SF’s iværksætterudspil
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Indledning
Længe har vi ventet på at forhandle iværksætterpolitik med Erhvervsministeren. Med dette udspil og disse
10 forslag, forsøger SF at presse på, da vi mener det er på høje tid at forbedre forholdene for de der vil stifte
virksomhed.
Det er vigtigt at der fortsat er initiativrige folk der vil starte egen virksomhed. Det har vi behov for både når
det kommer til den grønne omstilling, til at fostre de nye idéer, og til at sikre fremtidens job.
Derfor bør det være en lovmæssig ret, at kunne få en erhvervskonto, se forslag 2. Vi skal også have flere
kvinder i iværksætteri. SF er tidligere kommet igennem med vores beslutningsforslag om barsel til
selvstændige, men der skal stadig mere til, og det kræver transparens, se forslag 4.
Vi foreslår også lovbundne rimelige betalingsfrister, da iværksættere og SMV’er alt for ofte bruges som
kassekreditter af store virksomheder, se forslag 6.
Det og meget andet, kommer vi ind på i dette iværksætterudspil, der er en del af et større erhvervsudspil fra
SF.

Christiansborg, 10. maj 2022
Rasmus Nordqvist, ordfører for grønt iværksætteri & Lisbeth Bech-Nielsen, erhvervs- og finansordfører (SF)

2

1: Iværksætteri på dagpenge / Iværksætterydelse
Tidligere kunne man som iværksætter få en iværksætterydelse, som var på dagpengeniveau. Men det kan
man generelt ikke længere. Derfor ønsker SF at udbrede det nordjyske initiativ Innovativ Vækst til hele landet.
Her får man tilbudt et iværksætterforløb på 26 uger, samtidig med man får udbetalt dagpenge. For en af de
største hindringer for ledige der ønsker at blive iværksætter er at de fortsat skal stå til rådighed for
arbejdsmarkedet. Ydermere foreslår SF, at allerede selvstændige ikke skal påtvinges at lukke sin virksomhed
såfremt man ønsker at modtage dagpenge.
Forslaget kan medføre øgede udgifter, men kan også for nogle være en vej til beskæftigelse som
selvstændige. SF er villig til at drøfte et eventuelt finansieringsbehov.

2: Erhvervskonto
Hvis du skal starte et selskab (ApS eller A/S), uanset om det er et drift- eller holdingselskab, skal du bruge en
erhvervskonto. Det er et krav, da selskabets økonomi skal være adskilt fra ejerens privatøkonomi. Men
bankerne har i dag mulighed for at afvise at oprette en erhvervskonto, hvilket kan være en stopklods for et
iværksætterprojekt.
Derfor foreslår SF at bankerne skal pålægges at udarbejde en model for oprettelse en erhvervskonto til
iværksættere og nyoprettede virksomheder hvis de ønsker dette – ligesom det er obligatorisk for bankerne
at oprette en NemKonto for privatpersoner. Erhvervskontoen skal være billig og modelleres over loven for
NemKonto for private. SF fremsatte et beslutningsforslag herom i ultimo 2021 og Erhvervsministeren
tilsluttede sig idéen. I særlige tilfælde skal det dog være påkrævet, at der ikke er nogen udgående eller
indadgående internationale betalinger, ligesom der skal sættes et maxbeløb for månedlig omsætning.
Banken skal også kunne validere virksomhedsejeren og virksomheden, herunder at virksomheden skal være
en PMV, EMV eller APS samt validere virksomhedens branchekode.

Krav om henvisning til alternativ finansiering
Det er bankens gode ret til at afvise at finansiere investeringsprojekter. Men skulle banken vælge at sige nej
til finansiering, skal det være den pålagt at henvise til en alternativ finansieringsform. Det kan f.eks. være
crowdfunding. På den måde hjælper vi dem, som ikke kan leve op til bankernes investeringskrav, så deres
idé ikke går til grunde af den årsag.

3: Bedre offentlig viden om virksomhederne
Finansieringsinstitutterne er underlagt lovkrav om at have et godt kundekendskab for at undgå ulovligheder
som hvidvask o.l. Her er virksomhedens branchekode et vigtigt redskab, da den giver indblik i, hvad man
beskæftiger sig med. Derfor vil SF pålægge Virksomhedsguiden at være virksomhederne behjælpelige med
at foretage deres registrering af branchekode. Det gør det nemmere for virksomheder at få en erhvervskonto
og derved finansiering.
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4: Flere kvinder i iværksætteri
Danmark ligger nr. 29 hvad angår ligestilling i verden i 2021. I 2020 lå vi nr. 14. Og I 2017 udgjorde kvindelige
iværksættere kun 26 pct. af alle iværksættere i Danmark. Én af barriererne, som rammer særligt kvinder er
de strenge krav for arbejde når man er på barsel. Derfor foreslår vi, at man sætter en bagatelgrænse for hvor
meget man må arbejde i sin virksomhed, når man er på barsel, så man kan sikre kontinuiteten af ens egen
virksomhed.
Andelen af venture capitals, der går til start-ups med udelukkende kvindelige founders faldt i 2020 til 2,3 pct.
fra 2,8 pct. Endnu skævere, så gik 1 pct. af ventureinvesteringerne i 2019 til kvindelige iværksættere og 4 pct.
til iværksættervirksomheder med både kvindelige og mandlige founders. Dertil foreslår vi, på baggrund af et
forslag fremsat af Dansk Industri, at Vækstfonden, Innovationsfonden og Erhvervshusene hvert år
offentliggør, hvordan deres finansieringer og støtte fordeler sig på køn. På den måde øger vi viden inden for
diversiteten i iværksætteri, hvilket kan hjælpe med at øge diversiteten inden for diversiteten.
Dertil skal mangfoldigheden i Vækstfonden, Innovationsfonden og Erhvervshusene afspejles af de ansatte.
De bør derfor udarbejde en politik for kønsfordelingen blandt deres egne medarbejdere, som behandler
ansøgninger om finansiering og støtte.

5: Iværksættere ind i A-kasserne
Iværksættere skal have bedre forudsætninger for medlemskab af overenskomstbærende A-kasser. Et
iværksættereventyr kan være den nye store gode ide, der potentielt kan blive Danmarks nye store eksporteventyr. Men der er også den mulighed at et iværksætterprojekt stopper brat, hvis det ikke lever op til de
forventninger der er fra forbrugeren og markedet. En god ide til iværksætteri skal ikke kaste folk ud i
økonomisk usikkerhed, derfor foreslår SF at man som iværksætter kan blive medlem af en A-kasse på samme
vilkår som lønmodtagere (evt. på dimittendsats).
Medlemskabet af en A-kasse skal være under forudsætning af at der kan fremvises en forretningsplan der
lever op til gældende standarter. Dette skal sikre at man ikke blot kan oprette en virksomhed og få den
registreret med CVR nummer, uden at der er en egentlig aktivitet i virksomheden. Forretningsplanen skal
gennemgås af fagpersoner i A-kasserne.
Forslaget vil medføre indtægter i form af indbetalt A-kasse kontingent og udgifter i form af udbetalinger af
dagpenge (fremfor fx kontanthjælp), men kan også give besparelser på kontanthjælp fordi flere forsøger at
klare sig som selvstændige. SF er villig til at drøfte et eventuelt finansieringsbehov

6: Rimelige betalingsfrister
SF foreslår at der max må være 30 dage betalingsfrist, da det har vist sig at mange smv’er fungerer som
kassekreditter for de store virksomheder, med metoder som eksempelvis ’payment freeze’ med frister på op
til 180 dage. Regeringen har lavet et frivillig branchekodeks, men erfaringer fra Sverige viste sig at der kun
var 16 selskaber der tilsluttede sig, jf. analysen fra SMVdanmark: ”SMVerne oplever længere betalingsfrister
under corona”. Det er ikke reel aftalefrihed, hvis smv’er får indtrykket af at de ikke kan få ordren, medmindre
de accepterer urimeligt lange betalingsfrister – derfor er tiden kommet til et klart og fast loft på 30 dage.
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7: Opfinderfond
Der oprettes en opfinderfond under Danmarks grønne Fremtidsfond. Den skal fungere i et samarbejde med
Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Innovationsfonden, universiteterne, GTS’er og erhvervs- og
professionshøjskolerne – de geniale idéer skal bæres hele vejen fra idé, udvikling og test til marked,
opskalering og nye arbejdspladser. I takt med at idéerne modnes, skal støtten omlægges til lån eller andele i
virksomhederne eller patenter for at sikre et tilbageløb, som kan finansiere nye projekter. Forslaget er
inspireret af et forslag fra FH. Det foreslås i første omgang at afsætte en ramme på 500 mio kr. til fonden,
som bliver en underafdeling af Danmarks Eksport og Investeringsfond. Senere kan der blive brug for statslige
indskud for at give mulighed for at udvide rammen.

8: Inkubationsmiljøer for vidensiværksættere
Skab inkubationsmiljøer for vidensiværksættere ved at bygge bro mellem universiteternes eksisterende
tiltag, de godkendte teknologiske serviceinstitutter, erhvervs- og professionshøjskolerne samt erhvervshuse
og virksomheder. Dette kan med fordel målrettes de områder, hvor Danmark har styrkepositioner. Den
førnævnte opfinderfond kan med fordel understøtte dette, fx med inspiration fra Novo Nordisk Fondens nye
innovationsplatform på danske universitetshospitaler.

9: Afskaf forbud for fleksjobbere mod at have egen virksomhed
Som fleksjobber er det i dag ikke tilladt at have egen virksomhed. Derfor vil vi i SF gerne gøre tilladt for
fleksjobbere at starte en nonprofit socialøkonomisk virksomhed. Afskaffer vi forbuddet, vil flere fleksjobbere
komme i arbejde, samtidig med at virksomhederne vil skabe velstand og arbejdspladser til andre. Og med
kravet om, at det er en nonprofit socialøkonomisk virksomhed sikrer vi, at fleksjobberne ikke konkurrerer på
ulige vilkår med andre.

10: Crowdfunding
Lånebaseret crowdfunding
Lånebaseret crowdfunding giver private og professionelle investorer mulighed for at låne direkte til
kreditværdige virksomheder. Dermed kan lånebaseret crowdfunding gøre det nemmere for iværksættere at
skaffe kapital. Der skal dog sættes et maksimumbeløb for investering via crowdfunding, da der ikke er den
samme offentlige kontrol af de virksomheder, som crowdfundes.
Dette kan understøttes ved at Opfinderfonden får mulighed for at ”toppe-op” på lovende crowdfunding
projekter. Fx med 50 øre eller 1 kr. for hver krone der kommer ind i crowdfunding (op til en fastsat grænse).

Blåstempling af crowdfundingsplatforme
SF ønsker øget offentlig fokus på, at crowdfunding bliver mere struktureret end det er nu. Dette kan ske via
en blåstempling fra Finanstilsynet eller Erhvervsministeriet eller at man afsætter midler til uddannelse og
sparring om crowdfunding. Det vil øge befolkningens fokus på den mulighed, som crowdfunding byder ind
med.
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Investeringscrowdfunding for anpartsselskaber
Som det ser ud nu, er det ikke tilladt for anpartsselskaber at udbyde selskabets kapitalandele til
offentligheden. Det vil vi i SF gerne tillade, såfremt investoren består hensigtsmæssighedstesten, som vi
ønsker at lempe i tråd med, hvordan man har gjort det i Finland. Investeringscrowdfunding giver nemlig
mindre virksomheder mulighed for at rejse kapital fra en bredere gruppe investorer. Samtidig giver det folk
med almindelige formuer mulighed for at investere i iværksættervirksomheder.

6

