. Beløbet skal bruges til uddeling af mikro-
legater til lovende projekter og kan eksem-
pelvis betyde 100 mikrolegater á 40.000 kr., 
heraf skal 0,2 mio. kr. øremærkes projekter 
fra Færøerne og Grønland.

• Investering: Forslaget kræver en investering 
fra staten på 4 mio. kr. årligt.

2. MÅLRETTET 
IVÆRKSÆTTERYDELSE

I Danmark har vi et arbejdsmarked og et socialt 
sikkerhedsnet, der kan være med til at under-
støtte en endnu mere dynamisk iværksætterkul-
tur, men desværre virker det ofte som om, at vi 
er bange for at slippe vores iværksættertalen-
ter løs. For eksempel forhindres mange ledige 
i dag i at springe ud som iværksættere pga. ri-
gide regler om, at de skal stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Det ændrer dog ikke ved, at det 
offentlige har potentialet til at hjælpe folk fra 
offentlig forsørgelse til en tilværelse som selv-
stændig, hvis vi forstår at bruge ressourcerne 
bedre. 

Alternativet vil arbejde for, at det offentlige bli-
ver bedre til at hjælpe ledige, der har evnerne og 
lysten til at prøve sig af som iværksætter. Kon-
kret vil vi skabe bedre mulighed for finansiering 
og stille kompetent rådgivning til rådighed for 
de personer i dagpengesystemet, der besidder 
evnerne og viljen til at starte egen virksomhed. 

2.1 2-årig iværksætterydelse

Alternativet vil oprette en 2-årig iværksættery-
delse målrettet personer på dagpenge, der har 
evnerne og viljen til at starte egen virksomhed. 
Ydelsen skal fastsættes til 80 pct. af den normale 
dagpengesats for at sikre, at staten får et prove-
nu, der kan medfinansiere rådgivning, sparring 
og mentorforløb til modtagerne af iværksæt-
terydelsen. 

• Forslag: Alternativet foreslår at indføre en 
2-årig iværksætterydelse på 80 pct. af den 

normale dagpengesats med dertilhørende 
rådgivning, sparring og mentorforløb. Iværk-
sætterydelsen placeres i Erhvervs- og Vækst-
ministeriet med støtte, varetagelse og admi-
nistration fra relevante styrelser og fonde. 
Modtagere af iværksætterydelsen hører 
dermed ikke under beskæftigelsessystemet 
i den 2-årige periode, men skal til gengæld 
være i stand at oppebære egen løn gennem 
den nyetablerede virksomhed efter maksi-
malt 2 år.

• Investering: Forslaget forventes ikke at kræ-
ve yderligere investeringer på kort sigt, da 
den nedsatte ydelse dækker etablerings- og 
driftsomkostninger forbundet med de sær-
lige ressourcer, der tilknyttes personer på 
ydelsen. På længere sigt forventes tiltaget 
dog at give overskud som følge af de ekstra 
job og skatteindtægter, som iværksætterne 
skaber. 

3. FLERE INTERNATIONALE 
IVÆRKSÆTTERE 

Alternativet vil arbejde for at gøre Danmark til 
en iværksætternation i absolut verdensklasse 
ved at investere så meget i at skabe en stærkere 
iværksætterkultur, at vi bliver i stand til at ud-
danne, fastholde og tiltrække dygtige talenter 
fra hele verden. 

Erfaringer fra Chile viser, at man ved at stille 
særligt gunstige vilkår til rådighed for inter-
nationale iværksættere kan styrke sin egen 
iværksætterkultur. Alternativet vil arbejde for 
at tiltrække flere udenlandske iværksættere til 

2



Danmark for at fremme udvikling, nysgerrighed 
og opfindsomhed i de danske iværksættermil-
jøer. Samtidig kan gunstige vilkår for interna-
tionale iværksættere skabe grobund for nye, 
internationale relationer, samarbejder og part-
nerskaber, der kan resultere i nye arbejdsplad-
ser og bæredygtige løsninger. 

Derudover skal danske iværksættere have bed-
re forudsætninger for at komme ud i verden og 
lære af andres landes iværksættere, fordi ud-
veksling af viden, erfaringer og ideer kan bruges 
til at styrke egne ideer og koncepter.

I Chile har man gennem en årrække – og med 
succes – satset på at tiltrække internationale 
iværksættertalenter ved både at give dem ar-
bejds- og opholdstilladelse, arbejdslokaler og 
startkapital.

3.1 To internationale iværksætterhuse

Alternativet foreslår at oprette et nyt, interna-
tionalt iværksætterprogram med plads til 400 
iværksættere fordelt på to internationale iværk-
sætterhuse med tilhørende legater, startkapital 
mv. 

100 internationale arbejds- og rejselegater (sva-
rende til 3 måneders researchophold) skal hvert 
år udbydes til særligt lovende danske iværksæt-
tertalenter, hvoraf 50 skal øremærkes til ophold 
i de nordiske lande. Efter et tre måneders op-
hold i udlandet tilbydes iværksætteren et ar-
bejdssted i det internationale iværksætterhus i 
op til 2 år.

I tillæg hertil udloves 100 arbejds- og opholds-
tilladelser om året til særligt lovende internatio-
nale iværksættere. Arbejds- og opholdstilladel-
serne er på to år med mulighed for forlængelse 
og inkluderer en arbejdsplads i de første to år. 
De internationale iværksættere modtager des-
uden en startkapital på 250.000 hver, som skal 
hjælpe med at skubbe deres iværksætterprojekt 
i gang. 

Kriterierne for at opnå arbejds- og rejselega-
terne og arbejds- og opholdstilladelserne udgø-
res af en kombination af iværksætterens tidli-
gere resultater og forretningsidéens potentiale 
målt på både økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed. Det internationale iværksæt-
terprogram skal administreres af Erhvervssty-
relsen, men ansvaret for selve udvælgelsen af 
danske og internationale deltagere skal ligge i 
et uafhængigt fagligt udvalg bestående af er-
farne iværksættere og erhvervsfolk. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at der etab-
leres et internationalt iværksætterprogram 
og to internationale iværksætterhuse med 
plads til i alt 400 iværksættere (200 det før-
ste år og derefter 400). De internationale 
iværksætterhuse tildeles hver 7,5 mio. kr. 
årligt til udgifter til lokale, drift, administra-
tion, markedsføring, konferencer, lønninger 
til iværksættereksperter mv. I den forbin-
delse udbydes 100 internationale arbejds- 
og rejselegater om året til særligt lovende 
unge danske iværksættertalenter, mens der 
samtidig udloves 100 arbejds- og opholdstil-
ladelser om året til særligt lovende interna-
tionale iværksættere. 

• Investering: Forslaget beløber sig til 44 mio. 
kr. årligt. Heraf anvendes 25 mio. kr. som 
startkapital til udenlandske iværksættere, 4 
mio. kr. til legater til danske iværksættere, 
mens 15 mio. kr. går til oprettelse og drift 
mv. af iværksætterhusene.
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Der vil altid være en vis risiko forbundet med at 
investere i og udlåne kapital til en nystartet virk-
somhed. For små og nystartede virksomheder 
er det ikke desto mindre afgørende, at nogen 
er villige til at investere kapital i virksomheder. 
Desværre er det for et stort antal iværksættere1 
svært at opnå finansiering, fordi de ikke har den 
fornødne egenkapital og/eller sikkerhed til at 
opnå lånefinansiering i banken. 

For fire ud af ti iværksættere er finansiering 
en af de største udfordringer. Det viser Dansk 
Iværksætterforenings Iværksætterundersøgelse 
2015 (kilde: http://www.xn--danskivrkstterforening-i6bd.
dk/vores-arbejde/ivaerksaetterundersoegelsen/)

Alternativet mener, at det skal være lettere og 
mere attraktivt både at starte og investere i en 
iværksættervirksomhed, uanset om man er erfa-
ren iværksætter, professionel investor eller al-
mindelig borger. I den forbindelse præsenterer 
vi i dette afsnit en række skatte- og erhvervspo-
litiske tiltag, der skal lette adgangen til finansie-
ring – bl.a. ved hjælp af nye og alternative finan-
sieringskilder som for eksempel crowdfunding2. 

Det er vigtigt, at der bliver tale om tiltag, som 
reelt tilgodeser iværksættere og små og mel-
lemstore virksomheder (SMV’er). Derfor har vi 
opstillet en række kriterier for både investorer 
og iværksættervirksomheder, der skal sikre, at 
støtten går til de rigtige. Disse kriterier er bl.a. 
inspireret af det svenske investorfradrag samt 
den britiske investor-iværksætter-ordning Seed 
Enterprise Investment Scheme (SEIS), som er 
godkendt af EU-Kommissionen: 

Kriterier for virksomheder:

• Virksomheden må have maksimalt 25 an-
satte

• Virksomheden må være maksimalt 4 år gam-
mel

• Virksomheden skal være uafhængig
• Virksomheden må ikke være børsnoteret
• Derudover skal der gælde en række andre 

kriterier - herunder krav om, at virksomhe-
den ligger inden for en bestemt række sek-
torer

Kriterier for investor (både private og 
professionelle):

• Investor skal beholde andelen i virksomhe-
den i minimum 3 år

• Investor må maksimalt eje 29 procent af 
virksomheden

• Investor må ikke være ansat i den virksom-
hed, der investeres i

• Derudover gælder en række andre kriterier, 
herunder krav til, at investor er fyldt 18 år, 
og at investeringen ikke bruges til skatteun-
ddragelse

Crowdfunding – den nye 
finansieringskilde for iværksættere 

Et mere fordelagtigt og smidigt crowdfunding-
miljø kan understøtte udviklingen af en stær-
kere iværksætterkultur. Potentialet i både do-
nationsbaseret, rewardbaseret, aktiebaseret og 
lånebaseret crowdfunding er stort og kan under 
de rette omstændigheder puste liv i mange pro-
jekter. Det kræver imidlertid, at regler og vilkår 
for crowdfunding ændres, så det bliver lettere 
og mere attraktivt at investere små og mellem-
store beløb i iværksættervirksomheder. 

4.1 Fradrag for iværksætterinvesteringer
 
I Sverige kan halvdelen af investeringer i iværk-
sættervirksomheder trækkes fra den skatteplig-
tige indkomst (dog op til en grænse på 1.300.000 
svenske kr. svarende til 1.040.000 danske kr.). 
Ligeledes er der gunstige skatteforhold for in-
vestorer i Storbritannien, der investerer penge i 
iværksættere eller SMV’er. 
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I 2013-2014 modtog over 2.000 firmaer inve-
steringer gennem SEIS-ordningen for ca. £168 
mio. (kilde: https://www.gov.uk/government/statistics/
enterprise-and-seed-enterprise-investment-schemes-ja-
nuary-2016 )

Danmark kan med fordel lade sig inspirere af 
såvel svenske og britiske investeringsregler. Al-
ternativet vil gøre det muligt for investorer at 
trække op til 500.000 kr. fra i den skattepligtige 
indkomst pr. år, når der er tale om investeringer 
i iværksættervirksomheder. Desuden kan aktie-
crowdfunding-platforme fungere som et binde-
led mellem virksomheder og nye investorer og 
spille en central rolle i forhold til at engagere 
flere i iværksætterkulturen. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at halvdelen 
af de første 1.000.000 kr., der investeres i an-
dele og unoterede værdipapirer hos iværk-
sættervirksomheder kan trækkes fra i den 
skattepligtige indkomst. Er der tale om en 
iværksættervirksomhed, der af et fagligt 
udvalg er godkendt som en grøn eller so-
cialøkonomisk virksomhed, skal hele belø-
bet kunne trækkes fra – altså 1.000.000 kr. 
En iværksættervirksomhed vil højest kunne 
modtage fradragsberettigede investeringer 
for 15 mio. kr. årligt.

• Investering: Statens investering afhænger af, 
hvor mange, der vil bruge ordningen. På bag-
grund af erfaringerne fra lignende ordninger 
i udlandet betegnes forslaget som en succes, 
hvis 500 iværksættervirksomheder – hvoraf 
en femtedel er grønne eller sociale iværk-
sættere – rejser en million i gennemsnit. 
Sker det vil forslaget kunne realiseres med 
en statslig investering på 105 mio. kr.

4.2 Lånebaseret crowdfunding

Lånebaseret crowdfunding giver private og pro-
fessionelle investorer mulighed for at låne di-
rekte til kreditværdige virksomheder. Dermed 
kan lånebaseret crowdfunding gøre det nem-
mere for iværksættere at skaffe kapital - for 

eksempel ved at indføre skattemæssige fordele 
for private udlån.

• Forslag: Alternativet foreslår, at private ud-
lån til virksomheder, der opfylder iværksæt-
terkravene, underlægges en skattemæssig 
fordel. Fordelen kan eksempelvis udformes 
således, at renteindtægter for op til 50.000 
kr. pr. år fra private udlån til iværksætter-
virksomheder skattefritages.

• Investering: Investeringens størrelse afhæn-
ger af, hvor stort et antal, der vil bruge ord-
ningen. Renteindtægter for 150 mio. kr. fra 
private udlån vil blive anset som en succes 
og betyde, at staten skal investere i omeg-
nen af 55 mio. kr. årligt. 

4.3 Rewardbaseret crowdfunding

For iværksættere, der benytter sig af rewardba-
seret crowdfunding kan momsreglerne være en 
udfordring. Hvis et iværksætterprojekt eksem-
pelvis fejler – og iværksætteren derfor skal til-
bagebetale de crowdfundede midler– skal man 
igennem et kompliceret forløb med SKAT om at 
få tilbageført momsen, som kan være vanskeligt 
at gennemskue. 

Alternativet ønsker at gøre det muligt for iværk-
sættere, der benytter sig af rewardbaseret 
crowdfunding at søge om dispensation fra de 
normale regler for momsrapportering for at øge 
incitamentet til at benytte denne type crowd-
funding.   

Dansk Iværksætterforenings årlige iværksætter-
undersøgelse fra 2015 viser, at hele 41,71% af 
respondenterne angiver skatte- og momsspørgs-
mål som en af de største udfordringer. Dermed 
er det den udfordring, flest iværksættere ople-
ver (kilde: http://www.xn--danskivrkstterforening-i6bd.
dk/vores-arbejde/ivaerksaetterundersoegelsen/).

• Forslag: Alternativet foreslår, at iværksætte-
re, der benytter sig af rewardbaseret crowd-
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funding, kan søge om - og som udgangspunkt 
få tilladelse til - at rapportere og betale 
moms halvårligt frem for kvartalsmæssigt3. 
Det vil væsentligt mindske andelen af iværk-
sættere, der når at betale moms for derefter 
at skulle tilbageføre den.

• Investering: Initiativet forventes ikke at kræ-
ve væsentlige økonomiske investeringer fra 
staten, da der blot er tale om en fremførelse 
af angivelses- og betalingstidspunktet.

4.4 Donationsbaseret crowdfunding

Som indsamler bag donationsbaseret crowdfun-
ding skal man i dag betale et gebyr på 1.000 kr. 
til Indsamlingsnævnet. Det gebyr kan dog være 
uforholdsmæssigt stort for små crowdfunding-
projekter, og samtidig er det uhensigtsmæssigt, 
at gebyret skal betales forud for indsamlingen. 
For at skabe bedre vilkår for crowdfunding-ba-
serede indsamlinger til iværksætterprojekter 
forslår Alternativet derfor at ændre reglerne.

• Forslag: Alternativet foreslår, at Indsam-
lingsnævnets gebyr på 1.000 kr. fastsættes 
som en promille- eller procentueldel af det 
indsamlede beløb med et loft for det maksi-
male beløb, som gebyret kan udgøre. Sam-
tidig skal en digital løsning for anmeldelse 
af indsamlinger etableres, fx gennem NemID 
eller Medarbejdersignatur.

• Investering: Forslaget forudsætter en mindre 
investering til oprettelsen af en digital løs-
ning for anmeldelse af indsamlinger.

4.5 Udvidet vækstkautionering

Vækstfonden kautionerer for dele af pengein-
stitutters udlån til virksomheder. Alternativet 
finder det dog uhensigtsmæssigt, at vækstkau-
tionering kun er forbeholdt pengeinstitutter og 
ikke moderne former for investeringsplatforme 
såsom lånebaserede crowdfunding-platforme. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at det under-

søges, hvordan ordningen kan udvides til at 
gælde crowfunding-platforme. For eksem-
pel bør man undersøges, hvorledes beløbs-
grænser og porteføljeregler for vækstkau-
tionering kan justeres for vækstkautionering 
for crowdfunding-platforme, så rammerne 
afspejler den udlånsaktivitet mellem priva-
te investorer og iværksætterselskaber, som 
platformene faciliterer. 

4.6 Genetabler og styrk medfinansiering 
af crowdfunding

Markedsmodningsfonden etablerede i 2015 en 
ordning, der tilbød medfinansiering af projek-
ter, hvor iværksætteren formåede at skaffe en 
del af finansieringen via etablerede, rewardba-
serede crowfundingplatforme. Således kunne 
iværksættere gennem ordningen søge om et 
medfinansieringsbeløb på mellem 250.000 kr. 
og 1.461.000 kr.

Med den væsentligt reducerede bevilling til 
Markedsmodningsfonden i finansloven for 2016 
ser det desværre ud til, at ordningen nedlægges. 
Da Alternativet ser potentiale i ordningen, øn-
sker vi imidlertid, at den fortsættes andetsteds 
med flere midler.

• Forslag: Alternativet foreslår, at ordningen 
for medfinansiering af projekter, der opnår 
delvis finansiering gennem rewardbaseret 
crowdfunding, genetableres i Innovations-
fondens program, InnoBooster med et beløb 
på 7,4 mio. kr.

• Investering: Forslaget medfører en statslig 
investering på 7,4 mio. kr.

5. FLERE INVESTERINGS-
MULIGHEDER

I dag er der meget snævre rammer for, hvornår 
og hvordan man som privatperson kan investe-
re i en virksomhed. Hvis flere skal have mulig-
hed for og lyst til at støtte op om og investere i 
iværksætterprojekter, bør de eksisterende reg-

6
3Man kan allerede nu omvendt søge om at få rapporteringsperiode nedsat fra 3 til 1 mdr – så der er altså et system 
allerede nu, der gør det muligt at få ændret rapporteringsperiode. Under finanskrisen hjalp man også de små virksom-
heder ved at rykke momstidspunktet med 6 måneder.



ler og rammer gentænkes. Det skal gøres lettere 
og mere attraktivt for både professionelle inve-
storer, borgere og medarbejdere at investere i 
spændende forretningsprojekter.

En analyse foretaget i 2015 af Danmarks Stati-
stik for Væksthus Hovedstadsregionen viser, at 
knap hver tredje dansker er villig til at investere 
dele af pensionsopsparingen i en iværksætter-
virksomhed, hvis de får et skattefradrag for in-
vesteringen. (Kilde: http://startvaekst.dk/vhhr.dk/dan-
skerevilinvesterepension) 

5.1 Frigør flere pensionsmidler

Danskernes pensionsformuer er større end pen-
sionsformuerne i mange af de lande, vi normalt 
sammenligner os med. Men langt størstedelen 
af pensionsmidlerne investeres i store etab-
lerede virksomheder. Alternativet vil arbejde 
for, at det bliver lettere og mere fordelagtigt 
at investere i nye forretningsprojekter. Konkret 
foreslår vi, at man ændrer beløbsgrænsen for, 
hvornår privatpersoner kan investere pensions-
midler i en iværksættervirksomhed. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at minimums-
kravet til investeringsstørrelse af pensions-
midler ændres fra de nuværende 100.000 kr. 
til 20.000 kr. Derudover skal Puljebekendt-
gørelsen ændres for at tillade investering af 
pensionsmidlerne gennem for eksempel lå-
nebaserede crowdfunding-platforme. 

• Investering: Forslaget forventes at være ud-
giftsneutralt, idet der alene er tale om yder-
ligere adgang til private pensionsmidler.

I slutningen af 2014 udgjorde en gennemsnitlig 
pensionsformue 420.000 kr. ifølge Danmarks 
Statistik. 

5.2 Bedre mulighed for aktieinvesteringer 

Selvstændige erhvervsdrivende med midler på 

en opsparingskonto kan med fordel vælge at 
placere penge fra en opsparingskonto i obliga-
tioner, da dette ikke betragtes som en hævning. 
Vælger enkeltmandsvirksomheden derimod at 
placere pengene i en aktieinvestering betragtes 
dette som en hævning, hvormed der skal beta-
les fuld beskatning. Alternativet ser et stort po-
tentiale i at få aktiveret dele af disse midler til 
aktieinvesteringer i iværksættervirksomheder 
og vil derfor ændre reglerne.

• Forslag: Alternativet foreslår, at midler fra 
enkeltmandsvirksomheders opsparingskon-
to, der investeres i aktier, i lighed med obli-
gationer ikke betragtes som en hævning.

• Investering: Forslaget forventes ikke at med-
føre væsentlige økonomiske konsekvenser, 
da der udelukkende er tale om en yderli-
gere adgang til investering af midlerne, og 
en eventuel hævning til privatforbrug fortsat 
beskattes som hidtil.

Skatteministeriet oplyste i 2010, at der i 2009 var 
over 107 mia. kr. på konti for opsparet overskud 
hos enkeltmandsvirksomheder. Godt 22.500 per-
soner havde mere end 1 mio. kr. stående, og af 
disse havde 4.350 personer mere end 5 mio. kr. 
stående, hvilket i alt svarer til 44,7 mia. kr. (kilde: 
http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/sau/spm/289/
svar/785479/965005.pdf)

5.3 Ændrede hævningsregler 

Skatteministeriet har tidligere fastslået, at udlån 
gennem en lånebaseret crowdfundingplatform 
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betragtes som en hævning fra selvstændige er-
hvervsdrivendes opsparingskonto4. Alternativet 
mener, at afgørelsen er uhensigtsmæssig, da så-
danne platforme er regulerede i den finansielle 
lovgivning på samme vis som betalingsinstitut-
ter, hvilket betyder, at disse crowfundingplat-
forme diskrimineres i forhold til eksempelvis 
banker. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at udlån af 
midler fra selvstændige erhvervsdrivendes 
opsparingskonto gennem lånebaserede 
crowdfundingplatforme fremover ikke be-
tragtes som en hævning.

• Investering: Forslaget forventes at være ud-
giftsneutralt, da der udelukkende er tale om 
en yderligere adgang til investering af mid-
lerne.

5.4 Genindfør Vækstfondens syndikeringslån

I perioden 2011-2015 modtog 51 virksomheder 
lån fra Vækstfonden syndikeringslån for i alt 250 
mio. kr., hvilket skabte grobund for, at private 
investorer tilførte ca. 900 mio. kr. yderligere til 
virksomhederne. For hver krone fonden udlånte 
modtog virksomhederne i gennemsnit 3,5 kro-
ner i investering fra ventureinvestorer – et tal, 
der ifølge fonden selv ventes at stige til 10 kr. pr. 
udlånt krone. Alligevel blev ordningen nedlagt i 
2015. Alternativet foreslår nu, at den genindfø-
res fra 2017. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at Vækstfon-
dens syndikeringslån genindføres pr. 1. ja-
nuar 2017 med samme 5-årige økonomiske 
ramme, som den tidligere har haft.

• Investering: Forslaget er betinget af en inve-
stering på 250 mio. kr. over en 5-årig perio-
de. Da investeringen reelt er et lån, må det 
forventes, at en væsentlig del af beløbet til-
bagebetales. Lånene betegnes ifølge Vækst-
fonden som en succes, hvis mindst 50 pct. af 
udlånet tilbagebetales, hvorfor statens inve-
stering estimeres til at ligge på 25 mio. kr. 
årligt i 5 år.

5.5 Lempelse af krav for alternative
 investeringsfonde 

Mange personer afholder sig fra at investere i 
iværksættervirksomheder, fordi de mangler er-
faring med eller indsigt i investeringsbranchen. 
I den forbindelse kan Alternative Investerings-
fonde (AIF) fungere som et vigtigt mellemled, 
fordi privatpersoner her kan overlade investe-
ringerne til mere erfarne investorer/formuefor-
valtere. 

En alternativ investeringsfond er en enhed, der 
rejser kapital fra en række investorer, og som in-
vesterer denne kapital for investorerne. De for-
skellige investorer har som en kollektiv gruppe 
ikke nogen daglig indflydelse over investerings-
fonden. 

Implementeringen af et EU-direktiv betyder dog, 
at man som investor kun kan investere gennem 
en AIF, hvis man investerer minimum 100.000 
euro5. Imidlertid er der ikke noget minimums-
krav om investering af mindst 100.000 euro, hvis 
man investerer gennem en Forvalter af Alterna-
tiv Investeringsfond (FAIF). Problemet er, at en 
FAIF er langt mere omkostningstung, hvilket fø-
rer til, at denne type fonde typisk ikke investerer 
i mindre virksomheder. Endvidere skal man som 
investor i en AIF afskrive sig sine investorbeskyt-
telsesrettigheder, hvilket selvsagt er uhensigts-
mæssigt.

I Storbritannien har man for de såkaldte Ven-
ture Capital Trusts og EIS Funds afveget mini-
mumskravet på 100.000 euro, selvom landet er 
underlagt de samme EU-regler, som Danmark. 
Dermed synes der at være tale om en uhen-
sigtsmæssig overimplementering fra dansk side, 
hvilket Alternativet ønsker at gøre op med. 

• Forslag: Alternativet foreslår at indrette lov-
givningen om alternative investeringsfonde 
således, at kravet om investering for mini-
mum 100.000 euro frafalder. Derudover skal 
reglerne ændres til, at man ikke behøver fra-
skrive sig sine investorbeskyttelsesrettighe-

5Mere konkret siger lovgivningen, at en AIF kun må markedsføre sig til detailinvestorer (ikke-professionelle investorer), 
hvis disse forpligter sig til at investere minimum 100.000 euro.
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der, hvis man vælger at investere i en AIF. 

• Investering: Forslaget vil være udgiftsneu-
tralt, da der udelukkende er tale om en 
lempelse i adgangen til markedsføring af al-
ternative investeringsfonde over for detail-
investorer.

5.6 Medarbejderaktier

I starten af en virksomheds udvikling kan det 
være vanskeligt at tilbyde medarbejderne kon-
kurrencedygtige lønninger. For at give små virk-
somheder mulighed for at tiltrække og fasthol-
de kompetencer har regeringen bebudet, at den 
vil genindføre ligningslovens § 7h, der tillader, 
at op til 10 pct. af den ansattes årsløn kan udbe-
tales som medarbejderaktier.

Alternativet støtter regeringens forslag, men 
mener dog, at en grænse på 10 pct. er for lav for 
iværksættere. Derfor forslår vi at hæve grænsen 
yderligere.

• Forslag: Alternativet foreslår, at mindre virk-
somheder, der opfylder de førnævnte iværk-
sætterkriterier, kan udstede medarbejder-
aktier for et højere beløb end 10 pct. af den 
ansattes årsløn. Loftet kan for disse virksom-
heder eksempelvis hæves til 25%. Forslaget 
skal i øvrigt afgrænses fra at gælde finans-
sektoren.

• Investering: Forslaget forventes at medføre 
en merudgift på maksimalt 5 mio. kr.

Der blev med finansloven for 2016 afsat 10 mio. 
kr. til genindførelse af ordningen. (Kilde: http://
www.fsr.dk/Faglige_informationer/Skat/Faglige%20
informationer%20fra%20sekretariatet/2015/Aftale%20
om%20Finansloven%202016) 

6. FLERE GRØNNE IVÆRKSÆTTERE

Alternativet ønsker et samfund med bedre ba-
lance mellem den økonomiske, sociale og miljø-
mæssige bundlinje. For os er det et mål at skabe 

en erhvervs- og iværksætterkultur i balance – 
og ikke konkurrence – med klima, natur og miljø 
for at begrænse rovdriften på klodens knappe 
ressourcer. 

Vores udgangspunkt er, at vækst ikke må ske på 
bekostning af mennesker og miljø, men vi er-
kender naturligvis, at vækst har betydning for et 
samfund. Derfor vil vi arbejde for at skabe bedre 
vilkår for dygtige, værdibaserede iværksættere, 
der både tager ansvar for planeten og de men-
nesker, dyr og planter, der beboer den, og som 
samtidig bidrager med vækst, skattekroner og 
arbejdspladser til det danske velfærdssamfund. 

6.1 Puljen til Grønne Ildsjæle skal genoprettes

Til Alternativets store ærgrelse blev det på fi-
nansloven for 2016 besluttet at nedlægge Pul-
jen til Grønne Ildsjæle. Puljens formål var at 
støtte lokalforankrede samarbejdsprojekter, 
der gennem borgernære formidlingsaktiviteter 
og projekter understøttede den grønne omstil-
ling. Efter Alternativets opfattelse kan lokale 
ildsjæle og fællesskaber spille en vigtig rolle i 
den grønne omstilling, hvorfor Puljen til Grønne 
Ildsjæle bør genoprettes hurtigst muligt.

• Forslag: Alternativet foreslår, at Puljen til 
Grønne Ildsjæle genindføres med en fast år-
lig bevilling på 30 mio. kr. 

• Investering: Forslaget ledsages af en investe-
ring på 30 mio. kr.
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6.2 150 mio. kr. til grønt iværksætteri

Med de udfordringer samfundet står overfor, får 
vi brug for al den kreative skaberkraft, entrepre-
nante energi og sociale opfindsomhed, vi hver 
for sig og i fællesskab kan mobilisere.
Alternativet ønsker i den forbindelse at afsætte 
yderligere 150 mio. kr. til grønt iværksætteri i 
InnoBooster under Innovationsfonden, der skal 
yde støtte til innovations- og iværksætterpro-
jekter. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at Inno-
Boosters bevilling øges med 150 mio. kr., 
som øremærkes til iværksættere med grøn-
ne projekter. Heraf skal 5 mio. kr. øremær-
kes projekter med lokal forankring i Grøn-
land og på Færøerne.

• Investering: Forslaget vil betyde en merud-
gift på 150 mio. kr.

7. FLERE SOCIALE IVÆRKSÆTTERE 

Mennesker kommer i mange forskellige farver 
og figurer, men samfundet skal kunne rumme 
alle – både de, der har let ved at tage et arbejde 
og de, der af forskellige årsager kan have svært 
ved det. Mange socialøkonomiske virksom-
heder tager allerede i dag et stort ansvar for 
den sociale bæredygtighed i samfundet ved at 
skabe arbejdspladser og meningsfulde fælles-
skaber eksempelvis for de, der ikke kan arbejde 
fuld tid pga. et handicap eller en psykisk eller 
fysisk sygdom. 

Alternativet mener, at man med fordel kan 
forbedre levevilkårene for socialøkonomiske 
iværksættere, der fokuserer mere på at skabe 
værdi for deres medmennesker og lokalsam-
fund end på at skabe værdi for sig selv. Derfor 
vil vi både indføre en række tiltag, der fremmer 
socialt iværksætteri og tager et opgør med de ri-
gide regler, som i dag forhindrer socialøkonomi-
ske virksomheder og iværksættere i at bidrage 
til beskæftigelse, vækst og sammenhængskraft.
 

7.1 Dispensation fra rimelighedskravet

I 2013 fik socialøkonomiske virksomheder på 
forsøgsbasis mulighed for at søge dispensation 
fra det såkaldte rimelighedskrav. Rimeligheds-
kravet betyder, at antal let af ansatte i løntil-
skud i en virksomhed maksimalt må udgøre én 
ud af fem ansatte. Dis pensationsmuligheden er 
derfor afgørende for mange socialøko nomiske 
virksomheder, der arbejder for at skabe job til 
mennesker med andre udfordringer end ledig-
hed, hvorfor en stor andel af de ansatte er le-
dige i løntilskud.
 
Dispensationsmuligheden har desværre kun væ-
ret midlertidig, og det er usikkert, hvorvidt den 
fortsætter. At ordningens fremtid er uvis hæm-
mer incitamentet til at starte nye virksomheder 
og giver samtidig stor usikkerhed for ansatte og 
virksomheder, der i dag er afhængige af ordnin-
gen, og som løfter et stort samfundsansvar. Al-
ternativet anbefaler derfor, at ordningen gøres 
permanent hurtigst muligt.

• Forslag: Alternativet foreslår, at dispensa-
tionsmuligheden for fravigelse af rimelig-
hedskravet gøres permanent hurtigst muligt.

• Investering: Forslaget forventes ikke at med-
føre en merudgift, da der alene er tale om at 
øge socialøkonomiske virksomheders mulig-
hed for at ansætte udsatte ledige.

7.2 Opret et Center for Socialøkonomisk 
Iværksætteri, Virksomhed og Vækst

Med nedlæggelsen af Vækstcenter for Social-
økonomiske Virksomheder i 2015 mangler 
Danmark en central aktør, der kan agere sam-
lingspunkt for socialøkonomien. Alternativet vil 
oprette et ”Center for Socialøkonomisk Iværk-
sætteri, Virksomhed og Vækst – med et nor-
disk perspektiv”, der bl.a. skal facilitere et bredt 
nordisk samarbejde om socialt iværksætteri og 
fungere som inspirationsbank for kommuner, 
civilsamfundsorganisationer og virksomheder, 
der arbejder seriøst med den socialøkonomiske 
bundlinje.
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• Forslag: Alternativet foreslår at oprette et 
nyt, uafhængigt videns- og innovationscen-
ter inden for socialt iværksætteri og social-
økonomiske virksomheder.

• Investering: Statens investering beløber sig 
til 8 mio. kr., som dækker lønninger, rejser, 
formidlingsaktiviteter, faciliteter mv.

7.3 Pulje til sociale 
forretningsudviklingsprogrammer

Forretningsudviklingsprogrammer for social-
økonomiske virksomheder og sociale iværksæt-
tere hos Den Sociale Kapitalfond har hidtil vist 
sig som en succes. Programmerne bør viderefø-
res og styrkes, fordi de sikrer, at virksomheder 
og iværksættere kan få hjælp til at udvikle for-
retningskoncepter via en forretningsudvikler. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at der afsættes 
en pulje på 15 mio. kr. årligt til afvikling af 
sociale forretningsudviklingsprogrammer, 
herunder til rådgivning og kapitaldonatio-
ner.

• Investering: Finansieringen af forslaget lyder 
på 15 mio. kr.

7.4 Pulje for socialøkonomiske iværksættere 
og virksomheder

Mange sociale iværksættere og socialøkonomi-
ske virksomheder uden for de store og mellem-
store byer bidrager til liv, sammenhængskraft, 
borgerinvolvering og arbejdspladser, der er af 
afgørende betydning for lokalsamfundets be-
ståen. Samtidig udgør disse virksomheder ofte 
et interessant alternativ til de konventionelle 
virksomheder, fordi der her er lige så meget fo-
kus på den sociale bundlinje som på den økono-
miske.  

Alternativet ønsker at støtte iværksættere og 
virksomheder uden for de store vækstområder, 
der bidrager til beskæftigelse, vækst og social 
bæredygtighed. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at der afsættes 
en pulje på 20 mio. kr. til styrkelse af socialt 
iværksætteri og socialøkonomiske virksom-
heder specifikt i udkantsområder. Puljens 
midler skal bl.a. kunne gives til rådgivning, 
markedsføring og etablering af sociale 
iværksættere og socialøkonomiske virksom-
heder.

• Investering: Forslaget forventes at medføre 
en merudgift på 20 mio. kr., hvoraf 17 mio. kr. 
går til opstartskapital til sociale iværksætte-
re, mens 3 mio. kr. går til andre opstartsud-
gifter, sekretariat, markedsføring m.v.

7.5 Flere eksperimenter i den offentlige sektor
 
Den offentlige sektor er en potentiel aftager af 
ydelser sociale iværksættere og socialøkonomi-
ske virksomheder. Derfor bør den offentlige sek-
tor og kommunerne sættes mere fri til at ekspe-
rimentere med social innovation og alternative 
løsninger – gerne i samarbejde med organisa-
tioner og iværksættere. Hvis kommunerne har 
større frihed til at eksperimentere og kan tage 
bredere hensyn end blot de økonomiske, kan 
man skabe en enorm fremdrift og kreativitet, 
der potentielt kan styrke den sociale bundlinje. 
Derfor foreslår Alternativet, at kommunerne ek-
sempelvis kan få lov til at øremærke udbud til 
virksomheder, der som minimum ansætter 30 
pct. udsatte ledige. 

• Forslag: Alternativet foreslår, at der udarbej-
des en plan for, hvordan den sociale bundlin-
je kan spille en mere central rolle i offentlige 
udbud. Desuden skal det i højere grad være 
muligt for kommuner at indgå i eksperimen-
terende samarbejder med sociale iværksæt-
tere og socialøkonomiske virksomheder, der 
gavner den sociale bundlinje.

• Investering: Forslaget forventes at være ud-
giftsneutralt, idet der alene er tale om en 
frigørelse af den offentlige sektors mulighed 
for at øremærke udbud.
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7.6 Øremærk flere midler til socialt iværksætteri
 
Vækstfondens syndikeringslån kan få flere til at 
investere i en iværksætter- og vækstvirksomhed. 
Alternativet ønsker, at en del af midlerne til syn-
dikeringslånene øremærkes til sociale iværk-
sættere og socialøkonomiske virksomheder, der 
i deres arbejde gavner den sociale bundlinje.

• Forslag: Alternativet foreslår, at 15 mio. kr. 
af Vækstfondens midler til syndikeringslån 
øremærkes til sociale iværksættere og so-
cialøkonomiske virksomheder.

• Investering: Forslaget vil være udgiftsneu-
tralt, idet der alene er tale om en øremærk-
ning af Vækstfondens allerede tildelte mid-
ler.

7.7 Model for social og grøn værdiskabelse

En dansk model for måling af investeringers so-
ciale og grønne effekt vil hjælpe med at fremme 
bæredygtige investeringer. Modellens formål 
skal være at sikre en ensrettet og sammenligne-
lig måde at opgøre social og grøn værdi på, så 
det ikke kun bliver det økonomiske afkast, der 
afgør investorers valg af virksomheder.

• Forslag: Alternativet foreslår, at staten i 
samarbejde med relevante organisationer 
udarbejder en konkret model for ensrettet 
og sammenlignelig måling af investeringers 
sociale og grønne værdi.

• Investering: Forslaget forventes at være ud-
giftsneutralt, idet der alene er tale om udar-
bejdelse af en model.

8. FINANSIERING AF FORSLAG

Alternativets iværksætterforslag er samlet bud-
getteret til på kort sigt at have udgifter for 505,4 
mio. kr. om året. På længere sigt vil forslagene 
være med til at skabe nye job og virksomheder, 
og på den måde vil der fremadrettet være store 

gevinster for samfundet – både i forhold til den 
økonomiske, den sociale og den miljømæssige 
bundlinje. 
Finansieringen til iværksætterpakken skal kom-
me ved at hæve fradragsgrænsen i registrerings-
afgiften fra det nuværende niveau til niveauet 
for energiklasse A+. Hævningen af grænsen for-
ventes at medføre et merprovenu på omkring 1 
mia. kr. om året, hvoraf små 500 mio. kr. vil gå 
til finansieringen af Alternativets iværksætter-
forslag.  

De nuværende fradragsgrænser for, hvornår bi-
ler kan få fradrag i registreringsafgiften, er 16 
km/l for benzinbiler og 18 km/l for dieselbiler. 
Samtidig gøres afgiften symmetrisk, så afgiften 
for biler under fradragsgrænsen hæves fra 1.000 
til 4.000 kr. pr. liter. Formålet med afgiften er at 
gøre det mere attraktivt at købe en bæredygtig 
bil, der forurener mindre. 

Siden grænserne på hhv. 16 km/l og 18 km/l 
blev indført, er antallet af kilometer, som en 
gennemsnitlig bil kører på literen, vokset væ-
sentligt. Det har betydet, at rigtig mange biler, 
som ikke længere er ”top-of-the-class”, stadig 
får fradrag i registreringsafgiften. 

Alternativet vil hæve grænsen for, hvornår biler 
får fradrag i registreringsafgiften, således at den 
kun omfatter biler, der som minimum er i ener-
giklasse A+. Med de nuværende klassificeringer 
vil det betyde, at grænsen hæves til 20,0 km/l 
for benzin og til 22,5 km/l for diesel. 

12



Tiltag
Tværfaglige innovationscentre
Iværksætterrugekasser
Mikrolegater til unge iværksættere
2-årig iværksætterydelse
To internationale iværksætterhuse
Fradrag for iværksætterinvesteringer
Lånebaseret crowdfunding
Rewardbaseret crowdfunding
Donationsbaseret crowdfunding
Udvidet vækstkautionering
Genetabler og styrk medfinansiering af crowdfunding
Frigør flere pensionsmidler
Bedre mulighed for aktieinvesteringer
Ændrede hævningsregler
Genindfør Vækstfondens syndikeringslån
Lempelse af krav for alternative investeringsfonde
Medarbejderaktier
Puljen til Grønne Ildsjæle
150 mio. kr. til grønt iværksætteri
Dispensation fra rimelighedskravet
Center for Socialøkonomisk Iværksætteri, Virksomhed og Vækst
Pulje til sociale forretningsprogrammer
Pulje til sociale iværksættere
Flere eksperimenter i den offentlige sektor
Øremærk flere midler til socialt iværksætteri
Model for social og grøn værdiskabelse
INVESTERING I ALT

Tiltag
Hævning af fradragsgrænse for benzin og dieselbiler

Investering, mio. kr.
12
25
4
0
44
105
55
0
0 (mindre udgifter)
0
7,4
0
0
0
25
0
5
30
150
0
8
15
20
0
0

505,4 mio. kr.

Finansiering, mio. kr.
1.000
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