
 

Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme – nedsat af regeringen – udgav i april 2018 en ny model for et bedre 

erhvervsfremmesystem – en model der bl.a. medfører udfasning af de fire statsfinansierede 

innovationsmiljøer. 

Innovationsmiljøerne tilfører innovative og viden-baserede nystartede iværksættere både selskabskapital i 

form af egenkapital samt lånekapital (ansvarlig såvel som ikke-ansvarlig). Med kapitalen følger fra 

innovationsmiljøets medarbejdere helt overvejende kompetencer i relation til mange understøttende 

indsatsområder bl.a. kompetencer omkring forretningsudvikling, internationalisering, branchekendskab, 

ledelse, kapitalrejsning og exit samt netværk. Innovationsmiljøerne må på baggrund af lovgrundlaget initialt 

alene investere i de tidlige og mest risikofyldte faser af opstartsvirksomhederne og der hvor den private og 

markedskonforme kapital ikke ønsker at gå ind p.g.a. den meget høje investeringsrisiko. 

Forenklingsudvalget foreslå, at innovationsmiljøerne udfases og at indgangen til den nævnte ”hårde” kapital 

henvises til Vækstfonden (og andre offentlige fonde). Vækstfonden imødeses i denne forbindelse i højere 

grad at skulle fokusere på ydelse af ”hård” kapital til iværksætterne – herunder videnbaserede iværksættere. 

Business Angels Syddanmark er et netværk af ca. 60 private investorer og familiefonde som overvejende 

investerer i faserne efter innovationsmiljøernes indledende investeringsrunde. I opfølgningsrunderne 

investerer Business Angels parallelt med innovationsmiljøerne undertiden også i kombination med, at der 

opnås supplerende kapital fra Vækstfondens nuværende produktpalette (lån, garantier og kautioner). 

Business Angels Syddanmark hilser forenklinger i erhvervsfremmesystemet velkomne i det omfang 

forenklingerne medfører større effektivitet i indsatsen og fortsat sikrer, at bl.a. kapital og kompetencer når 

frem til de vækstorienterede og bæredygtige virksomheder, som ikke kan opnå risikovillig kapital i de tidlige 

faser, fordi det private kapitalmarked tøver. 

Business Angels Syddanmark samarbejder bredt med bl.a. både innovationsmiljøer og Vækstfonden og har 

stor glæde heraf. I relation til en udfasning af innovationsmiljøerne og med Vækstfonden i rollen som 

videreførende ”nationalt innovationsmiljø” bliver det afgørende, at der fortsat tages hånd om den kategori 

virksomheder som innovationsmiljøerne traditionelt har finansieret og at en række forhold bliver håndteret 

effektivt: 

• Risikovilligheden: Kan der i regi af Vækstfonden stilles lige så risikovillig kapital til rådighed for 

vækstiværksætterne som aktuelt via innovationsmiljøerne? 

• Markedsdækningen: Vil der i regi af Vækstfonden blive etableret de nødvendige lokale infra-

strukturer som kan understøtte vækstiværksætterne bredt geografisk? 

• Kompetencegrundlaget: Hvordan sikres tilgangen (betids) af nye kompetencer hos Vækstfonden for 

aktiv deltagelse i opstartsvirksomhedernes udviklingsforløb (de fire innovationsmiljøer råder over 

tilsammen ca. 35 investerings- og eller porteføljechefer – personale der i praksis repræsenterer de 

kompetencer innovationsmiljøerne tilfører vækstiværksætterne parallelt med kapitalen)? 

• Monopolisering: Aktuelt konkurrerer de fire innovationsmiljøer indbyrdes omkring at foretage de 

økonomisk set mest fordelagtige investeringer. Dette betyder bl.a., at en iværksætter i princippet 

kan søge den bedste ”deal” opnået for sig selv ved at udnytte ”markedskræfterne” i en situation, 

hvor fire innovationsmiljøer er i indbyrdes konkurrence. Ved alene én indgang til den ”hårde” kapital 

for iværksætterne, vil udbyderen i princippet kunne etablere et monopol på den risikovillige kapital 

til potentiel skade for både iværksætternes interesser og markedets effektivitet. 



Forenklingsudvalget vurderer endvidere, at den foreslåede model har et væsentlig potentiale for 

omkostningsbesparelser men forholdene som sådan ses ikke kvalificerede eller kvantificerede i den 

publicerede rapport. Uden beregninger og tilhørende forudsætninger vil der være en latent og stor risiko for 

at besparelsespotentialet ved udfasning af innovationsmiljøerne bliver overvurderet – ressourceforbruget 

ved at arbejde med vækstiværksættere i den tidlige faser er stort og bliver stort set altid undervurderet af 

selv garvede investorer uden erfaring fra det tidlige investeringssegment. Af denne grund bør 

omkostningsaspekterne vurderes grundigt.   
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