NOTAT

Kommissorium for regeringens iværksætterpanel
Baggrund
Vækstvirksomheder og iværksættere er med til at skabe effektiv
konkurrence og innovation. De udvikler ofte nytænkende løsninger og
udfordrer de etablerede virksomheder til også at forny sig og derved øge
produktiviteten. På den måde er vækstvirksomheder og iværksættere med
til at skabe dynamik og vækst i dansk økonomi.
Det er ikke mindst vigtigt i disse år, hvor omstillingen til det digitale
samfund er i fuld gang. Det åbner for nye forretningsmodeller og nye
vækstpotentialer, men udfordrer samtidig de eksisterende virksomheder,
herunder små og mellemstore virksomheder. Det er derfor vigtigt med en
stærk fødekæde.
Et samfund præget af stærkt entreprenørskab
Danmark har brug for iværksættere og deres nye idéer for at skabe et
samfund præget af stærkt entreprenørskab. Moderne, succesfuldt
iværksætteri og entreprenørskab, som kan skabe rygraden i fremtidens
erhvervsliv, handler i høj grad om at skabe flere vækstvirksomheder.
Danmark har brug for flere succesfulde iværksættere, der bliver i
Danmark og vokser sig stærke, således at de for alvor kan begå sig
globalt.
Danmark ligger i dag godt blandt EU-landene målt på antallet af
nyetablerede virksomheder. Når det kommer til andelen af
vækstvirksomheder, er der imidlertid et stykke op til de bedste. Der er
behov for, at flere nye virksomheder bliver til vækstvirksomheder og at
de vælger at udvikle her i landet fremfor at flytte til landene omkring os.
Iværksætteri handler derfor både om at have et stærkt miljø for
iværksætteri og entreprenørskab, og om at få virksomheder til at vokse, så
de bidrager til at sikre et dynamisk erhvervsliv og til at styrke væksten.
En væsentlig udfordring i denne henseende er at tiltrække kapital og
kompetencer, særligt til den gode idé i de tidlige stadier.
Regeringen ønsker at skabe de bedste vilkår for, at Danmark kan være
blandt de bedste iværksætterlande i Europa og udvikle et samfund præget
af et stærkt entreprenørskab. Vi skal både have skabt en ny generation af
vækstvirksomheder og en generation af unge mennesker, der frem for alt
ønsker at blive iværksættere.
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Derfor vil regeringen nedsætte et iværksætterpanel.
Iværksætterpanelets opgaver
Iværksætterpanelet skal belyse, hvilke udfordringer og barrierer
iværksættere og vækstvirksomheder står overfor samt stille forslag til,
hvordan der skabes bedre rammevilkår for iværksættere og
vækstvirksomheder i Danmark.
Panelet skal i sit arbejde bl.a. adressere følgende problemstillinger:


Adgangen til risikovillig kapital er afgørende for en iværksætters
mulighed for at skalere virksomheden og komme ud på de globale
markeder. Panelet skal derfor se på, om adgangen til risikovillig
kapital kan styrkes, både i opstartsfasen og i den senere vækstfase, til
gavn for dansk økonomi.



Danske vækstvirksomheder og det danske finansielle økosystem skal i
størst muligt omfang drage nytte af udenlandsk kapital. Panelet skal
derfor se på, hvad der kan gøres for i højere grad at tiltrække
potentielle udenlandske investorer til danske vækstvirksomheder.



Den finansielle regulering er kompleks og kan være vanskelig at
navigere i for nye tech-virksomheder, der ønsker at skabe nye
finansielle løsninger på fx betalingsområdet, men som ikke har deres
ekspertise og erfaring indenfor det finansielle område. Panelet skal
derfor se på, om den finansielle regulering kan håndteres mere smidigt
for at tilgodese denne type iværksættere.



Børsnotering er en måde, hvorved virksomheder kan rejse risikovillig
kapital til vækstfasen. Derfor skal panelet se på, om der er behov for
at styrke det danske børsmarked, også for mindre virksomheder i
Danmark, og om der kan skabes en stærkere aktiekultur i Danmark,
som hensigtsmæssigt understøtter en effektiv udnyttelse af samfundets
ressourcer.



Hvis der skal skabes flere nye virksomheder i Danmark, der vokser
sig rigtigt store, kræver det en stærk iværksætterkultur. Panelet skal
derfor se på, hvordan man kan fremme entreprenørskab i det danske
samfund, herunder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.



Internationalisering er en væsentlig udfordring for mange
iværksættere. Panelet skal se på, om der er særlige barrierer for, at
nye virksomheder kan indgå i internationale værdikæder, herunder får
adgang til ny teknologi og viden. Panelet kan bl.a. se på, om
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erfaringerne med Denmark Bridge i Silicon Valley kan bredes ud til
andre teknologi- og vækstorienterede kraftcentre i verden.


For at en virksomhed kan skalere sin forretningsmodel kræver det
ikke bare kapital, men også adgang til de nødvendige kompetencer,
både i forhold til medarbejderes kvalifikationer og i forhold til at
kunne inddrage den nødvendige erfaring i virksomhedens udvikling,
fx gennem såkaldt ”klog kapital”. Panelet skal derfor se på, om der
kan skabes bedre rammer for rekruttering af de rette medarbejdere til
iværksætter- og vækstvirksomheder.

Panelet skal i sit arbejde søge inspiration fra andre relevante lande efter
behov, herunder inddrage fx svenske, engelske, tyske og israelske
erfaringer med at skabe nye vækstvirksomheder.
Organisering og proces
Iværksætterpanelet sammensættes af iværksættere, som har startet egen
virksomhed, eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet.
Panelet sammensættes af en formand og 14 andre medlemmer. Panelets
sammensætning forelægges Ansættelsesudvalget.
Panelet kan nedsætte underarbejdsgrupper på udvalgte områder inden for
panelets arbejdsområde efter behov.
Panelet sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet med bistand fra andre
berørte ministerier.
Panelet skal løbende komme med forslag til regeringen. Panelet skal
første gang afrapportere til regeringen senest i september 2017 med
henblik på, at anbefalingerne kan indgå i regeringens arbejde med et
vækstudspil.
Der skal som en del af arbejdet i iværksætterpanelet forberedes og
afvikles en drøftelse af iværksætterpanelets arbejde i det kommende
Partnerskab for fremtidens arbejdsmarked. Forberedelsen af arbejdet i
iværksætterpanelet skal tilrettelægges herefter.

