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» SAMMEN MED VORES 
KUNDER OG PARTNERE 
HAR VI I 2015 SKABT 
ET INTERNATIONALT 
FØRENDE VÆKSTMILJØ 
FOR VIRKSOMHEDER 
OG IVÆRKSÆTTERE.«
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Væksthusene skaber ifølge evalueringen værdi for både virksom-
heder og samfund: Hver gang vi får én krone i støtte, bliver der 
to år efter skabt 2,6 kroner i samfundsøkonomisk afkast. 
 De virksomheder, vi arbejder med, øger deres omsætning ef-
ter mødet med Væksthuset. Det er i sidste ende med til at skabe 
job og eksport, til gavn for os alle.

I efteråret var jeg selv til stede, da to af vores tidligere kunder 
vandt priser ved Ernst & Youngs store konkurrence Entrepreneur 
Of The Year. I begge tilfælde var der tale om virksomheder, som 
vi mødte på et tidligt stadie, da de endnu var startups. Det viser 
dels, at det ofte kan tage flere år at bygge en vækstvirksomhed 
op fra bunden, og at vi muligvis ikke altid kan måle den fulde 
værdi af vores indsats – i al fald ikke på den korte bane. 

Et andet eksempel var årets gazellekåring, hvor knap 10 % af de 
udnævnte virksomheder i Hovedstadsregionen på et tidspunkt 
har været kunder i Væksthuset. 

Alt sammen med til at understrege, at vi arbejder med nogle af 
de dygtigste vækstskabere, som altså både vinder priser og vok-
ser med opgaven, efter vi har mødt dem.

Målet er større afkast 
Evalueringen rummer en række anbefalinger, som vi allerede er i 
gang med at tage fat på – deriblandt at tilbyde virksomheder 
med størst potentiale længerevarende og mere intensive forløb. 
Målet er selvsagt at øge afkastet af den investering, som vi hvert 
år får af samfundet, endnu mere i de kommende år. 

Vores vejledning skal derfor i højere grad være differentieret, lige-
som vi skal have en sammenhængende kæde af tilbud, hvor 
startups og virksomheder får effektiv hjælp til at komme videre, 
uanset udfordring. Her er især eksport, finansiering og ledelse 
særlige fokuspunkter, da dette er faktorer, som ofte er med til at 
afgøre, hvor langt en virksomhed kan komme i sin udvikling.

Væksthuset er allerede i dag et knudepunkt for en lang række 
erhvervsfremmeindsatser. Det bliver vi ved med at være, men 
vores fokus bliver skarpere, for vi skal kræve nøjagtigt det sam-
me af os selv, som vi kræver af virksomhederne, nemlig at vi ryk-
ker os og vokser med opgaven.

God læselyst. 

Mange hilsner

Marlene Haugaard
Direktør, Væksthus Hovedstadsregionen

KUNDERNE VOKSER 

– VÆKSTHUSET RYKKER SIG
I 2013 blev Væksthusenes indsats evalueret. Hermed fik vi dokumenteret, at vi skaber konkret og målbar 
værdi for virksomhederne, hvis evne til vækst bliver styrket efter deres forløb hos Væksthuset. 
Det giver dog ikke grund til at hvile på laurbærrene. Vi skal fortsat styrke væksten hos de allerdygtigste 
blandt de mere end 2000 virksomheder, som vi hvert år møder. 



  

4

+4%

+15%
+6%

Væksthusets kunder havde 4 pro
cent vækst i beskæftigelsen, mens 
lign ende virksomheders* beskæf
tigelse steg med 1 procent

Kundernes eksport steg sidste 
år med 15 procent, mens eks
porten voksede med 10 procent 
hos lignende virksomheder*

Kundernes omsætning voksede med 
6 procent, hvor lignende virksomhe
der* havde 2 procent stigning i om
sætningen

2013 I TAL: VORES KUNDER

VOKSER MERE
Hvert år opgøres Væksthusets resultater af Erhvervs
styrelsen, som måler effekten af vores indsats for 
at skabe flere job, højere omsætning og mere eks
port blandt de virksomheder, vi arbejder med. 

Resultaterne fra 2013 fortæller, at vores kunder 
sidste år havde større vækst end virksom heder, 
som ikke gjorde brug af Væksthusets tilbud:

I KONTAKT MED MERE END 
2000 VIRKSOMHEDER
I 2013 var Væksthuset i kontakt med mere end 2000 virksomheder 
fordelt på:

•  638 vækstforløb
•  696 deltagere til events, konferencer og workshops
•  Mere end 700 deltagere i projekter og udviklingsforløb

*Repræsentativ kontrolgruppe, kontrolleret og vægtet for region, branche og størrelse. 
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1 KR. INVESTERET I 
VÆKSTHUSENE KOMMER 
2,6 GANGE IGEN 
En ny evaluering fra konsulentfirmaet IRIS Group 
bestilt af KL og Erhvervsstyrelsen viser, at Vækst-
husenes indsats har stor virkning – for både sam-
fundet og virksomhederne. 

Set over en to-årig periode har virksomheder, der gør brug af 
Væksthusene, samlet set en meromsætning på 1 milliard kr., der 
direkte kan tilskrives brugen af Væksthusene. 

Med afsæt i denne beregning af Væksthusenes effekt på kun-
dernes omsætning, når evalueringen frem til et samfundsøkono-
misk afkast, der tager højde for afledte effekter på andre virk-
somheder. Beregningerne her viser, at den samfundsmæssige 
værdi af Væksthusenes indsats kan opgøres til 656 millioner kr. 

Når det sammenholdes med de årlige offentlige investeringer i 
Væksthusene, svarer det til, at 1 offentlig krone investeret i 
Væksthusene genererer en samfundsøkonomisk værdi på 2,6 kr.

I 2013 udnævnte Børsen traditionen tro årets gazeller blandt 
danske virksomheder. Gazellerne er som dyrene på savannen 
de hurtigst springende vækstvirksomheder. 

I 2013 var der hele 46 væksthuskunder blandt de udnævnte ga-
zeller i Hovedstadsregionen – tæt på 10 % af de i alt 482 ud-
nævnte virksomheder i regionen.

VÆKSTHUSET 
SKABER
GAZELLER

Læs mere om Væksthusene: Klik her  
http://irisgroup.dk/en-krone-investeret-i-va-
eksthusene-skaber-vaerdi-for-tre-kroner/

http://irisgroup.dk/en-krone-investeret-i-va-
eksthusene-skaber-vaerdi-for-tre-kroner/
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Hvert år får mere end 2000 virksomheder ny fremdrift i deres forretning hos Væksthuset. Uanset om 
de er helt nyetablerede eller veletablerede, står vi klar til at hjælpe væksten i gang. Her kan du læse 
om nogle af de virksomheder, som vi gennem tiden har hjulpet godt i gang og videre i deres rivende 
udvikling – et udvalg, der spænder fra de største hits til de nye fremadstormende stjerner.

VÆKSTFORLØB:  

PART I 

OK DESIGN  

OK Design blev stiftet i 2008. Virksomheden designer og sælger møbler til 
videresalg, primært som B2B. 
 De enkelte komponenter til møblerne produceres i flere led, ud over Dan
mark har OK Design produktion i Mexico, Polen, Litauen og Kina.
 Væksthuset har været med fra starten af og har både givet sparring om 
salg og markedsføring samt eksport og designbeskyttelse.
 Virksomheden har i dag 8 ansatte. Danmark er fortsat hjemmemarke
det, men cirka 75 % af produkterne sendes til udlandet.

2008:  OK Design vinder Berlingskes Dansk Designpris for deres Acapulco stol.
2010:  Virksomhedens ejer Jacob Fasting tilbringer halvdelen af tiden i Me

xico for at opbygge et tæt forhold til mexicansk producent og samar
bejdspartner.

2012:  OK Design står bag indretningen af Hotel Le Village St. Jean på de 
Fransk Vestindiske øer samt Ciga Hoteles España i Barcelona.

2013:  Aktiv i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig, som er virksomhedens 
primære eksportmarkeder.

TRUSTPILOT  

Trustpilot blev stiftet i 2007 af Peter Mühlmann. Trustpilot var til at starte 
med et browserværktøj, men er siden videreudviklet til en internetportal, 
hvor virksomheders tjenester anmeldes af brugerne selv. 
 Portalen har fem millioner aktive brugere og er med tiden blevet en 
standard for forbrugeranmeldelser i Europa.
 Trustpilot har i dag over 200 ansatte, kontorer i London og New York og 
har ad flere omgange tiltrukket store investeringer. 

2008:  Trustpilot deltager i vækstprogrammet Accelerace og får sparring 
hos Væksthuset om bl.a. eksportstrategi og skalering. Væksthuset 
formidler desuden kontakt til netværk og mentorer. Venturefonden 
Seed Capital bliver en del af ejerkredsen efter større investering.

2011:  North Zone og SEED Capital investerer tilsammen 25 mio. kr. i Trustpilot.
2013:  Vinder Startupkategorien til Entrepreneur Of The Year. Åbner afde

ling i New York med 35 ansatte.
2014:  Trustpilot tiltrækker investering på 25 mio. dollar fra den amerikan

ske venturefond DFJ, som tidligere har investeret i Skype og Twitter. 
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ABEO  

Abeo blev stiftet i 2010. Virksomheden bygger på betonteknologien Su
perLight Structures, der er opfundet på DTU af professor og medstifter 
Kristian Hertz. Abeo har udviklet det superlette betondæk (SLDækket), 
der bruges som bærende gulvkonstruktion i nybyggerier. SLDækket har 
en række fordele, bl.a. lavere vægt, op til 75 % længere spænd og dobbelt 
så god lydisolering som traditionelle betonelementer. 
  Abeo har fået sparring hos Væksthuset om bl.a. rekruttering til deres 
bestyrelse. Virksomheden har i dag 8 ansatte.

2010:  Abeo tiltrækker investering fra SEED Capital og vinder Venture 
Cup’s idékonkurrence. Kåret til »Verdens mest lovende cleantech 
virksomhed« ved VM i Cleantech i Silicon Valley.

2012:  Opnår støtte på 10 mio. kr. fra Højteknologifonden til udvikling af 
en ny broteknologi kaldet PearlChain Bridges. Den nye løsning 
reducerer opførelsestiden af en motorvejsbro fra flere måneder til 
en enkelt weekend og forventes klar til brug i 2015. 

2013:  Kåret til »Europas bedste spinout virksomhed« ved en konference i 
Europaparlamentet. Prisen gives til virksomheder, der har omsat 
en opfindelse til en succesfuld virksomhed. 

2014:  Starter leverancer til de første byggerier i Danmark. Blandt pro
jekterne er en ny bygning til Gl. Hellerup Gymnasium tegnet af 
BIG og boligbyggeri på Krøyers Plads tegnet af Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter og COBE.

Foto: Claus Bjørn Larsen og InnovationSTORM

LINIMATIC  

Linimatic blev stiftet i 1967 og er Danmarks største zinktrykstøberi. Virk
somheden leverer støbte zinkkomponenter, et nicheprodukt, der udvikles 
i tæt dialog med kundernes egen produktudvikling. 
 Kundekredsen tæller både danske designikoner som Fritz Hansen, 
Montana, Velux og B&O samt tyske bilfabrikanter som BMW, Mercedes og 
Audi.
 Virksomheden bearbejder 500 tons zink årligt, omsætter for 40 mio. 
kr. og har 35 medarbejdere. 
 Linimatics motto lyder: We support great design, how may we support yours?

2002:  Linimatic modtager DI´s regionale initiativpris efter at have ind
viet en ny fabrik i Helsinge.

2005:  Søsætter ny markedsstrategi med fokus på eksport til Tyskland, ba
seret på en proaktiv indsats og direkte kontakt til de potentielle 
kunder.

2007:  Strategien bærer frugt, da de første nye tyske kunder underskriver 
samarbejdsaftaler og lægger ordrer.

2009:  Vinder Gribskov Kommunes Virksomhedspris for deres CSRarbejde 
og jobaktiveringsindsats.

2010:  Linimatic gennemfører ejerskifte, hvor den nuværende direktør Jacob 
Himmelstrup overtager virksomheden. Væksthuset bistår i processen.

2013: Udvalgt til Væksthusets Uge 47kampagne De Hemmelige Helte.
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VÆKSTFORLØB:  

PART II 

AQUAPORIN  

Aquaporin er et globalt cleantechfirma med base i København, som har ud
viklet og patenteret vandrensningsløsningen Aquaporin Inside™, der ved 
hjælp af en proteinmembran kan adskille og rense vand fra andre stoffer. 
 Aquaporin blev stiftet i 2005 med udgangspunkt i grundvidenskabe
lige opdagelser af selskabets to stiftere. 
Virksomheden har i dag 28 ansatte samt fast samarbejde med forskere 
og studerende fra DTU, Aalborg Universitet, Københavns Universitet samt 
flere udenlandske vidensinstitutioner.

2009:  Aquaporin udnævnes til et af de 50 mest lovende nordiske clean
techfirmaer af Cleantech Scandinavia. Finalist i biotekkategorien 
til Entrepreneur Of The Year. 

2010:  Aquaporin er med i Væksthusets projekt Cleantech Partnerskab og 
får sparring til deres forretningsplan.

2012:  Modtager bevilling fra Højteknologifonden til platformen IBISS 
med et samlet budget på 90 mio. kr.

2013:  Etablerer selskabet Aquaporin Space Alliance (ASA), som fokuserer 
på vandrensning til rumindustrien, i samarbejde med Danish Aero
space Company.

2014:  Forbereder markedsintroduktionen af verdens første kommercielle 
Aquaporin Inside™ membran i slutningen af 2014.

MANDRUP ARKITEKTER  

Mandrup Arkitekter er en internationalt anerkendt tegnestue. Arkitekt 
Dorte Mandrup er ejerleder i virksomheden, som blev stiftet i 1999.
 Mandrup Arkitekter arbejder i hele Skandinavien og har hovedsageligt 
arbejdet med byggerier rettet mod undervisning, kultur, sport og bevæ
gelse, men er på vej ind på markedet for boliger og erhvervsbyggeri.
 Tegnestuens hovedfokus har hidtil primært været på produktet og den 
inno vative arkitektur, men fokus er nu i høj grad også på selve forretnin
gen. I den forbindelse har Mandrup Arkitekter deltaget i Væksthusets pro
jekt Vækst via Ledelse og fået sparring til deres fremtidige vækststrategi.
 Virksomheden har 30 ansatte og har vundet flere priser i ind og udland 
for deres byggerier.

2007:  Vinder af Nykredits Arkitekturpris.
2008:  Modtager C.F. Hansen Medaillen, Kunstakademiets højeste ud

mærkelse for arkitekter.
2011:  Vinder udbud om design af nyt IKEA Global Meeting Center på 25.000 m2.
2012:  Nomineret til Årets Inspirationspris af Foreningen for Kvindelige 

Virksomhedsejere.
2013:  Mandrup Arkitekter vinder konkurrence om design af ny hovedbyg

ning til Lunds Universitet. 50 % af omsætningen kommer fra akti
viteter i Sverige. Virksomheden etablerer professionel bestyrelse.
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ALTIFLEX  

Altiflex producerer fleksible moduler i aluminium. Altiflexmodulet bruges 
i alle typer af byggeri til interimsaflukning og er en mere effektiv og ener
gibesparende løsning end traditionel afdækning såsom lægterammer og 
plastik. Modulerne isolerer på niveau med termoruder og kan genanvendes.
 Bag Altiflex står Lasse Ramskov, som fik idéen, mens han drev hånd
værksvirksomhed. Virksomheden har verdenspatent på modulerne.
 Væksthuset har givet Altiflex sparring om finansiering og henvist virk
somheden til en mentor, som siden er blevet en del af ledelsen. Altiflex 
har desuden deltaget i Væksthusets projekt Cleantech Partnerskab. 
 Virksomheden blev stiftet i 2004 og har i dag 15 medarbejdere.

2010:  Altiflex bliver af en jury fra bl.a. Væksthusene, Incuba Science 
Park, Ejerlederne samt Erhvervs og Byggestyrelsen kåret til  
Danmarks mest lovende vækstvirksomhed.

2011:  Påbegynder salgsarbejde i Canada, Nordeuropa og Øster sø
landene.

2012:  Indgår samarbejde med udlejningsvirksomheden Paschal Dan
mark og sikrer dermed landsdækkende markedsføring af Altiflex
systemet.

2013:  Udvalgt til Væksthusets Uge 47kampagne De Hemmelige Helte. 
Udnævnt til gazellevirksomhed af Børsen.

IT-KARTELLET  

ITKartellet blev stiftet i 2008. Hovedforretningen er primært webrelate
rede ITkonsulentydelser. Partnerne bag virksomheden er Henrik Thorn og 
Jesper Christiansen. 
 ITKartellet er specialister i elearningplatformen Moodle og har nogle af 
landets største virksomheder og uddannelsesinstitutioner som kunder. 
 Ved siden af konsulentdelen har ITKartellet udviklet produktet IPP
Print, en printerløsning, der gør det nemt at installere printere på enhver 
type af computer. 
 Væksthuset har hjulpet ITKartellet med en vækstplan samt bistået i ar
bejdet med at ansøge om eksportstartpakke. Virksomheden har 17 ansatte.

2010:  IPPPrint startes som et konsulent og fritidsprojekt. Printerløsnin
gen bruges på en række større danske uddannelsesinstitutioner, bl.a. 
KEA og CBS, DTU og København Universitet. 

2012:  IPPPrint lanceres i udlandet og kommer i drift på en række større 
uddannelsesinstitutioner i USA og Storbritannien.

2013:  ITKartellet er siden opstarten vokset med cirka 60 % om året og 
bliver udnævnt til gazellevirksomhed af Børsen.

2014:  Øget internationalisering er virksomhedens mål. Væksthuset hjælper 
bl.a. med at skaffe ekstern kapital og etablere partnernetværk i ud
valgte lande.

Følg konsulenten »live«
Væksthusets Per Nygaard blev sidste år fulgt af TV Lorry. Kom med 
bagom vækstforløbet.

 Klik her
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PROJEKTER 

I TAL 
Skræddersyede vækstforløb Partnerskaber  

Vækst via Ledelse 

 Resultat: Ledere i 94  virksomheder 
har fået løftet deres kompetencer i 
2013. Vækst via Ledelse tilbyder 
også lederudviklingsforløb i 2014. 

Klyngeudvikling Bornholm

Resultat: 50 virksomheder har del
taget i klyngesamarbejder for at 
markedsføre og sælge Bornholm og 
bornholmske produkter. 

Vækstfabrikkerne

Resultat: Vækstfabrikkerne på Born
holm tilbyder sparring til helt nystar
tede virksomheder og giver virksom
heder med vækstpotentiale et sær ligt 
udviklingsmiljø at vokse i. 190 virk
somheder tog imod tilbuddet i 2013.

Growbiz

 Resultat: 10 CROvirksomheder har 
deltaget i workshops og eksportfrem
stød til de nære markeder. Growbiz 
fortsætter i 2014, nu med ITvirk
somheder som målgruppe. 

Bright Green Test Island     

Resultat: 12 virksomheder har bidra
get til at udvikle en simuleringsmodel, 
der skal gøre Bornholm førende som 
testø for nye bæredygtige løsninger.

Cleantech Partnerskab

 Resultat: 15 virksomheder med 
grønne løsninger har fået hjælp til at 
styrke deres forretningskoncept og 
indgå part nerskaber med nogle af 
Danmarks største virksomheder. 

VelfærdsPartnerskab

 Resultat: 5 virksomheder med pro
dukter til velfærdsområdet har fået 
sparring til deres produktudvikling 
og mulighed for at indgå partner
skab med større virksomheder.

190

10 15

51250

94

Sammen med en række offentlige og private partnere gennemfører Væksthus  
Hovedstadsregionen projekter og målrettede udviklingsforløb. Målet er at give virk 
somhederne de bedste vilkår for at vokse sig større og opdyrke nyt vækstpotentiale. 
I 2013 deltog mere end 700 virksomheder i et projekt eller udviklingsforløb. 
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Læs mere om Væksthusets projekter: ➜ 

Tilskudsordning 

Virksomhed i krise 

Grøn vækst

TalenterOffentligprivat samarbejde

TekBoost

Resultat: TekBoost giver virksom
heder mulighed for at få sparring til 
deres teknologiske udfordringer fra 
et skræddersyet ekspertpanel. Det 
tilbud tog 25 virksomheder imod i 
2013. TekBoost fortsætter i 2014. 

Lev Vel 

 Resultat: 21 virksomheder, 7 kom
muner og 12 forsknings og videns
institutioner har i 2013 samarbejdet 
om at udvikle innovative velfærds
løsninger til det aldrende samfund. 

Offentlige-Private Alliancer (OPALL)

 Resultat: 17 kommuner og 75 virk
som heder i Hovedstadsregionen har i 
2013 deltaget i samarbejdsforløb med 
henblik på at udvikle fremtidens vel
færdsløsninger. OPALL fortsætter i 
2014. 

Kapital Gennem Rådgivning

Resultat: 16 virksomheder har fået 
tilskud til at gennemføre et finansie
ringstjek med fokus på at optimere 
finansieringen eller til et forløb med 
en kapitalcoach, der hjælper virk
somheden med at skaffe kapital.

LaunchPad Denmark

Resultat: 15 udenlandske iværk
sættere har fået sparring til opstart 
af virksomhed i Danmark.

Copenhagen Talent Bridge 

Resultat: 16 virksomheder har fået 
hjælp til at spotte og rekruttere in
ternationale talenter.

Early Warning

Resultat: 143 virksomheder har i 
2013 fået vejledning til at komme ud 
af en økonomisk krisesituation.

Grøn Industrisymbiose

Resultat: 16 virksomheder fik gen
nemført et ressourcetjek med fokus 
på øget genanvendelse af affald og 
restprodukter.

25 16 15

16

143

16

40

92
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Af Søren Dietrichsen

sd@berlingske.dk

TEL AVIV: Danmark vil så gerne have flere 

udlændinge som Carlos Alaejos Garcia til 

landet. Han er en 30-årig spanier, der drøm-

mer stort. Meget stort. For mindre end et 

år siden etablerede han IT-virksomheden 

Discue, der holder til på Frederiksberg. En 

yderst lovende opstartsvirksomhed med 

ambitioner om at ændre verden. 

Carlos Alaejos Garcia kom til Danmark 

i 2010 for at studere på CBS i København. 

Han er efterfølgende blevet i D
anmark og er 

meget begejstret for iværksættermiljøet her-

hjemme.

Danmark har traditionelt ikke været god 

til at tiltrække de bedste iværksættere fra 

udlandet. Men noget nyt er i gære:

»Jeg ser en fremtid for Danmark, hvor øko-

nomien bliver bedre, fordi en masse dygtige 

iværksættere får succes – og flere og flere af 

de nye iværksættere vil komme til fra udlan-

det. Den udvikling er allerede i gang,« siger 

Carlos Alaejos Garcia.

Discue er fortrop for en udvikling, Dan-

mark forsøger at fremme. Eksempelvis 

inviterede Erhvervsstyrelsen i oktober i 

pilotprojektet Launchpad 28 talentfulde 

iværksættere hertil. Her får de hjælp til at 

etablere og drive virksomhed.

Inspirationen til dette projekt kommer 

fra udlandet, hvor de byer, som for alvor ryk-

ker på iværksætterfronten, har en høj kon-

centration af opstartere fra andre lande.

Guldæg

Discue har i den grad imponeret sine 

omgivelser, så den for nylig vandt den dan-

ske udgave af iværksætterkonkurrencen 

»Guldæg 2013«, der er en international kon-

kurrence arrangeret af den israelske rege-

ring. Førstepræmien i »Guldæg 2013« er en 

tur til Israel og deltagelse i iværksætter-even-

ten DLD 2013. Sidstnævnte er et af mange 

israelske initiativer, der skal gøre Tel Aviv til 

verdens mest attraktive by for iværksættere.

Berlingske Business mødte Carlos Alaejos 

Garcia og medstifter Josep Renard i Tel Aviv 

på DLD 2013. Konferencen bærer tydeligt 

præg af, at Israel kæmper benhårdt for at 

tiltrække de bedste internationale iværksæt-

tere.

Bejler til iværksættere

Carlos Alaejos Garcia har fået en masse ud 

af at stifte bekendtskab med den israelske 

iværksætterkultur. Men virksomheden er 

heller ikke i tvivl om, at israelerne har et klart 

mål om at finde de bedste iværksættere i 

udlandet.

Fortrop for 

udenlandske 

iværksættere 

i Danmark

 ● Discue vil skabe en platform på nettet 

for debatter. Det foregår live over video

streaming, hvor alle kan sætte gang i en 

debat og argumentere for sin sag. Im
ens 

kan seerne stemme, om de synes, at det 

er et godt eller dårligt indlæg, vedkom

mende leverer. I d
et øjeblik, flertallet 

mener, at vedkommendes argumenter 

ikke holder, skiftes taleren ud, og den 

næste taler i køen til netop dette emne 

tordner fre
m på skærmen.

 ● Discue vandt i d
enne uge iværksæt

terprisen »Guldæg 2013«. Det er en 

international iværksætterkonkurrence, 

hvor talentfulde ITiværksættere får en 

chance for at vise projekter fre
m på den 

danske og internationale scene. Guldæg 

er den danske del af Start Tel Aviv. Der 

gennemføres lignende iværksætterkon

kurrencer i 1
3 andre lande.

Om Discue >fakta

 ● Berlingske var mediepartner på den 

danske del af Guldægkonkurrencen. 

 ● Berlingske mødte Discue i Israel på 

DLD 2013. 

 ● Turen var betalt af den israelske 

ambassade.

Sådan har vi gjort bbag om historien

»Jeg ser en fremtid for Danmark, hvor øko-

nomien bliver bedre, fordi en masse dygtige 

iværksættere får succes,« siger Carlos 

Alaejos Garcia fra IT-virksomheden Discue. 

Foto: Jens Astrup

Guldæg. Omsætningen er lig
 nul – alligevel er 

danske Discue interessant for udlandet. Kampen om 

de bedste iværksættere spidser til in
ternationalt.

»De vil m
eget gerne have os til at flytte til 

Israel. M
en vi er meget glade for Danmark,« 

siger han.

Oplevelsen har dog fået Discue til at over-

veje, hvorvidt man senere skal oprette en 

afdeling i Israel.

Det er lykkedes Tel Aviv at tilltrække rigtig 

mange multinationale selskaber, og eksem-

pelvis har Google oprettet et campus, hvor 

de hjælper iværksættere med at komme godt 

fra land. Google er en yderst attraktiv part-

ner for mange højteknologiske iværksættere.

»Der må være en grund til, at så mange 

store virksomheder er her i landet. Og de gør 

Tel Aviv til et mere attraktivt sted at starte 

virksomhed. Eksempelvis er vi hernede 

kommet i kontakt med Google,« siger Carlos 

Alaejos Garcia og fortsætter: »De kan hjælpe 

os med at få en masse brugere, og så forven-

ter vi store indtægter fra Google Adsense til 

video.«

Attraktive udlændinge

Den unge iværksættervirksomhed har fået 

hjælp til at komme fra start i Danmark. 

Eksempelvis har Discue fået stillet lokaler til 

rådighed af Copenhagen School of Entrepre-

neurship (CSE), og flere af medarbejderne er 

lønnet med midler fra EU. Discue har ingen 

indtægter og er indtil videre en dårlig forret-

ning. Men Danmark skal nok drage nytte af 

starthjælpen, lover Carlos Alaejos Garcia:

»Først og fremmest er farverne på vores 

firmalogo røde og hvide.«

Den unge spanier har været længe nok 

i Danmark til at adoptere dele af den tørre 

danske humor.

Hvis missionen lykkes, kan der være rig-

tigt mange nye videntunge arbejdspladser 

på vej til D
anmark. Carlos Alaejos Garcia er 

overbevist om, at Discue bliver en gigantisk 

kommerciel succes.

Et flop eller en guldrandet succes, som 

ændrer verden. Om få dage bliver vi klogere 

på danske Discues evner, når de lancerer 

deres første online-tjeneste.
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liv og puls - t
æt p

å dig!

Tirsdag den 19. november er valgdag for kommunalvalget i d
in kom-

mune. Valgkampen er allerede i fu
ld gang. Det er her, politikerne lægger 

sporene til d
e kommende fi re

 år i d
in by. F

rederiksborg Amts Avis og sn.dk 

følger valget tæ
t fre

m til m
ålstregen. Vi læ

gger vægt på at skrive om de 

emner, der har betydning for vores læsere. 

●
Hvem skal være borgmester i d

in kommune? 

●
Hvad går partie

r og lokallis
ter til

 valg på? 

●
Hvor skal pengene komme fra

 til 
alle de gode ønsker?

Når du sætter dit    
   tir

sdag den 19. november skal du være klædt rig
-

tigt på til a
t træ

ffe din beslutning.

Følg valget i F
rederiksborg Amts Avis

       
       

       
       

       
       

og på sn.dk
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LIGE SÅ HURTIG SOM NAVNET ER KORT!

Hurtigste netavis i Danmark*)

*) Kilde, Mediawatch. Med en svartid på blot 0,72 sekund er Sjællandske Mediers sn.dk netavisernes svar 

på sprinteren Usian Bolt – og dermed det nyhedssite der kommer hurtigst frem på skærmen blandt de 

regionale- og landsdækkende netaviser.
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LIGE SÅ HURTIG SOM NAVNET ER KORT!

En 47-årig m
and fr

a F
rede-

riksværk skulle
 have afso-

net en fæ
ngselsstraf på et 

år og to
 m

åneder, m
en blev 

væk. Det kommer nu til
 at 

koste manden en ekstra 

straf, 
for da politi

et fandt 

den efte
rsøgte mand, fandt 

de også fire knive, 141 gram 

amfetamin og en række ty
-

vekoster. Den 47-årige blev 

kørt d
irekte i s

pjæ
ldet, h

vor 

han oprindelig
 skulle

 have 

indfundet s
ig, o

g han vil n
u 

bliv
e sigtet fo

r salg af n
arko-

tik
a. 

H
als

næ
s 

2. s
ektio

n sid
e 16

Blev væk fra
 

fæ
ngsel - t

aget 

med sto
ffe

r

PL
AN

LÆ
GN

IN
G:

 10 la
nd-

mænd fik
 i 1

979 erst
at-

ning fo
r a

t a
fgive jord til

 

ny vej. N
u få

r d
e  jo

rden 

tilb
age uden at sk

ulle
 

betale noget.

Af K
arl E

rik
 Fre

derik
sen

Der blev ik
ke lo

vet g
uld og grønne 

skove, men nærhed og god infra-

struktur, da Græsted-G
ille

leje Kom-

mune blev dannet v
ed kommunalre-

formen i 1
970. E

t a
f lø

fte
rne gjaldt en 

fire kilo
meter la

ng ny vej, d
er kunne 

forbinde byerne Blis
trup og Alm

e 

og erstatte
 to

 smalle
 og snoede veje, 

Tulstrupvej og Bøgebjergvej. 

10 lo
dsejere på den fire kilo

meter 

lange strækning fik i 1
979 udbetalt 

erstatning fo
r den jo

rd, d
e m

åtte
 af-

give til
 projektet.

Vejen blev aldrig ti
l n

oget, o
g nu 

læ
gger Gribskov Byråds økonomi-

udvalg op til
, at projektet trækkes 

helt u
d af d

en kommunale planlæ
g-

ning. Samtid
ig skal de landmænd, 

som fik eksproprieret jord til
 pro-

jektet, 
have lov at beholde erstat-

ningsbeløbet. S
elv om de fi

k lo
v at 

fortsætte
 m

ed at d
yrke jorden, in

dtil
 

anlæ
gsarbejdet k

unne gå i g
ang, så 

har de ik
ke haft f

uld frihed til
 at d

is-

ponere over jo
rden, h

edder det i 
ind-

stil
lin

gen. D
erfor skal e

jerne af d
e 

pågældende ejendomme ik
ke betale 

noget fo
r at få

 skøde på jorden ig
en.

Erstatningsbeløbet var i 1979 på 

330.000 kroner, svarende til
 godt e

n 

mill
ion nutid

skroner.

Sagen rejses af la
ndmand og vogn-

mand Svend Erik Nordby, der stadig 

bor i sit 
barndomshjem og fra sin 

skoletid
 husker, hvordan der blev 

snakket o
m vejen.

- I 
dag tr

or jeg slet ik
ke på, at d

et p
å 

noget ti
dspunkt h

ar været p
oliti

ker-

nes mening at anlæ
gge vejen. Det 

var vist b
are noget d

e sagde. M
åske  

gjorde de det  f
or at få

 lo
v til

 at læ
g-

ge en spild
evandsledning på noget 

af strækningen, siger Svend Erik 

Nordby.

Formanden for Gribskov Byråds 

tekniske udvalg, Bo Jul Nielsen 

(S), s
iger, a

t d
er gennem de m

ange 

år ik
ke er kommet e

n eneste klage 

over, at v
ejarbejdet ik

ke gik i g
ang.

gr
ibs

ko
v@

sn
.dk

Grib
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n sid
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Gratis
 jord til

 landmænd

Politi
kerne i 

Hille
rød tr

af i 

går in
gen beslutning fo

r el-

ler im
od to

rvehal i 
Hille

rød, 

selvom V og K ønskede at 

til
kendegive, a

t ø
konomiud-

valget v
ar positiv

t s
temt fo

r 

ideen. Nu skal konsekven-

serne for handlen i bymid-

ten undersøges af en eks-

tern ekspert, f
ør politi

kerne 

træffe
r beslutning.

Politi
kerne ønsker også at 

undersøge, om m
an ju

ridisk 

kan sikre sig, a
t to

rvehalle
r 

ikke udvikler sig ti
l d

aglig
-

varebutik
ker.

H
ill

erød 

2. s
ektio

n fo
rsid

en

Hille
rød 

udskyder sa
g 

om torve
hal

Hille
røds svar på DHL-stafetten, Slotssti-stafetten, fo

rtsætter sin fremgang og kunne igen glæde sig over en ny delta
gerrekord, da løbet for 13. gang blev gennemført i g

år. D
e 1296 

delta
gere i Slotssti-stafetten kunne gennemføre de 2,4 kilometer i smuk aftensol, o

g Frederiksborg Slot og de grønne omgivelser viste sig fra
 den bedste side.  Foto: Kim

 Rasmussen

Slotss
ti-s

tafet 
slo

g rek
ord igen

H
ill

erød 2. s
ektio

n sid
e 2-3

Tirsdag den 19. november er valgdag. 

Et valg handler om mennesker og meninger 

– og et m
edie til 

at binde det hele sammen: 

Frederiksborg Amts Avis og sn.dk 

giver den suverænt bedste dækning 

af kommunalvalget i h
ele Nordsjælland.

Konta
kt o

s og

hør n
ærm

ere
!

Telefo
n 48 24 41 00

abonnement@
sn.dk

Et godt valg!

Frederiksborg Amts Avis og sn.dk giver dig: 

● Analyse af det politis
ke landskab i d

in kommune 

● Reporta
ger. In

terviews. Baggrund – o
g masser af nyheder. H

ver dag.

*I N
ordsjælland udkommer Frederiksborg Amts Avis 

og Politiken i et abonnement. D
e fl est steder leveres 

aviserne med bud om morgenen.

FIF: Der er gode råd 

og nyttig
 viden til 

dem, der overve-

jer at sta
rte egen 

virksomhed, når 

Iværksætterhuset i 

november arrange-

rer st
artupkursus i 

Helsin
gør. 

Af Henrik Helmer Petersen

Moms, skat, budgetter og 

markedsføringslov.

Udfordringerne er mange, 

når man springer ud i til-

værelsen som selvstændig. 

Derfor holder Iværksætter-

huset i H
ovedstadsregionen 

et startupkursus i Helsingør 

i november måned, som in-

troducerer Nordsjællands 

iværksættere for den vigtig-

ste viden i fo
rhold til at etab-

lere og drive virksomhed. 

Kurset er for alle. Både 

dem der drømmer om at 

starte virksomhed og dem, 

der allerede er sprunget ud 

som selvstændige. 

En af underviserne på 

kurset er Lasse Sørensen 

fra Iværksætterhuset, som 

til d
aglig vejleder iværksæt-

tere. 

Glemmer kunder

Han oplever, at 
mange 

iværksættere udelukkende 

har fokus på deres produkt 

og glemmer at tænke på, 

hvem der skal købe det 

- I bund og grund hand-

ler alle virksomheder om 

det samme. Du skal først 

og fremmest have fokus på 

kunderne. Hvem er de, hvor 

er de henne, og hvordan 

kommer du i kontakt med 

dem? Det skal enhver iværk-

sætter kunne svare klart på, 

før de etablerer forretning. 

Ellers går det alt for nemt 

galt, o
g så går vi glip af en 

mulig succesrig virksom-

hed, siger Lasse Sørensen.

Rustes

Han slår fast, at Væksthu-

set er ambitiøst på vegne af 

dem, man hjælper.

 - Vi vil gerne være med 

til at sikre gode resultater. 

Her er startupkurset ide-

elt, f
ordi iv

ærksætterne her 

kan møde vigtige sparrings-

partnere i fo
rm af eksperter 

inden for hver deres felt. P
å 

den måde bliver iværksæt-

terne endnu bedre rustet til 

at håndtere den selvstæn-

diges typiske udfordringer, 

siger Lasse Sørensen fra 

Iværksætterhuset.

Erfarne undervisere 

Startupkursus i 
Helsin-

gør kommer rundt om alle 

de emner, som er centrale, 

når man skal etablere egen 

virksomhed. Lige fra regi-

strering af virksomheden, 

regler for moms og skat, ju
ra 

i forbindelse med virksom-

hedsformer og samarbejds-

aftaler samt bogføring og 

revision. 

Underviserne på kurset 

har erfaringer fra egne virk-

somheder, og de har rådgi-

vet en lang række iværksæt-

tere inden for alle brancher. 

Over fire aftener bliver 

iværksættere 
introduce-

ret til de vigtigste emner i 

forhold til a
t starte og drive 

virksomhed. Samtidig får 

deltagerne mulighed for at 

udvide deres netværk og 

dele erfaringer med andre 

iværksættere. 

Anbefaling

Henrik Røes, kursist på et 

startupkursus i Allerød i 

maj giver startupkurset sin 

anbefaling.

 - D
et gav mig mulighed for 

at komme rundt i a
lle hjør-

ner af virksomhedsdrifte
n. 

Eksperterne var veloplagte, 

og de fik gjort det lid
t tø

rre 

stof spændende og spiseligt, 

siger han. 

Det nye startupkursus be-

gynder den 13. november og 

fortsætter fire aftener frem 

til den 21. november. Det 

foregår på Kulturværftet 

i Helsingør om aftenen fra 

klokken 17 til 21. Tilm
elding 

på ivsh.dk.

Iværksætterhuset ti
lbyder 

sparring og vejledning til 

iværksættere i ni nordsjæl-

landske kommuner. Iværk-

sætterhuset drives af Vækst-

hus Hovedstadsregionen. 

Gode råd til 

iværksættere

Væksthuset arrangerer startupkursus på Kulturværftet i Helsingør.  

Foto: Lars Johanneson
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NORDSJÆLLAND: I ja
nuar slår 

det mobile tilb
ud ’Iværksæt-

terhuset’ for første gang døre-

ne op. Iværksætterhuset er et 

tilbud om sparring til 
lokale 

iværksættere i Gribskov, Al-

lerød, Egedal, Fredensborg, 

Frederikssund, Furesø, Hel-

singør, Hillerød og Hørsholm 

kommuner. ’H
uset’ er resulta-

tet af  et nyt samarbejde mel-

lem Væksthus Hovedstadsregi-

onen og de ni kommuner, om 

ét samlet tilb
ud til i

værksæt-

terne i Nordsjælland. Et tilb
ud, 

der skal sikre målrettet vejled-

ning til d
e lokale iværksættere, 

og medvirke til a
t flere udvik-

ler sig til v
ækstvirksomheder.

Enstrenget system

Hos Væksthus Hovedstadsre-

gionen ser direktør Marlene 

Haugaard frem til at kunne 

gøre endnu mere for de ny-

startede virksomheder:

»Iværksætterhuset bliver 

starten til et enstrenget er-

hvervsfremmesystem, som 

betyder at virksomhederne 

kun skal ind ad én dør for at 

få hjælp til d
eres muligheder, 

og hvor dem med vækstpoten-

tiale nemt kan blive henvist til 

en vækstkonsulent i V
æksthu-

set«, siger hun, og fortsætter:

Lokal indsigt og        
       

regional ekspertise

Iværksætterhuset bliver i høj 

grad en fusion mellem lokal 

indsigt i e
rhvervslivets behov 

og regional ekspertise inden-

for vækstfremme.

For Væksthus Hovedstads-

regionen er sammenhængen 

mellem disse to elementer en 

nøgle til a
t løfte opgaven frem-

adrettet, fortæller den daglige 

leder af  Iværksætterhuset, Ka-

trine Nygaard:

»Vi ser frem til a
t kunne dra-

ge fordel af  den viden, som al-

lerede ligger i den lokale er-

hvervsservice, og samtidig få 

et endnu tættere samarbejde i 

hverdagen. Når vi på den måde 

samler ressourcerne og øger 

vores lokale tilstedeværelse, 

kan vi opnå endnu stærkere 

resultater for iværksætterne«. 

Iværksættere får 

én vej til v
æksten

ERHVERV. Iværksætterhuset er et helt nyt tilbud til 

iværksættere i Nordsjælland, så iværksættervirksomheder 

fremover kun skal ind ad én dør for at få hjælp

ANNISSE: Et sælsomt syn mød-

te de vejfarende ved Annisse 

Gadekær i lørdags. En gruppe 

mennesker, formummet i v
in-

tertøj, fo
r rundt i g

adekæret 

og oppe på kanten med river 

og hakkejern. Det viste sig at 

være Lokalrådet, der har sat 

sig for at trimme gadekæret. I 

den anledning betyder en smu-

le is ingenting, som det ses af  

billedet, hvor Carsten Selnæs, 

dog iført våddragt, hev sivene 

op og folk på bredden siden 

fragtede dem videre. Sivene 

bliver brugt som gødning på 

lokalrådsformand Jette Hau-

gaards vinmark.

Vinterbadning. 

Er der vikinger 

i Annisse?

 ■  Iværksætterhuset er etableret den . januar  og skal sikre 

erhvervsfremme i ni nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, 

Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og 

Hørsholm. Aftalen om Iværksætterhuset løber til u
dgangen af .

 ■  Iværksætterhuset tilbyder sparring og vejledning til 

iværksættervirksomheder, og afholder løbende startup-møder 

og startup-kurser for alle virksomhedsspirer i Nordsjælland.

 ■  Iværksætterhusets startup-konsulenter vil løbende 

være til stede lokalt i de ni kommuner, mindst 

hver . dag samt efter særskilt aftale.

 ■ Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen.

 ■  Læs mere på www.ivsh.dk eller kontakt 

Iværksætterhuset på  

 

Fakta

OM IVÆRKSÆTTERHUSET

Lokalavisen

dækker 

hele 

Gribskov

Kommune

Ugeposten
Til alle i Gribskov Kommune

I 10. klasse vægter vi, at du øger dine kund-

skaber, udvikler dig personligt og får indsigt

i fremtidige uddannelsesmuligheder.

Vi prioriterer, at du får nogle gode og spæn-

dende oplevelser sammen med dine klas-

sekammerater og lærere.

Vi f
orv

ent
er a

f di
g…

� At du vælger 10. klasse, fordi du har brug

for et år til at blive dygtigere og mere pa-

rat til de næste uddannelsesår.

� At du er motiveret og møder velforberedt

til timerne.

� At du er venlig og interesseret.

� At du yder en indsats og tager ansvar for,

at det bliver et godt og lærerigt skoleår.

� At du respekterer og lever op til det,

Helsinge Realskole står for.

Vi t
ilby

der
…

� En kvalificeret faglig undervisning, der

giver mulighed for at gå til 10. klasses

prøver.

� En ryste-sammen-tur i starten af året.

� Brobygning af to ugers varighed i samar-

bejde med UU-Centeret.

� Fokus på uddannelse og erhverv.

� Personlige samtaler, hvor der udarbejdes

en uddannelsesplan.

� Studietur i uge 41 for alle.

Fris
tet…

Har du lyst til sammen med elever her fra

skolen og nye elever udefra at skabe et

nyt fælleskab, hvor faglighed og trivsel er

1. prioritet, så lad os høre fra dig og dine

forældre.

Orien
teri

ngs
møde

...

Vi afholder orienteringsmøde

TOR
SDA

G DEN
19.

JAN
UAR

201
2 KL.

19.0
0

på skolens lærerværelse. Såfremt du ikke

er indmeldt på skolen, bedes dine foræl-

dre tilmelde jer til mødet hos sekretær,

Jeanette Backer, tlf. 48794153. Der er selv-

følgelig også mulighed for at få yderligere

oplysninger.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Ven
lig hils

en

Jeppe Møller Tobberup

Skoleleder

Helsinge Realskole er en selvejende institution.

Vores målsætning er først og fremmest kund-

skabsmeddelende, dernæst karakteropdragende

ud fra en kristen og national grundholdning. Heri

ligger, at skolen skal bestræbe sig på at give ele-

verne de parate kundskaber og færdigheder, som

til enhver tid er brugbare og ønskelige i samfun-

det, samt tillig
e tilskynde eleverne til selvstændig

tilegnelse af viden og styrke deres vilje til at yde

en arbejdsindsats.

www.hels
inge-

rea
lsk

ole.
dk

Velk
ommen

i 1
0.

kla
sse

på
Hels

inge
Real

sk
ole

TORSDAG DEN 24. JANUAR 2013 KL.19.00

Vi t
ilby

der
…

� En kvalificeret faglig undervisning, der

giver mulighed for at gå til 10. klasses

prøver.

� En ryste-sammen-tur i starten af året.

� Brobygning af to ugers varighed i samar-

bejde med UU-Centeret.

� Fokus på uddannelse og erhverv.

� Personlige samtaler, hvor der udarbejdes

en uddannelsesplan.

� Studietur i uge 41 for alle.

Vi f
orv

ent
er a

f di
g…

� At du vælger 10. klasse, fordi du har brug

for et år til at blive dygtigere og mere pa-

rat til de næste uddannelsesår.

� At du er motiveret og møder velforberedt

til timerne.

� At du er venlig og interesseret.

� At du yder en indsats og tager ansvar for,

at det bliver et godt og lærerigt skoleår.

� At du respekterer og lever op til det,

Helsinge Realskole står for.

Gribskov Efterskole søger  

underviser til Z
umba.

1 time pr. uge eftermiddag/aften.

Telefonisk henvendelse på 48 70 54 14.

Gribskov Efterskole, Stokkebrovej 33, 3210 Vejby 

Pibe Mølle Vin & Ost

Vi er en travl specialbutik i en spændende udvikling, som 

søger en butiksmedarbejder for tiltrædelse snarest muligt.

Vi er kendt som en af Nordsjællands bedste osteforretnin-

ger, og vi sælger derudover en lang række andre produkter 

- blandt andet vin, charcuterie og chokolade.

Den ledige stilling er fuldtids og omfatter udover kunde-

betjening, alt forefaldende butiksarbejde, herunder også 

almindelig rengøring. Det vil være en fordel, hvis du har 

erfaring med butiksarbejde og naturligvis gerne indenfor 

fødevareområdet.

Hvis du har lyst til at indgå i et erfarent, professionelt 

team, skal du sende en skriftlig ansøgning (bilagt CV) 

stilet til 

Niels Hammerich

Pibe Mølle Vin & Ost

v/Niels Hammerich

Rørmosevej 103 - 3200 Helsinge - tlf. 48 79 40 90
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BLIV
BEDRE

TIL
ENGELSK

• 4, 6 og 12 ugers kursusforløb

• Landets største engelskinstitut

med 38 undervisningssteder i

hovedstadsområdet.

• Alle niveauer.

• Undervisning dag, aften

eller weekend.

• Få et internationalt

anerkendt bevis på dine

engelskkundskaber.

• Skræddersyet engelsk på

bopæl eller firmaadresse.

• Inspirerende og engagerede

universitetsuddannede

engelske lærere.

• Se programmet og test dine

engelskkundskaber gratis på

www.cam
bridgeinstitu

te.dk

• Telef
on 33 13 33 02

www.cam
bridgeinstitu

te.dk
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BYENS BILLIGSTE

ADVOKATSKØDE?

Komplet skødeekspedition fra 3750,-

Når en god handel skal sikkert i hus

Retnu.dA
d v o k a t f i r m

a 

Retnu.dA
d v o k a t f i r m

a 

Sønderbrogade 6, 1. sal, 8700 Horsens

www.retnu.dk

Frederiksborgvej 43, 3450 Allerød

Advokat Lars-Otto Hansen

Ring og få en fast pris

Tlf. 48 19 29 09

Advokatbistand

Ved køb af:
 Villa Ejerlejlighed

 Andelsbolig

Årsmøde og 

travetur til Klevad Eng

Søndag den 27. oktober 2013 

kl. 13:00 – ca. 17:00

Mødested: Barresøgård, Slangerupvej 29, 

3540 Lynge

Årsmødet vil i år starte med en travetur til en af 

Allerød kommunes mest spændende og karakteristiske 

naturperler: Klevad Eng. Vi mødes kl. 13.00 ved Bar-

resøgård hvorfra vi går til Hestetang å og følger åen 

til Klevad Eng. De kalkrige skrænter mod Hestetang å 

og selve Klevad Eng er nu gennem en årrække blevet 

afgræsset af kreaturer for at holde arealet lysåbent. 

���������������������������������������������������������

fauna. På traveturen vil vi også gå igennem det om-

råde nordvest for Klevad Eng, som DN forsøger at få 

fjernet fra Råstofplan 2012’s graveområder.

Efter foredraget starter det egentlige årsmøde om-

kring kl. 15.00. Årsmødet indledes med afdelingsfor-

mand Lars Juel Sørensens årsberetning. Herefter vil 

der være valg til Lokalafdelingens bestyrelse. 

Medlemmer med lyst til at deltage i Lokalafdelingens 

bestyrelsesarbejde, opfordres til at stille op til besty-

relsesvalget. 
Tilmelding til foredraget og årsmødet er ikke 

nødvendig, men Lokalafdelingens formand Lars Juel 

Sørensen, kan kontaktes på tlf. 22 78 27 26 eller 

e-mail: barresoe@gmail.com for evt. spørgsmål.

Lokalafdelingen vil være vært med en øl, vand, 

friskpresset æblemost og 

økologiske håndmadder.

Husk passende tøj, vandtæt 

fodtøj og gerne en kikkert.

Vel mødt!
DN Allerød Lokalafdeling
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allerød nyt

Om Music Work Out

Music Work Out træner 

 ■

børn i at lære noder, 

musiksymboler og 

rytmer gennem leg og 

konkurrence.
Music Work Out kan både 

 ■

bruges af professionelle 

undervisere i musik og af 

private.Læs mere på: www.musi-

 ■

cworkout.dk

Om Iværksætterhuset

Iværksætterhuset er et gra-

 ■

tis tilbud til alle, der over-

veje at starte virksomhed 

eller er nyetableret og har 

ambitioner om vækst.

Iværksætterhuset tilbyder 

 ■

målrettet 1:1 sparring og 

vejledning samt events.

Tilbuddet omfatter ni nord-

 ■

sjællandske kommuner: 

Allerød, Egedal, Fredens-

borg, Frederikssund, Fure-

sø, Gribskov, Helsingør, 

Hillerød og Hørsholm.

Iværksætterhuset 

 ■

drives af Væksthus 

Hovedstadsregionen.

Startupmøde fi nder sted 

 ■

9. oktober, kl. 17.00-19.30. 

Startupcafé fi nder sted 22. 

oktober, kl. 18.00-20.00. 

Begge gange på Allerød 

Bibliotek. Det er gratis 

at deltage. Læs mere på 

www.ivsh.dk

FAKTA

Af Michael Braunstein

IVÆRKSÆTTER  Anette Præst 

Nielsen er musiklærer og en 

passioneret en af slagsen. Gen-

nem sine mange år som under-

viser har hun udviklet produk-

tet Music Work Out, et under-

visningskoncept til børn, 

som hun nu har gjort til en 

forretning.Vejen fra, at Anette Præst 

Nielsen sad hjemme i Allerød 

og forestillede sig, hvordan 

Music Work Out skulle se ud 

til, at hun i dag får produceret 

i Kina og har interesserede for-

handlere fra det meste af ver-

den, har været lang. Men det 

har været det hele værd, siger 

Anette Præst Nielsen.

Det var da også med ban-

kende hjerte, at Anette Præst 

Nielsen i april tog til den sto-

re Frankfurt Musikmesse for at 

præsentere Music Work Out:

Stor interesse fra udlandet

“Jeg stod sammen med min 

mand på en kæmpe messe, 

men der gik ikke mere end 

ti minutter, så havde jeg den 

første henvendelse fra en hol-

landsk forhandler, som var 

helt vild med mit produkt. 

Derefter gik det slag i slag med 

henvendelser fra det meste af 

Europa, Kina og Australien. 

Det var overvældende med al 

den internationale interesse 

og begejstring.”

“Jeg er jo musiklærer og vid-

ste ikke noget om salg, mar-

kedsføring og designbeskyt-

telse. Til at begynde med brug-

te jeg mit netværk og fi k gode 

råd fra venner og bekendte, 

men jeg havde brug for mere 

sparring,” siger Anette Præst 

Nielsen, der henvendte sig til 

Iværksætterhuset og fi k den 

opbakning, hun manglede:

“Som iværksætter har man 

virkelig brug for, at der er 

nogen, der tror på ens idé. Når 

man går med det hele selv, er 

det nødvendigt, at få kvalifi -

cerede øjne til at kigge på ens 

forretningsidé. Jeg ville ønske, 

at jeg havde opsøgt den spar-

ring, jeg får hos Iværksætter-

huset om blandt andet salg og 

produktion i udlandet, noget 

før.”
Hvad bringer fremtiden?

De næste udgaver af Music 

Work Out bliver på tysk og 

engelsk. Og med den kom-

mende produktion er Anette 

Præst Nielsen klar til også at 

sælge i andre lande end Dan-

mark. Hun er spændt på, hvad 

fremtiden bringer efter at have 

sat det meste af sin opsparing 

i Music Work Out og arbejdet 

nærmest i døgndrift i halvan-

det år:“Det har været virkelig hårdt 

indtil nu, men jeg kan også 

mærke, at jeg bobler med nye 

idéer til en udvidet version af 

Music Work Out.”

Musiklærer springer ud

som iværksætter

Anette Præst Nielsen - er 

sprunget ud som iværksætter.

Af Michael Braunstein

MAD  Sund og økologisk aftens-

mad, retter til børn og voks-

ne, med eller uden kød, og en 

masse salat og grønt. Det er 

nogle af de komponenter, som 

Madvognen står for. Madvog-

nen åbner onsdag 9. oktober 

i Allerød.Madvognen har en vision 

om at gøre den gode økolo-

gisk aftensmad tilgængelig 

i alle større byer i Danmark. 

Konceptet er enkelt: Gode 

køkkener tilslutter sig den 

fælles webshop, og i stedet for 

pølser og pizza er det ordent-

lig mad i tiden, der sættes til 

salg. Madvognen åbnede sid-

ste måned i Svendborg, Rør-

vig, Nykøbing og på Tåsin-

ge, og nu er turen kommet til 

Lyngby, Virum, Holte, Allerød 

og Birkerød.
Klik ind på www.madvog-

nen.dk, indtast dit postnum-

mer, så ser du menuen 5-7 

dage frem. Et klik videre herfra 

fører dig til webshoppen, hvor 

du kan bestille din aftensmad. 

Maden udbringes af bude i 

tidsrummet 17-18.

Madvognen 
til Allerød

Klavereleverne har længe haft glæde af Anette 

Præst Nielsens undervisning. Nu kan hele verden 

være med, når hun efter års forberedelse springer 

ud som iværksætter med et produkt, der allerede 

har fået interesse fra en stor del af verden

LaunchPad Denmark
Udenlandske iværksættere får med LaunchPad Denmark hjælp 
til at starte virksomhed op i Danmark. Væksthuset er partner i 
projektet og står for programmet Young Talents.

➜ Tjek LaunchPad Denmark her

IVÆRKSÆTTERI: VI HJÆLPER STARTUPS

I GANG MED VÆKSTEN

Brille medusynlig/glidendeovergang 

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:

Sølv 799,-  Guld 1.499,- til 1.999,-  Platin 2.699,- Kan ikke kombineres med andre tilbud.

INGEN ER BILLIGERE
FANTASTISK PRIS

OPTIK
www.optikhuset.dk

1999,-Danmarks bedste priser

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, tlf.: 4587 1078

Frederiksberg, Falkoner Allé 47, tlf.: 3810 1468

Hillerød, Slangerupgade 2, tlf.: 4828 7899

Roskilde, Hersegade 1A, tlf.: 4632 4800
Odense, Fisketorvet 5, tlf.: 6613 7135
Randers, Rådhustorvet 6, tlf.: 4466 6008

Århus, Klostertorvet 6, tlf.: 8613 6008
Silkeborg, Vestergade 35, Tlf.: 8681 0102 

-
fra 799,
inkl. stel, glas m. 

glidende overgang 

og synsprøve

RENTEFRI
KONTO

GEBYR0, KÆMPE
steludvalg

inkl. udvalgte
titanium stel
SPAR EXTRA

1.000,-
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ERHVERVSLIV  Den 1. janu-
ar slog Region Hovedstaden 
dørene op til et nyt “iværksæt-
terhus”, som kan hjælpe og 
vejlede lokale med en drøm, 
der bor i Hillerød Kommune. 

Huset er dog ikke et fysisk hus, 
men et sted, hvor man kan ret-
te henvendelse.“Iværksætterhuset bli-

ver starten til et enstrenget 
erhvervsfremmesystem, som 
betyder at virksomhederne 
kun skal ind ad én dør for at få 
hjælp til deres muligheder, og 
hvor dem med vækstpotentia-
le nemt kan blive henvist til en 
vækstkonsulent i Væksthuset,” 
siger direktør Marlene Hau-
gaard i en pressemeddelelse.

Iværksætterhuset skal give 
målrettet vejledning til loka-
le iværksætte og sikre, at fl ere 
lokale virksomheder udvik-
ler sig til vækstvirksomheder, 
lyder det.

Huset er opstået genenm 

et samarbejde mellem Vækst-
hus Hovedstadsregionen og 
ni kommuner, hvoraf Hillerød 
er en. 

Der tilbydes startupmøder, 

startupkurser og startupcaféer 
i huset, men i skrivende stund 
er der endnu ikke planlagt 
noget, fremgår det af hjemme-
siden www.ivsh.dk. 

jbt

Nyt iværksætterhus skal hjælpe 
lokale erhvervsdrivende

Folk i Hillerød med en iværksætterdrøm kan nu få hjælp og vejled-ning ét sted
Følg med i de lokale nyheder på facebookBliv fan af Hillerød Posten på facebook

IværksætterhusetIværksætterhuset er etab-

 ■

leret den 1. januar 2013 og skal sikre erhvervsfremme i ni nordsjællandske kom-muner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederiks-sund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. 
Iværksætterhusets star-

 ■

tupkonsulenter vil løbende 

være til stede lokalt i de ni kommuner, mindst hver 14. dag samt efter særskilt aftale.
Iværksætterhuset 

 ■

drives af Væksthus Hovedstadsregionen.Læs mere på www.ivsh.dk 

 ■

eller kontakt Iværksætter-huset på 3131 4848

FAKTA

Væksthuset står bag flere initiativer rettet mod startupmiljøet i Hovedstadsregionen, hvor vi møder iværk
sættere og hjælper dem skridtet videre frem mod en mulig vækstsucces. Over halvdelen af alle nystartede 
virksomheder lukker igen indenfor tre år. Den udvikling forsøger vi aktivt at vende. Du kan her læse om  
et udsnit af de tilbud til iværksættere, som Væksthuset står bag.

Hillerøds Advokater giver gratis og anonym retshjælp hver 

tirsdag mellem 17.30 og 18.30 på Frivilligcenter Hillerød 

Kulturværkstedet (bag biblioteket) Fredensvej 12C

AUGUST JØRGENSEN
ADVOKATER

AUGUST JØRGENSEN (H)

HANS REINHOLDT (L)

LARS MARCUS PEDERSEN (H)

JOHN CHR. LANGEBERG (L)

CARL GUSTAF JESPERSEN (H)

P.M. de FINE LASSEN (H)

LOTTE BORG JØRGENSEN (L)

MARTIN UTIGER (L)

CHARLOTTE HØEGH (L)

NICOLAI HELLEBERG (L)
LUISE FOLKMARHuginsvej 6 DTelefon 48 24 79 20

QUEDENS ADVOKATER

PHILLIPP QUEDENS (H)
SUSANNE

LANDBO QUEDENS (L)

CHARLOTTE BENGTSON (L)
Møllestræde 4,1

Telefon 48 25 30 33ADVOKATFIRMA
PER SCHULTZ (H)

MICHAEL TRANSØ SCHULTZ 

(L) LL. M HD (fr)
Slotsgade 59, 1. sal

Telefon 48 26 13 13

ADVOKATFIRMAET
THOMAS HANSEN (H)

Holmgårdsvej 23A
Telefon 33 70 70 33

AGROVI ADVOKATER
JONNA MUNCH
Industrivænget 22

Telefon 48 22 52 00
ADVOKATFIRMAET

SCHACKBIRGITTE SCHACK (L)
Slotsgade 32Telefon 48 26 04 25

ADVODAN HILLERØD

THOMAS VANG CHRISTENSEN (H)

MORTEN KAAS VINTHER

CHRISTIAN PETRI (H)

CARSTEN BO LØJBORG

MICHAEL JACOBSEN (L)
Carlsbergvej 32d

Telefon 48 20 74 00VILSØE 
BOLIGADVOKATER

CHARLOTTE DEA POULSEN

TROELS ØSTERGAARD�
CHRISTENSENTorvet 9,1Telefon 70 27 17 07

RET & RÅD
ADVOKATFIRMAET 

SCHEIBEL I/S
PETER SCHEIBEL (H)

JAN AARUP (H)
ANNE BROKSØ (H)

ESBEN SKJERNOV (L)

HENRIK ROSLEV ØSTERGAARD (L)

ANNE MORTENSEN (L)
DORTE BYTOFT (L)

SOPHIE BECHER (L)Torvet 4Telefon 48 26 01 50
KEN TORPE

CHRISTOFFERSEN (H)LONE MØRCH (L)
DAVID SLATCHER (L)
STEN BALSLEV (H)

HELLE JØRGSHOLM (L)

GABRIEL L.K. MARTINY (L)

MIKKO HOLLMÉN OLESEN
Helsingørsgade 43

Telefon 48 22 00 40
ADVOKATFIRMAET

POUL BOSTUP (H)
Herredsvejen 2

Telefon 45 81 58 52

ADVOKAT NILS 
GUTTENBERG

NILS GUTTENBERG (L)
Tamsborgvej 27

Telefon 70 20 90 33
ADVOKATFIRMAET 

BIRGITTE MØRCK
BIRGITTE MØRCK

Herredsvejen 2

Telefon 48 24 00 95 - 21 79 72 54
ADVOKATHUSET 

NORDSJÆLLAND
ERIK TURLEY (H)

JØRN HAANDBÆK JENSEN (H)

STEFFEN L. ANDERSEN (H)

JØRGEN P. OLSEN (H)

MAJKEN M. ALBRECHTSEN (L)
Slotsgade 48Telefon 48 26 23 00

ADVOKATFIRMAET
STJERNHOLM

 BØRGE STJERNHOLM (H), H.D.(R)
Slotsgade 48Telefon 48 48 22 32

H I L L E R Ø D S  A D V O K A T E R

-  a l t i d  i  n æ r h e d e n  n å r  d u  h a r  b r u g  f o r  h j æ l p !

Af Mette Dolmer Thygesen 

og John Jessen Hansen (foto)
BØRN  "Skidt pyt være med 

det".
Alle kan have brug for nogle 

gange at skyde de små frustra-

tioner i hverdagen fra sig, men 

for børn kan det være særligt 

svært.
Derfor kan det hjælpe dem 

rent fysisk at gå hen til en vok-

sen og trykke på en såkaldt 

pyt-knap på et armbånd. Det 

har Line Rønn Shakoor, som 

er opfi nderen bag det såkaldte 

pyt-armbånd, opdaget.

"Jeg har selv tre børn, som 

henvender sig til mig man-

ge gange om dagen. Da jeg 

havde et armbånd med påsy-

ede knapper på, kunne jeg 

fi nde på at sige "tryk på pyt-

knappen", og det accepterede 

de helt umiddelbart. På den 

måde kunne vi afslutte mange 

konfl ikter på en god og hyg-

gelig måde," fortæller hun om 

ideen.
Slippe problemerne

Hun færdiggør i øjeblikket sit 

speciale på Danmarks Pæda-

gogiske Universitet og har 

været skolelærer i 12 år. Som 

lærer oplever hun, at eleverne 

i indskolingen lettere kan slip-

pe deres frustrationer, når de 

kommer til hende og fortæl-

ler om det, de er kede af, og så 

trykker på pytknappen sam-

men med hende. 
Det, at de kan gøre noget 

rent fysisk, hjælper dem til 

at give slip. Mange gange, 

hvor børn henvender sig til 

de voksne, handler det om at 

blive bekræftet og set, og så 

kan Pytknappen være et godt 

pædagogisk redskab, mener 

opfi nderen."Jeg blev egentlig forundret 

over, i hvor høj grad børnene 

accepterede Pyt-knappen. De 

ved godt, den reelt ikke vir-

ker, men de reagerer positivt på opmærk-somheden og kontak-ten med den voks-ne.,” siger hun og fortæller, at lærerne 

på hendes skole har snakket 

meget om, hvad de kan gøre 

for at hæve "pytgrænsen", så 

de ikke sidder med 28 elever, 

der ikke kan håndtere småting 

som for eksempel at et viskelæ-

der er blevet væk.Hurtigt afsluttet
Ifølge Line Rønn Shakoor kan 

Pytknappen både bruges til at 

åbne for en dialog med barnet 

om frustrationerne og få det 

hurtigt afsluttet. Men det kan 

også bruges til afslutte proble-

merne uden så mange ord:

"Nogle gange kan børn 

opleve, at deres frustrationer 

bliver talt ihjel af velmenende 

voksne. Med pytknappen er 

der en mulighed for at afslutte 

noget uden at bruge så man-

ge ord. Dermed tilbyder arm-

båndet et andet sprog end det 

talte".
Samtidig kan barnet forhol-

de sig til de forskellige knap-

pers størrelse og karakter alt 

efter, hvad frustrationen dre-

jer sig om."Jeg har haft nogle gode 

snakke med mine børn for 

eksempel om, hvad det vær-
ste, de kan forestil-

le sig, er, og hvil-
ken knap de ville 

trykke på, hvis det 
og det skete. De 

har kunnet bruge 
deres fantasi og 

forestille sig frø-
er eller drager og 

associeret sig frem til, hvad 

den enkelte pytknap kan bru-

ges til. Vi har kunnet snakke 

om, hvad vi kan sige pyt til, på 

en let og hyggelig måde".
Forretningen voksede

Line Rønn Shakoor oplevede, 

at pytknappen blev efterspurgt 

af både venner og kolleger, og 

efterhånden blev efterspørgs-

len så stor, at hun startede en 

virksomhed og lavede en web-

shop på adressen Pytknappen.

dk. Hun fi k hjælp af Iværksæt-

terhuset og fi k sparring på sin 

idé i en Startupcafé.
Hun er glad for at se forret-

ningen vokse:"Jeg får så mange sjove tilba-

gemeldinger fra folk, som bru-

ger Pytknappen. Jeg har for-

nemmelsen af, at jeg er med til 

at ændre noget. Det får mig til 

at brænde for ideen. Jeg tror, at 

i en tid, hvor alting er digitalt 

og fl ygtigt, er det rart at have 

noget, som hele tiden er på 

hånden og i vores synsfelt."

Line Rønn Shakoor skal i 

fremtiden arbejde i Klaverfa-

brikken, så indtil videre er Pyt-

knappen ikke noget, hun lever 

af.
"Indtil videre er det en bibe-

skæftigelse, men jeg synes, det 

er rigtig sjovt at arbejde med, 

så hvis det vokser sig stort, så 

må vi se, hvad der sker," siger 

hun.
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Hillerød posten

11. februar 2014

“De reagerer positivt 

på opmærksomheden 

og kontakten med den 
voksne”Line Rønn Shakoor

Line hjælper børn 
til at sige pyt med 

problemerne

Line Rønn Shakoor er opfi nderen bag “Pyt-knappen”, en mass knapper syet på et skindarmbånd. 

Børn kan trykke på knappen og sige “pyt”. Det hælper dem til at slippe deres problemer. 

Hillerødborger op-
fi nder armbånd, der 

hjælper børn til at 
skyde frustrationer og 

bekymringer væk

Af Mette Dolmer Thygesen
SKOLER  Når Hillerøds elever 

starter i folkeskolerne efter 

sommerferien, bliver det med 

en længere og mere varieret 

skoledag.Arbejdet med at rulle den 

nye skolereform ud i kommu-

nens skoler er i fuld gang.

Indholdet i reformen har 

været sendt i høring hos blandt 

andre skolebestyrelserne, og 

politikerne i Børne- og Fami-

lieudvalget diskuterede dem 

nærmere i torsdags.
"Udvalget har modtaget 

utroligt mange høringssvar fra 

både skolebestyrelser, elever, 

lærere samt de faglige organi-

sationer, og vi kan se gejsten 

til at udvikle Hillerøds skoler. 

Samtidig viser høringssvarene, 

at der på de lange stræk er bred 

enighed om, hvordan vi skaber 

de bedste rammer for udvik-

lingen af vores skoler,” udtaler 

formand Rikke Macholm fra SF 

i en pressemeddelelse.
Toårig udviklingsperiode

Høringssvarene er tilgænge-

lige på www.hillerod.dk, og 

ét af de gennemgående træk 

er, at der er et stort ønske om 

lokal frihed på skolerne til at 

udvikle og udfylde rammerne 

i reformen. På baggrund af dét har Bør-

ne- og Familieudvalget blandt 

andet indstillet, at lærings-

reformen indfases i en toårig 

udviklingsperiode. Politikerne 

ønsker at give skolerne frihed 

og ro til at udvikle og udfylde 

reformens målsætninger på 

den bedste måde. 
Udvalgsformanden roser 

lærernes og pædagogernes 

arbejde på kommunens sko-

ler og peger på, at skoledagen 

kommer til at indeholde mere 

mulighed for motion og faglig 

fordybelse.Den 26. februar skal byrådet 

godkende læringsreformen. 

Skoler ønsker 
lokal frihedBørne- og familieud-

valget i Hillerød har 

gennemgået hørings-

svar som led i arbejdet 

med den kommende 

skolereform

Af N
ikolai Steensgaard

niko@berlingske.dk

Savner man inspiration til a
t komme videre, 

er der ingen undskyldning for at blive sid-

dende på kontorstolen i denne uge. Årets 

Vækst- 
og iværksætteruge åbner mandag 

med 246 programpunkter, der spænder fra 

rollemodellers foredrag over regulær one-

on-one-rådgivning til 
konkurrencer om, 

hvem der har det bedste koncept.

Vækst- o
g iværsætterugen løber som altid 

af stablen i u
ge 47, og er en del af et interna-

tionalt koncept, som 140 lande har valgt 

at deltage i. Den danske iværksætteruge er 

landsdækkende, og i år er der større fokus 

end sædvanligt på de unge håb, der kan gå 

hen og blive en del af den næste iværksætter-

generation.

Valget er bevidst, fortæller Anders Hoff-

mann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, der 

er ankermand på iværksætterugen. Der skal 

skrues op for indsatsen med at få tændt de 

unges gnist og vise dem, hvad der er af m
ulig-

heder . 

Grundlæggende er konceptet er dog det 

samme som de foregående år. Ugen skal pro-

movere det danske iværksættermiljø
 og vise 

interesserede, at der er masser af m
uligheder. 

Hvadenten man blot går med en idé i m
aven 

eller er en etableret forretning, der gerne vil 

vokse. Succeskriteriet er at få puffet til u
dvik-

lingen.  

»Vi håber, at der er mennesker, der på 

grund af den inspiration, de får i ugen, gør 

noget anderledes , og at det på den lange bane 

kan give job og vækst i D
anmark. Vi vil g

erne 

være med til a
t svare på de spørgsmål, m

an 

som spirende iværksætter eller virksom-

hedsejer stille
r sig selv,« siger Anders Hoff-

mann.

Deltagere fra 40 lande

Vækst- o
g iværksætterugen har fået en bevil-

ling på fem millio
ner kroner på finansloven. 

Derudover er den finansieret af sponsorater 

og de virksomheder og instanser, der har et 

arrangement i ugen. Den falder oven i den 

internationale iværksætteruge, og det er 

ingen tilfæ
ldighed.

»Gennem den internationale kampagne 

kan vi få
 virksomheder på besøg, der måske 

ellers ikke kunne komme, og i år er der delta-

gere fra 40 lande. D
erudover kan m

an også 

håbe, at det skaber lid
t hype blandt de unge, 

at der er 140 lande, som gør det her,« siger 

Anders Hoffmann. 

Industriens organisation, DI, er en af 

deltagerne. D
I er m

ed i fe
m arrangementer, 

og organisationen har netop valgt at holde 

hånden under de unge. Det sker blandt andet 

ved at være med til D
anish Entrepreneurship 

Award i Fredericia og være vært ved finalen i 

det såkaldte Creative Business Cup.

De hemmelige helte vises frem

Direktøren for entrepreneurship i D
I, Sidsel 

Dyrholm
 Holst, m

ener, at man kan læ
se tin-

genes tilstand ud af en ny analyse, der viser, 

at danskerne i s
ammenligning m

ed OECD-

landene lig
ger næsten i top, når det kommer 

til en positiv attitude over for iværksætteri. 

Desværre lig
ger Danmark i d

en tunge ende, 

når det kommer til, om man selv tør blive 

selvstændig erhvervsdrivende.

»Det er kulturelt betinget og ikke noget, 

man bare laver om på. Hvis vi vil styrke 

iværksætterkulturen, er vi nødt til at sætte 

ind i forhold til børn og unge og få det på 

skoleskemaet. Der sker heldigvis meget på 

det her område, men når man ser på, hvor 

mange skoleelever og studerende, der sidste 

år fik undervisning i iv
ærksætteri, er det kun 

12,5 procent,« siger hun.

 En af de instanser, der til d
agligt forsøger 

at assistere både iværksættere og ejerledere 

med at komme videre, er Hovedstadens 

Væksthus.

Her har direktør M
alene Haugaard valgt 

at satse på et konceptet »De Hemmelige 

Helte«, hvor 20 vækstvirksomheder invite-

rer offentligheden ind. Deres succeshistorie 

skal vise vejen og gøre det klart, at man ikke 

behøver at stå med alle problemerne selv.

»Vi kan sætte fokus på alle de muligheder, 

der er for at få hjælp. Og så kan vi få
 nogle rol-

lemodeller frem, der måske kan inspirere og 

motivere andre,« siger Malene Haugaard. 

Iværksætteruge sætter 

fokus på de unge håb

Af Laurits Harmer Lassen

lala@berlingske.dk

Efter et par år ind og ud af dagpengesystemet 

kunne 30-årige Frederik Petersen i s
ommer 

udskifte dagpengene med tilværelsen som 

iværksætter og medejer af en konsulentvirk-

somhed for mindre virksomheder. Iværk-

sætterdrømmen var efter et langt tillø
b ble-

vet til v
irkelighed, m

en forinden havde han 

gennemgået et besværligt forløb, der snarere 

forhindrede end understøttede lysten til at få 

sin egen virksomhed.

Allerede i sommeren 2011 havde Frederik 

Petersen og et hold af ligesindede akade-

mikere fået idéen til en kooperativ rådgiv-

ningsvirksomhed, der skulle hjælpe mindre 

danske virksomheder med at realisere 

vækstpotentialet.

Frederik Petersen havde samlet et hold af 

forskellig
e fagligheder og kompetencer, m

en 

idéen krævede udvikling og m
odning. Som 

dagpengemodtager skulle Frederik Petersen 

im
idlertid også koncentrere sig om at skrive 

ugentlige jobansøgninger, om irrelevante 

kurser og om samtaler med jobkonsulenter, 

der trods gode intentioner ikke kunne yde 

relevant rådgivning om iværksætterlivet.

»Det tog tid at udvikle konceptet, og det 

var svært at kaste sig 100 procent over det 

som dagpengemodtager. Je
g manglede sam-

tidig sparring og rådgivning, m
en heldigvis 

lykkedes det til sidst,« siger Frederik Peter-

sen, der i d
ag er m

edejer af andelsselskabet 

KnowledgeWorker.

Ansøgning på vej om forsøgsordning

Frederik Petersen er et eksempel på en af 

de personer, som de københavnske politi-

kere sigter mod med et nyt politisk initiativ, 

der skal frede ledige med en iværksætter i 

maven. I stedet for at gennemgå det alm
inde-

lige ledighedsforløb skal arbejdsløse køben-

havnere, der bliver vurderet til a
t have hold-

bare forretningsidéer, kunne dyrke deres 

idéer i op til 4
0 uger på dagpenge.

Det er Københavns beskæftigelsesborg-

mester, Anna Mee Allerslev (R), der nu vil 

søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om tilla
delse 

til at deltage i en ny forsøgsordning, som flere 

nordjyske kommuner allerede er en del af.

»Vi har mange ledige, der har forretnings-

idéer med stort potentiale, og dem skal vi 

hjælpe på vej. Je
g talt med mange iværksæt-

tere, der siger, at det er en stor hindring at 

skulle leve op til rigide proceskrav i stedet for 

at kunne arbejde med forretningsudviklin-

gen,« siger hun.

I Nordjylland kom ordningen op at køre i 

august i år, og i de første måneder er omkring 

50 ledige nordjyder begyndt at benytte sig af 

København vil g
øre ledige  til

 iværksættere

Iværksætterdrøm. 

Københavnske politikere 

skyder årets iværksæt-

teruge i gang med et 

politisk initiativ, der skal 

fritage ledige med en 

iværksætter i m
aven fra

 

det alm
indelige ledig-

hedsforløb. I s
tedet få

r 

de mulighed for at dyrke 

deres idéer.  

 �
Det er Erhvervs- og Vækstm

inisteriet, 

der står bag Vækst- o
g iværksætterugen 

i samarbejde med omtrent 35 partnere 

deriblandt væksthuse, organisationer og 

flere ministerier. 

 �
Idéen er at sætte fokus på muligheder 

og vise, hvordan det er m
uligt at få

 suc-

ces som iværksætter og få sin virksom-

hed til 
at vokse. Der er 246 arrangemen-

ter i h
ele landet i u

ge 47. 

 �
I 2012 satte arrangementerne besøgs-

rekord med omkring 21.237 deltagere.

KILDE: ERHVERVS- O
G VÆKSTMINISTERIET

IVÆRKSÆTTERUGEN

 >fakta

 �
Creative Business Cup

København er ig
en værtsby for fin

alen i 

verdensmesterskaberne for iv
ærksæt-

tere, Creative Business Cup. København, 

onsdag 20. november kl. 10-16.

 �
Danish Entrepreneurship Award 

Priser til
 de mest kreative. 5.000 unge 

ventes at deltage. Fonden for Entre
-

prenørskab - Y
oung Enterprise står bag 

arrangementet. F
redericia, to

rsdag 21. 

november kl. 10-16.

PRISUDDELINGER
 >fakta

Uge 47. Årets Vækst- o
g iværksætteruge er skudt i g

ang, 

og fem dage med 246 arrangementer skal in
spirere  alt fr

a 

skoleelever til e
jerledere. I å

r er specielt d
e unge i centrum.

    B
USINESS.DK/VAEKST

BUSINESS

Iværksætterhuset
I 2013 stod Iværksætterhuset for den lokale iværksætterser
vice i ni nordsjællandske kommuner. Iværksætterhuset drives 
af Væksthuset og arrangerede sidste år en lang række startup
events med over 500 deltagere, mens der blev givet sparring til 
mere end 300 iværksættere. 

➜ Se mere om Iværksætterhuset 
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BYENS BILLIGSTE

ADVOKATSKØDE?

Komplet skødeekspedition fra 3750,-

Når en god handel skal sikkert i hus

Retnu.dA
d v o k a t f i r m

a 

Retnu.dA
d v o k a t f i r m

a 

Sønderbrogade 6, 1. sal, 8700 Horsens

www.retnu.dk

Frederiksborgvej 43, 3450 Allerød

Advokat Lars-Otto Hansen

Ring og få en fast pris

Tlf. 48 19 29 09

Advokatbistand

Ved køb af:
 Villa Ejerlejlighed

 Andelsbolig

Årsmøde og 

travetur til Klevad Eng

Søndag den 27. oktober 2013 

kl. 13:00 – ca. 17:00

Mødested: Barresøgård, Slangerupvej 29, 

3540 Lynge

Årsmødet vil i år starte med en travetur til en af 

Allerød kommunes mest spændende og karakteristiske 

naturperler: Klevad Eng. Vi mødes kl. 13.00 ved Bar-

resøgård hvorfra vi går til Hestetang å og følger åen 

til Klevad Eng. De kalkrige skrænter mod Hestetang å 

og selve Klevad Eng er nu gennem en årrække blevet 

afgræsset af kreaturer for at holde arealet lysåbent. 

���������������������������������������������������������

fauna. På traveturen vil vi også gå igennem det om-

råde nordvest for Klevad Eng, som DN forsøger at få 

fjernet fra Råstofplan 2012’s graveområder.

Efter foredraget starter det egentlige årsmøde om-

kring kl. 15.00. Årsmødet indledes med afdelingsfor-

mand Lars Juel Sørensens årsberetning. Herefter vil 

der være valg til Lokalafdelingens bestyrelse. 

Medlemmer med lyst til at deltage i Lokalafdelingens 

bestyrelsesarbejde, opfordres til at stille op til besty-

relsesvalget. 
Tilmelding til foredraget og årsmødet er ikke 

nødvendig, men Lokalafdelingens formand Lars Juel 

Sørensen, kan kontaktes på tlf. 22 78 27 26 eller 

e-mail: barresoe@gmail.com for evt. spørgsmål.

Lokalafdelingen vil være vært med en øl, vand, 

friskpresset æblemost og 

økologiske håndmadder.

Husk passende tøj, vandtæt 

fodtøj og gerne en kikkert.

Vel mødt!
DN Allerød Lokalafdeling

10

NYHEDER

8. oktober 2013

allerød nyt

Om Music Work Out

Music Work Out træner 

 ■

børn i at lære noder, 

musiksymboler og 

rytmer gennem leg og 

konkurrence.
Music Work Out kan både 

 ■

bruges af professionelle 

undervisere i musik og af 

private.Læs mere på: www.musi-

 ■

cworkout.dk

Om Iværksætterhuset

Iværksætterhuset er et gra-

 ■

tis tilbud til alle, der over-

veje at starte virksomhed 

eller er nyetableret og har 

ambitioner om vækst.

Iværksætterhuset tilbyder 

 ■

målrettet 1:1 sparring og 

vejledning samt events.

Tilbuddet omfatter ni nord-

 ■

sjællandske kommuner: 

Allerød, Egedal, Fredens-

borg, Frederikssund, Fure-

sø, Gribskov, Helsingør, 

Hillerød og Hørsholm.

Iværksætterhuset 

 ■

drives af Væksthus 

Hovedstadsregionen.

Startupmøde fi nder sted 

 ■

9. oktober, kl. 17.00-19.30. 

Startupcafé fi nder sted 22. 

oktober, kl. 18.00-20.00. 

Begge gange på Allerød 

Bibliotek. Det er gratis 

at deltage. Læs mere på 

www.ivsh.dk

FAKTA

Af Michael Braunstein

IVÆRKSÆTTER  Anette Præst 

Nielsen er musiklærer og en 

passioneret en af slagsen. Gen-

nem sine mange år som under-

viser har hun udviklet produk-

tet Music Work Out, et under-

visningskoncept til børn, 

som hun nu har gjort til en 

forretning.Vejen fra, at Anette Præst 

Nielsen sad hjemme i Allerød 

og forestillede sig, hvordan 

Music Work Out skulle se ud 

til, at hun i dag får produceret 

i Kina og har interesserede for-

handlere fra det meste af ver-

den, har været lang. Men det 

har været det hele værd, siger 

Anette Præst Nielsen.

Det var da også med ban-

kende hjerte, at Anette Præst 

Nielsen i april tog til den sto-

re Frankfurt Musikmesse for at 

præsentere Music Work Out:

Stor interesse fra udlandet

“Jeg stod sammen med min 

mand på en kæmpe messe, 

men der gik ikke mere end 

ti minutter, så havde jeg den 

første henvendelse fra en hol-

landsk forhandler, som var 

helt vild med mit produkt. 

Derefter gik det slag i slag med 

henvendelser fra det meste af 

Europa, Kina og Australien. 

Det var overvældende med al 

den internationale interesse 

og begejstring.”

“Jeg er jo musiklærer og vid-

ste ikke noget om salg, mar-

kedsføring og designbeskyt-

telse. Til at begynde med brug-

te jeg mit netværk og fi k gode 

råd fra venner og bekendte, 

men jeg havde brug for mere 

sparring,” siger Anette Præst 

Nielsen, der henvendte sig til 

Iværksætterhuset og fi k den 

opbakning, hun manglede:

“Som iværksætter har man 

virkelig brug for, at der er 

nogen, der tror på ens idé. Når 

man går med det hele selv, er 

det nødvendigt, at få kvalifi -

cerede øjne til at kigge på ens 

forretningsidé. Jeg ville ønske, 

at jeg havde opsøgt den spar-

ring, jeg får hos Iværksætter-

huset om blandt andet salg og 

produktion i udlandet, noget 

før.”
Hvad bringer fremtiden?

De næste udgaver af Music 

Work Out bliver på tysk og 

engelsk. Og med den kom-

mende produktion er Anette 

Præst Nielsen klar til også at 

sælge i andre lande end Dan-

mark. Hun er spændt på, hvad 

fremtiden bringer efter at have 

sat det meste af sin opsparing 

i Music Work Out og arbejdet 

nærmest i døgndrift i halvan-

det år:“Det har været virkelig hårdt 

indtil nu, men jeg kan også 

mærke, at jeg bobler med nye 

idéer til en udvidet version af 

Music Work Out.”

Musiklærer springer ud

som iværksætter

Anette Præst Nielsen - er 

sprunget ud som iværksætter.

Af Michael Braunstein

MAD  Sund og økologisk aftens-

mad, retter til børn og voks-

ne, med eller uden kød, og en 

masse salat og grønt. Det er 

nogle af de komponenter, som 

Madvognen står for. Madvog-

nen åbner onsdag 9. oktober 

i Allerød.Madvognen har en vision 

om at gøre den gode økolo-

gisk aftensmad tilgængelig 

i alle større byer i Danmark. 

Konceptet er enkelt: Gode 

køkkener tilslutter sig den 

fælles webshop, og i stedet for 

pølser og pizza er det ordent-

lig mad i tiden, der sættes til 

salg. Madvognen åbnede sid-

ste måned i Svendborg, Rør-

vig, Nykøbing og på Tåsin-

ge, og nu er turen kommet til 

Lyngby, Virum, Holte, Allerød 

og Birkerød.
Klik ind på www.madvog-

nen.dk, indtast dit postnum-

mer, så ser du menuen 5-7 

dage frem. Et klik videre herfra 

fører dig til webshoppen, hvor 

du kan bestille din aftensmad. 

Maden udbringes af bude i 

tidsrummet 17-18.

Madvognen 
til Allerød

Klavereleverne har længe haft glæde af Anette 

Præst Nielsens undervisning. Nu kan hele verden 

være med, når hun efter års forberedelse springer 

ud som iværksætter med et produkt, der allerede 

har fået interesse fra en stor del af verden
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 ■ IVÆRKSÆTTERI

Af Jonatan Rying LarsenI ldsjæle, der drømmer om at 

kaste sig ud i iværksætter-

tilværelsen, skal være bedre 

rustede til de mange udfor-
dringer, som er 

forbundet med at 
starte eget fi rma. 

Og det skal være 
med til at vende 

udviklingen 
i 

konkursstatistikkerne, hvor 

hver anden opstartsvirksom-

hed giver op inden for fem år.  

Det er visionen fra Væksthus 

Hovedstadsregionen, der 

sammen med 13 københavn-

ske kommuner, heriblandt 

København, Frederiksberg og 

Tårnby, og en række lokale er-

hvervsfremmeaktører er klar 

med et nyt uddannelsespro-

gram til iværksættere. 

“Vi kan se, at de nuvæ-

rende tilbud til iværksættere 

varierer meget af kvalitet og 

ikke altid matcher den en-

keltes behov. Derfor laver vi 

nogle workshopper med for-

skellige temaer og fagområ-

der, hvor man selv kan stykke 

uddannelsen sammen efter 

behov,” siger Axel Andreas 

Beck, projektleder i Væksthus 

Hovedstadsregionen. 

“Et af målene er, at vi i løbet 

af de næste tre år har hævet 

antallet af nye virksomheder, 

der overlever de første år, med 

3-5 procentpoint.”
Stort problem

Projektet, der løber frem til 

udgangen af 2014, er primært 

fi nansieret med 3,2 mio. kr. 

af EU’s Socialfond, som bl.a. 

har til formål at kvalifi cere ar-

bejdsstyrken inden for iværk-

sætteri, og 1,6 mio. kr., der 

stammer fra kontante regio-

nale tilskud.  En ny undersøgelse fra 

Væksthus Sjælland viser, at 

antallet af konkurser er faldet 

markant i første halvår sam-

menlignet med situationen 

sidste år. I juli måtte 736 virk-

somheder således dreje nøglen 

om. Det er 10 pct. færre krak 

end i samme måned i 2012. 

Men af de fi rmaer, der har ka-

stet håndklædet i ringen, har 

mere end hver tredje en om-

sætning på under 1 mio. kr., 

ligesom hver sjette konkurs-

ramte virksomhed ikke har 

indberettet nogen form for 

beskæftigelse. Og her fi ndes 

mange kuldsejlede iværksæt-

terprojekter. Iværksætter-tilfredshed

“Hvis man kigger på en iværk-

sætterårgang, ryger halvdelen 

over en periode på fem år. Der 

er selvfølgelig udsving fra re-

gion til region, men generelt 

er iværksættervirksomheder 

voldsomt overrepræsente-

rede i konkursstatistikkerne,” 

forklarer Mads Váczy Kragh, 

direktør i Væksthus Sjælland, 

og uddyber: “Det er et stort problem, 

for halvdelen af de nettojob, 

der bliver skabt, kommer fra 

nystartede virksomheder. Så 

hvis man får ændret på den 

høje dødelighedsrate, vil man 

få en direkte beskæftigelsesef-

fekt på makroniveau.”

Hos Dansk Iværksæt-

terforening er man positivt 

stemt over for det nye tiltag. 

“Det lyder uhyre interessant. 

Uddannelse skal 

bremse konkurser

iværksættere er 
overrepræsenteret 

i konkursstatistik-
kerne. Det skal et 

nyt uddannelses-
program, som 

løber op i 6,5 mio. 
kr., lave om på

Mads Vaczy Kragh må notere, 

at iværksættervirksomheder 

er stærkt overrepræsenterede i 

konkursstatistikkerne. PR-foto

gAzEllE

Initiativpris til forsvarsfi rmaDI Fyn overrækker i dag sin ini-

tiativpris til forsvarsvirksomheden 

Falck Schmidt Defense Systems 

A/S i Odense, der blev etableret i 

2005 af Jan Falck Schmidt og i dag 

har over 75 ansatte. 
Virksomheden har udviklet sig til 

en stor leverandør af materiel, der 

kan bruges til at løfte missilramper 

og andet grej højt til vejrs – enten 

fra en kampvogn eller fra en fast-

monteret platform, men i dag arbej-

des der på mange forskellige områder. 

“Den type virksomhed er netop en mangelvare på Fyn, og 

så meget mere bemærkelsesværdig er virksomhedens fl otte 

udvikling de senere år,” siger formanden for DI Fyn, Søren 

Vilby (billedet), der til daglig er topchef i industrikoncernen 

Nielsen & Nielsen Holding. 

jb

regnskabsrod redder sigtede

Tinna og Jan Ørum Vermø, som har været sigtet for bedra-

geri og regnskabsmanipulation i det konkursramte Vermø 

A/S i Herning, slipper for videre tiltale. 

Politiet har, ifølge DR Midt & Vest, frafaldet sigtelserne 

mod parret, fordi der var så megen rod i bogføring og regn-

skaber, at anklagerne ikke tror, Tinna og Jan Ørum Vermø 

rent faktisk har været klar over, hvad der er foregået – og 

derfor sandsynligvis ikke kan dømmes. Parret får dog en bøde 

for overtrædelse af regnskabsreglerne. Vermø A/S var bl. a. 

reklamebureau og medejer af magasinet Helse.

BB

Ny biomasse-klynge på vej

For at få styr på de forretningsmæssige muligheder i udnyt-

telse af biomasse til grønne og bæredygtige løsninger etable-

res nu med udgangspunkt i Agro Business Park ved Aarhus 

Universitets afdeling i Foulum uden for Viborg en klynge 

– Bio Cluster Foulum. Den henvender sig til virksomheder, 

iværksættere, vidensinstitutioner og offentlige myndighe-

der, som beskæftiger sig med aktiviteter inden for dyrkning, 

konvertering og udnyttelse af biomasser. 

Projektet skal være med til at sikre, at ny forskning og inno-

vation inden for det biobaserede område anvendes til opstart 

af nye virksomheder og til udvikling af nye forretningsom-

råder for de eksisterende virksomheder i området. I Foulum 

fi ndes i forvejen et af Europas førende innovationsmiljøer 

inden for bl.a. produktion og separation af biomasse.

BB

Ny portal til brugte studiebøger

Tre unge iværksættere står bag en ny webportal, Booku-

nibook, der skal gøre det nemt for studerende at handle 

brugte bøger. Iværksætterne Jacob Dannefer, Mads Nør-

gaard og Jacob Demant – de to førstnævnte studerende på 

handelshøjskolen i Aarhus – er ikke de første, der vil skabe 

et brugtmarked for studiebøger, men konceptet er forfi net, 

så pakkelabeler og fragt med pakkedistributøren GLS nu er 

inkluderet i alle handlerne.

jb

Arkivfoto: Morten Groth Schärfe

Mads Meisner Christensen

arosgaarden,  Åboulevarden 31

8000 aarhus C
mach@borsen.dk

tlf.: 72423208   Mob. 72425208

JYLLaNds-rEdaKTØr

Bjarne BangBredgade 55, 1.
Boks 224,  7400 Herning

bjba@borsen.dk
tlf. 72 42 32 03   Mob. 72 42 52 03

MidT/VEsTJYLLaNd

Jens Bertelsen
Nørregade 77, 2.

5100 Odense C 
jebe@borsen.dk

tlf. 72 42 32 05   Mob. 72 42 52 05

FYN/TrEKaNTOMrÅdET
Oskar Lundarosgaarden,  Åboulevarden 31

8000 aarhus C
oslu@borsen.dk

tlf. 72 42 32 09   Mob. 72 42 52 09

NOrd/ØsTJYLLaNd

tom FrovstMøntergade 19
1140 København K

tofr@borsen.dk 
tlf. 72 42 32 79   Mob. 72 42 52 79

sJÆLLaNd/ØErNE

REDaKtIONER I DaNMaRK

8 

Hvidovre Erhvervs Avis 

Tirsdag 11. marts 2014

Væksthus H
ovedstadsregi-

onen, Hvidovre Kommune og 

en række andre kommuner er 

gået sammen i HIP (Hovedsta-

dens Iværksætterprogram) for 

at give iværksættere på tværs 

af regionen et bedre og mere 

ensartet til
bud.

HIP tilb
yder alle nye iværk-

sættere fagspecifik
ke work-

shops og web-tv om alt d
et, 

der er godt at vide fra
 sta

rt. 

Workshopudbuddet favner 

bredt om alt fra
 at fin

de startfi-

nansiering til a
t vælge den rig-

tige forretningsmodel og byg-

ge kunderelationer på sociale 

medier. K
ombineret m

ed op 

mod 100 webtv-indslag bli-

ver det muligt for den enkelte 

iværksætter at tilr
ettelægge sit 

eget fo
rløb, så

 iværksætteren 

kan fokusere på at udvikle sig 

selv og sin virksomhed lige der, 

hvor behovet er stø
rst.

Højere niveau skal 

sikre overlevelse

HIP skal bidrage til, 
at fle

re 

iværksættere kommer igennem 

de første
 hårde år uden at dreje 

nøglen om. Og at fle
re bliver 

til v
ækstvirksomheder:

- Selv om rammebetingel-

ser fo
r isæ

r vækstiv
ærksætte-

■

re er blevet bedre de senere år, 

så kan vi se,
 at til

buddene til 

iværksættere har varieret fo
r 

meget i k
valitet. D

et er bag-

grunden for, at vi har taget ini-

tiativ til a
t etablere en helt ny 

platform, so
m i la

ngt højere 

grad kan tilp
asses den enkeltes 

behov, men som også sikrer, at 

man som iværksætter kan få et 

opkvalific
eringstilb

ud på højt 

niveau, uanset hvor m
an væl-

ger at etablere sin virksomhed 

i hovedstadsområdet, fo
rkla-

rer projektleder A
xel Andre-

as Beck fra Væksthus Hoved-

stadsregionen.   

Find det hele 

på hiph.dk

HIP indeholder web-tv og 

workshops om fx udvikling og 

opbygning af forretningskon-

cepter, kunderelationer, orga-

nisation, kommunikation og 

generel virksomhedsdrift.
 Pro-

jektet er første
 skridt i en større 

og mere bredspektret in
dsats 

for at fre
mme vækstvilkårene 

for hovedstadens iværksætte-

re, s
om forventes at blive sat 

i gang løbet af 2015. HIP er 

finansieret af  Vækstforum 

Hovedstaden og EU’s Soci-

alfond.

Find workshops og web-TV 

på hiph.dk.

Nu bliver det endnu lettere 

at starte som iværksætter

Hovedstadens mange iværksættere kan nu se fre
m til m

arkant bedre tilb
ud om viden til a

t drive 

virksomhed - I 
denne uge bliver Hovedstadens Iværksætterprogram lanceret

Du behøver ik
ke være alene om at skrive dine idéer ned: Vil du starte som iværksætter, ti

lbyder re
gionen adskil-

lige tilb
ud, bl.a. i d

et nye samarbejde HIP.

Antallet af  arbejdsste
der 

er faldet siden finanskrise
ns 

start. De nyeste tilgængelige 

tal fra
 Danmarks Statisti

k vi-

ser, at der i H
vidovre er blevet 

3,6 procent fæ
rre arbejdsste

-

der i k
ommunen og hele 9,1 

procent fæ
rre, 

hvis m
an kun 

ser på arbejdsste
der in

denfor 

handel.

Det samlede antal arbejds-

steder er procentuelt i 
Hvid-

ovre faldet lid
t m

ere end for 

hele landet, m
en noget m

ere 

■

set i fo
rhold til g

ennemsnittet 

for Københavns Omegn. 

Indenfor handel – dette tal 

dækker ik
ke kun over butik-

ker - e
r fa

ldet næsten fordob-

let på fire
 år både i fo

rhold til 

hele landet og til K
øbenhavns 

Omegn. 

Post D
anmarks data viser, 

at der i d
ag er 251 butikker i 

Hvidovre og dermed omkring 

120 flere med handel på an-

den vis (3
87 i alt fo

r handel i 

2012). D
et er 39 færre end for 

■

■

fire år sid
en.

Alle arbejdsste
der, der også 

dækker offentlige arbejdsste
-

der, er fa
ldet m

ed 79 i H
vid-

ovre sid
en 2008.

I Københavns Omegn er 

arbejdsste
der indenfor han-

del faldet med 5 procent, m
ens 

antallet af arbejdspladser se
t 

over alle brancher er faldet 

med 0,7 procent.

ark

■

■

■

■

Fald i antallet af 

arbejdspladser

Siden krisens start i 
2008 er antallet af 

arbejdssteder i H
vidovre faldet m

ed 3,6 procent

I VORES 1600 M2 STORE BUTIK BYDER VI PÅ SPÆNDENDE 

INSPIRATION MED ET BREDT SORTIMENT INDENFOR 

ARBEJDSTØJ, PROFILTØJ OG UNIFORMER

Vi har eget 

broderi og 

trykkeri samt 

skrædderi

FINANSIERING FOR  

IVÆRKSÆTTERE Hvad er dine muligheder?

HIP: Workshops og webTV til i
værksættere om alt det, der er godt at vid

e fra sta
rt.

Tilmelding på www.hiph.dk

Gratis
 workshop for ivæ

rksættere

27. m
arts 

kl. 1
6.30 – 19.30 i H

vidovre

Brille medusynlig/glidendeovergang 

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:

Sølv 799,-  Guld 1.499,- til 1.999,-  Platin 2.699,- Kan ikke kombineres med andre tilbud.

INGEN ER BILLIGERE
FANTASTISK PRIS

OPTIK
www.optikhuset.dk

1999,-Danmarks bedste priser

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, tlf.: 4587 1078

Frederiksberg, Falkoner Allé 47, tlf.: 3810 1468

Hillerød, Slangerupgade 2, tlf.: 4828 7899

Roskilde, Hersegade 1A, tlf.: 4632 4800
Odense, Fisketorvet 5, tlf.: 6613 7135
Randers, Rådhustorvet 6, tlf.: 4466 6008

Århus, Klostertorvet 6, tlf.: 8613 6008
Silkeborg, Vestergade 35, Tlf.: 8681 0102 

-
fra 799,
inkl. stel, glas m. 

glidende overgang 

og synsprøve

RENTEFRI
KONTO

GEBYR0, KÆMPE
steludvalg

inkl. udvalgte
titanium stel
SPAR EXTRA

1.000,-
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Hillerød posten

8. januar 2013

ERHVERVSLIV  Den 1. janu-
ar slog Region Hovedstaden 
dørene op til et nyt “iværksæt-
terhus”, som kan hjælpe og 
vejlede lokale med en drøm, 
der bor i Hillerød Kommune. 

Huset er dog ikke et fysisk hus, 
men et sted, hvor man kan ret-
te henvendelse.“Iværksætterhuset bli-

ver starten til et enstrenget 
erhvervsfremmesystem, som 
betyder at virksomhederne 
kun skal ind ad én dør for at få 
hjælp til deres muligheder, og 
hvor dem med vækstpotentia-
le nemt kan blive henvist til en 
vækstkonsulent i Væksthuset,” 
siger direktør Marlene Hau-
gaard i en pressemeddelelse.

Iværksætterhuset skal give 
målrettet vejledning til loka-
le iværksætte og sikre, at fl ere 
lokale virksomheder udvik-
ler sig til vækstvirksomheder, 
lyder det.

Huset er opstået genenm 

et samarbejde mellem Vækst-
hus Hovedstadsregionen og 
ni kommuner, hvoraf Hillerød 
er en. 

Der tilbydes startupmøder, 

startupkurser og startupcaféer 
i huset, men i skrivende stund 
er der endnu ikke planlagt 
noget, fremgår det af hjemme-
siden www.ivsh.dk. 

jbt

Nyt iværksætterhus skal hjælpe 
lokale erhvervsdrivende

Folk i Hillerød med en iværksætterdrøm kan nu få hjælp og vejled-ning ét sted
Følg med i de lokale nyheder på facebookBliv fan af Hillerød Posten på facebook

IværksætterhusetIværksætterhuset er etab-

 ■

leret den 1. januar 2013 og skal sikre erhvervsfremme i ni nordsjællandske kom-muner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederiks-sund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. 
Iværksætterhusets star-

 ■

tupkonsulenter vil løbende 

være til stede lokalt i de ni kommuner, mindst hver 14. dag samt efter særskilt aftale.
Iværksætterhuset 

 ■

drives af Væksthus Hovedstadsregionen.Læs mere på www.ivsh.dk 

 ■

eller kontakt Iværksætter-huset på 3131 4848

FAKTA
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Esben Nielsen (th.) og softwareudvikler Kim Moltved er allerede i gang med de indledende 

øvelser i lokalerne på Bright Park Bornholm i Nexø. I løbet af de kommende måneder støder fire 

øvrige medarbejdere til. Dronen på billedet er en model fra New Zealand, som Esben Nielsen 

har videreudviklet og forbedret.

■Esben Nielsen er uddannet fotojournalist og havde bl.a. 

arbejdet på Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad, inden 

han i 2010 blev ansat på TV2-Bornholm, hvor hans kæreste 

arbejdede i forvejen.

I sin fritid har Esben Nielsen med egne ord altid været 

’kampnørdet med elektronik’ og for snart halvandet år si-

den, begyndte han at rode med foto- og videooptagelser fra 

små fjernstyrede helikoptere. Det førte til, at han opfandt 

sin egen fjernbetjenings-løsning, som i dag er solgt via net-

tet i omkring 2000 eksemplarer til en pris af ca. 400 kr. 

I løbet af sommeren 2012 kastede han sig over et nyt pro-

jekt.
”Jeg var ikke tilfreds med de droner, der var på markedet. 

De var enten alt for dyre eller for komplicerede at betjene. 

Eller begge dele. Og de droner, der lå i et fornuftigt prisleje, 

skabte alt for mange rystelser til, at man kunne optage vi-

deo i en ordentlig kvalitet. Det svære var ikke at få et kame-

ra op og flyve – det svære var at få stabile optagelser. Så det 

begyndte jeg at arbejde med”, forklarer han.

Det lykkedes ham at opfinde et stabiliseringssystem, der 

ved hjælp af ophæng i kulfiber og små motorer, der neutra-

liserer rystelserne, satte ham i stand til at lave optagelser i 

uhørt høj kvalitet. 

Video set af 250.000

I begyndelsen af september lagde han en ca. 4 minutter lang 

film af Bornholm set fra luften på vimeo.com, der er en pro-

fessionel pendant til youtube. Filmen er fyldt med super-

flotte, knivskarpe og helt stabile optagelser foretaget med 

hans nye system, og den blev snart opdaget og omtalt af en 

populær blogger på Reddit, der er et hurtigt voksende fæl-

lesskab på internettet med flere millioner brugere.

”Så gik det stærkt. I løbet af få timer blev filmen set af 

250.000 brugere. Og ret hurtigt derefter fik jeg flere job-

tilbud – der var reklamebureauer, der ringede, og Roskilde 

Festivalen ville have fat i mig. Det var vildt fedt”, smiler Es-

ben Nielsen.
Efter den modtagelse stod det ham klart, at han måtte 

træffe et valg: Skulle dronerne fortsat være noget, han be-

skæftigede sig med i sin fritid? Eller skulle han satse på at 

gøre dem til sin levevej?

”Jeg valgte at kaste mig ud i det. Jeg kunne se, at mi-

ne idéer havde potentiale, og jeg synes, at det kunne være 

rigtig sjovt at kombinere min baggrund som fotojournalist 

med min mere nørdede side”, siger Esben Nielsen.

På det tidspunkt havde han allerede kontakt til Væksthus 

Hovedstadsregionens virksomhedskonsulenter på Born-

holm. Og den kontakt blev tættere, da han besluttede sig 

for at blive tilknyttet Vækstfabrikkerne Bornholm. Det har 

han ikke fortrudt et sekund. 

”Jeg kan ikke rose vækstfabrikkerne nok. Jeg har arbej-

det tæt sammen med Breno Thorsen (vækstfabrikkernes 

projektleder, red.), og uden ham var jeg aldrig kommet så 

langt. Han har både hjulpet mig med at få form på mine 

idéer og med at rejse den nødvendige kapital. Det havde jeg 

aldrig klaret selv”, siger Esben Nielsen.

”Jeg er kampnørdet med elektronik”

Iværksætter Esben Nielsen har en baggrund som fotojournalist og elektronik-nørd. Han har fået  

opbakning til at realisere sit drone-projekt fra Vækstfabrikkerne Bornholm.

Vækstfabrikkerne Bornholm - 

starthjælp til de mest lovende

■Filosofien bag Vækstfabrikkerne er, at man ved at gi-

ve ’starthjælp’ i form af sparring til de mest lovende nye 

iværksættere forbedrer deres chancer for at skabe en sund 

forretning. Konkret betyder det, at vækstfabrikanterne kan 

leje en kontorplads i op til 18 måneder enten i Vækstfa-

brikkerne Bornholms lokaler i Bright Park Bornholm - det 

tidligere Møbelfabrikken - i Nexø eller på adressen Torne-

gade 4, 2. sal i Rønne. Vækstfabrikanterne vil samtidig få 

mulighed for at gennemgå kompetenceudvikling, rådgiv-

ning og coaching, ligesom de kan få tilknyttet en erfaren 

erhvervsleder som mentor. 

Vækstfabrikkerne Bornholm er støttet af Bornholms 

Vækstforum og af Den Europæiske Socialfond samt Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling. Foruden Vækst-

hus Hovedstadsregionen er Business Center Bornholm, 

Campus Bornholm, Bright Park Bornholm, Destination 

Bornholm og Væksthus Sjælland samarbejdspartnere i 

projektet. Kontakt Breno Thorsen, bt@vhhr.dk 

for yderligere information

 

designet droner for det svenske forsvar. Derudover har Esben 

Nielsen ansat en arkitekt, der har arbejdet med design og foto i 

mange år, samt en journalist, der blandt andet skal stå for virk-

somhedens kommunikation samt løse konkrete dronebaserede 

fotoopgaver. 
”Jeg ved endnu ikke, hvor mange af dem, der flytter til øen. 

Det kan jeg ikke blande mig i, men det ligger fast, at udvik-

lingsarbejdet kommer til at foregå her på øen. Så uanset om de 

bosætter sig her eller vil pendle, kommer de til at opholde sig 

en del på Bornholm”, siger Esben Nielsen.  

Alle får 30.000 kr. om måneden 

På forhånd var en af Esben Nielsens største bekymringer, om 

det ville være muligt at finde de rigtige folk med de rigtige spe-

cialkompetencer, som er en nødvendighed, hvis SmartLittleT-

hing skal få succes.

”Det har heller ikke været nemt, men det er lykkedes at finde 

nogle mennesker, der virkelig kan noget, og som synes, at det 

her er superspændende”, siger han.

”Det sidste er en nødvendighed, for jeg kan ikke tilbyde dem 

nogen høj løn i første omgang. Alle – inklusive mig selv – får 

30.000 kr. om måneden. Hvis vi så får rigtig godt gang i salget, 

får de naturligvis en bonus enten i form af et kontant beløb el-

ler i form af medejerskab”, tilføjer han.  

I øjeblikket har Esben Nielsen kun kendskab til ganske få an-

dre konkurrenter.

”I øjeblikket er der kun en håndfuld andre, der arbejder på 

at udvikle droner, der henvender sig til det samme marked som 

os. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det ser ud om et år, men 

jeg vurderer helt klart, at vi er rigtig godt med”, siger han.

■TEKST: ULF FØRSTELIIN  FOTO: BERIT  HVASSUM

Born Global
Væksthusets program Born Global giver startups fra techmil
jøet med globalt potentiale en adrenalinindsprøjtning i form af 
workshops, netværk og intensive sparringsforløb.

➜ Læs om Born Global her

Af N
ikolai Steensgaard

niko@berlingske.dk

Savner man inspiration til a
t komme videre, 

er der ingen undskyldning for at blive sid-

dende på kontorstolen i denne uge. Årets 

Vækst- 
og iværksætteruge åbner mandag 

med 246 programpunkter, der spænder fra 

rollemodellers foredrag over regulær one-

on-one-rådgivning til 
konkurrencer om, 

hvem der har det bedste koncept.

Vækst- o
g iværsætterugen løber som altid 

af stablen i u
ge 47, og er en del af et interna-

tionalt koncept, som 140 lande har valgt 

at deltage i. Den danske iværksætteruge er 

landsdækkende, og i år er der større fokus 

end sædvanligt på de unge håb, der kan gå 

hen og blive en del af den næste iværksætter-

generation.

Valget er bevidst, fortæller Anders Hoff-

mann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, der 

er ankermand på iværksætterugen. Der skal 

skrues op for indsatsen med at få tændt de 

unges gnist og vise dem, hvad der er af m
ulig-

heder . 

Grundlæggende er konceptet er dog det 

samme som de foregående år. Ugen skal pro-

movere det danske iværksættermiljø
 og vise 

interesserede, at der er masser af m
uligheder. 

Hvadenten man blot går med en idé i m
aven 

eller er en etableret forretning, der gerne vil 

vokse. Succeskriteriet er at få puffet til u
dvik-

lingen.  

»Vi håber, at der er mennesker, der på 

grund af den inspiration, de får i ugen, gør 

noget anderledes , og at det på den lange bane 

kan give job og vækst i D
anmark. Vi vil g

erne 

være med til a
t svare på de spørgsmål, m

an 

som spirende iværksætter eller virksom-

hedsejer stille
r sig selv,« siger Anders Hoff-

mann.

Deltagere fra 40 lande

Vækst- o
g iværksætterugen har fået en bevil-

ling på fem millio
ner kroner på finansloven. 

Derudover er den finansieret af sponsorater 

og de virksomheder og instanser, der har et 

arrangement i ugen. Den falder oven i den 

internationale iværksætteruge, og det er 

ingen tilfæ
ldighed.

»Gennem den internationale kampagne 

kan vi få
 virksomheder på besøg, der måske 

ellers ikke kunne komme, og i år er der delta-

gere fra 40 lande. D
erudover kan m

an også 

håbe, at det skaber lid
t hype blandt de unge, 

at der er 140 lande, som gør det her,« siger 

Anders Hoffmann. 

Industriens organisation, DI, er en af 

deltagerne. D
I er m

ed i fe
m arrangementer, 

og organisationen har netop valgt at holde 

hånden under de unge. Det sker blandt andet 

ved at være med til D
anish Entrepreneurship 

Award i Fredericia og være vært ved finalen i 

det såkaldte Creative Business Cup.

De hemmelige helte vises frem

Direktøren for entrepreneurship i D
I, Sidsel 

Dyrholm
 Holst, m

ener, at man kan læ
se tin-

genes tilstand ud af en ny analyse, der viser, 

at danskerne i s
ammenligning m

ed OECD-

landene lig
ger næsten i top, når det kommer 

til en positiv attitude over for iværksætteri. 

Desværre lig
ger Danmark i d

en tunge ende, 

når det kommer til, om man selv tør blive 

selvstændig erhvervsdrivende.

»Det er kulturelt betinget og ikke noget, 

man bare laver om på. Hvis vi vil styrke 

iværksætterkulturen, er vi nødt til at sætte 

ind i forhold til børn og unge og få det på 

skoleskemaet. Der sker heldigvis meget på 

det her område, men når man ser på, hvor 

mange skoleelever og studerende, der sidste 

år fik undervisning i iv
ærksætteri, er det kun 

12,5 procent,« siger hun.

 En af de instanser, der til d
agligt forsøger 

at assistere både iværksættere og ejerledere 

med at komme videre, er Hovedstadens 

Væksthus.

Her har direktør M
alene Haugaard valgt 

at satse på et konceptet »De Hemmelige 

Helte«, hvor 20 vækstvirksomheder invite-

rer offentligheden ind. Deres succeshistorie 

skal vise vejen og gøre det klart, at man ikke 

behøver at stå med alle problemerne selv.

»Vi kan sætte fokus på alle de muligheder, 

der er for at få hjælp. Og så kan vi få
 nogle rol-

lemodeller frem, der måske kan inspirere og 

motivere andre,« siger Malene Haugaard. 

Iværksætteruge sætter 

fokus på de unge håb

Af Laurits Harmer Lassen

lala@berlingske.dk

Efter et par år ind og ud af dagpengesystemet 

kunne 30-årige Frederik Petersen i s
ommer 

udskifte dagpengene med tilværelsen som 

iværksætter og medejer af en konsulentvirk-

somhed for mindre virksomheder. Iværk-

sætterdrømmen var efter et langt tillø
b ble-

vet til v
irkelighed, m

en forinden havde han 

gennemgået et besværligt forløb, der snarere 

forhindrede end understøttede lysten til at få 

sin egen virksomhed.

Allerede i sommeren 2011 havde Frederik 

Petersen og et hold af ligesindede akade-

mikere fået idéen til en kooperativ rådgiv-

ningsvirksomhed, der skulle hjælpe mindre 

danske virksomheder med at realisere 

vækstpotentialet.

Frederik Petersen havde samlet et hold af 

forskellig
e fagligheder og kompetencer, m

en 

idéen krævede udvikling og m
odning. Som 

dagpengemodtager skulle Frederik Petersen 

im
idlertid også koncentrere sig om at skrive 

ugentlige jobansøgninger, om irrelevante 

kurser og om samtaler med jobkonsulenter, 

der trods gode intentioner ikke kunne yde 

relevant rådgivning om iværksætterlivet.

»Det tog tid at udvikle konceptet, og det 

var svært at kaste sig 100 procent over det 

som dagpengemodtager. Je
g manglede sam-

tidig sparring og rådgivning, m
en heldigvis 

lykkedes det til sidst,« siger Frederik Peter-

sen, der i d
ag er m

edejer af andelsselskabet 

KnowledgeWorker.

Ansøgning på vej om forsøgsordning

Frederik Petersen er et eksempel på en af 

de personer, som de københavnske politi-

kere sigter mod med et nyt politisk initiativ, 

der skal frede ledige med en iværksætter i 

maven. I stedet for at gennemgå det alm
inde-

lige ledighedsforløb skal arbejdsløse køben-

havnere, der bliver vurderet til a
t have hold-

bare forretningsidéer, kunne dyrke deres 

idéer i op til 4
0 uger på dagpenge.

Det er Københavns beskæftigelsesborg-

mester, Anna Mee Allerslev (R), der nu vil 

søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om tilla
delse 

til at deltage i en ny forsøgsordning, som flere 

nordjyske kommuner allerede er en del af.

»Vi har mange ledige, der har forretnings-

idéer med stort potentiale, og dem skal vi 

hjælpe på vej. Je
g talt med mange iværksæt-

tere, der siger, at det er en stor hindring at 

skulle leve op til rigide proceskrav i stedet for 

at kunne arbejde med forretningsudviklin-

gen,« siger hun.

I Nordjylland kom ordningen op at køre i 

august i år, og i de første måneder er omkring 

50 ledige nordjyder begyndt at benytte sig af 

København vil g
øre ledige  til

 iværksættere

Iværksætterdrøm. 

Københavnske politikere 

skyder årets iværksæt-

teruge i gang med et 

politisk initiativ, der skal 

fritage ledige med en 

iværksætter i m
aven fra

 

det alm
indelige ledig-

hedsforløb. I s
tedet få

r 

de mulighed for at dyrke 

deres idéer.  

 �
Det er Erhvervs- og Vækstm

inisteriet, 

der står bag Vækst- o
g iværksætterugen 

i samarbejde med omtrent 35 partnere 

deriblandt væksthuse, organisationer og 

flere ministerier. 

 �
Idéen er at sætte fokus på muligheder 

og vise, hvordan det er m
uligt at få

 suc-

ces som iværksætter og få sin virksom-

hed til 
at vokse. Der er 246 arrangemen-

ter i h
ele landet i u

ge 47. 

 �
I 2012 satte arrangementerne besøgs-

rekord med omkring 21.237 deltagere.

KILDE: ERHVERVS- O
G VÆKSTMINISTERIET

IVÆRKSÆTTERUGEN

 >fakta

 �
Creative Business Cup

København er ig
en værtsby for fin

alen i 

verdensmesterskaberne for iv
ærksæt-

tere, Creative Business Cup. København, 

onsdag 20. november kl. 10-16.

 �
Danish Entrepreneurship Award 

Priser til
 de mest kreative. 5.000 unge 

ventes at deltage. Fonden for Entre
-

prenørskab - Y
oung Enterprise står bag 

arrangementet. F
redericia, to

rsdag 21. 

november kl. 10-16.

PRISUDDELINGER
 >fakta

Uge 47. Årets Vækst- o
g iværksætteruge er skudt i g

ang, 

og fem dage med 246 arrangementer skal in
spirere  alt fr

a 

skoleelever til e
jerledere. I å

r er specielt d
e unge i centrum.

    B
USINESS.DK/VAEKST

BUSINESS

ROS TIL IVÆRKSÆTTERHUSET I NORDSJÆLLAND:

»Samlet set synes jeg, at vi har fået et kvali

tetsløft på området med høj tilfredshed for de 

iværksættere, som gør brug af tilbuddet« 

Stella Hansen, Centerleder i Helsingør Kommune

Det Grønne Iværksætterhus
Væksthuset bidrager sammen med en lang række partnere til 
at skabe et vækstorienteret kompetencecenter i Det Grønne 
Iværksætterhus på DTU Risø, hvor iværksættere med bæredyg
tige og grønne løsninger kan få adgang til testmiljø, kompeten
ceudvikling og rådgivning. 

➜ Læs mere om Det Grønne Iværksætterhus 

Vækstfabrikkerne Bornholm
Vækstfabrikkerne på Bornholm arbejder for, at flere iværksæt
tere kommer godt fra start, overlever på længere sigt og skaber 
vækst. Vækstfabrikkerne er et samarbejde med Væksthus Sjæl
land og har både tilbud til helt nystartede samt mere etable
rede virksomheder. 

➜ Se mere om Vækstfabrikkerne 

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) er et nyt tilbud til re
gionens iværksættere, som lanceres i 2014. Væksthuset leder 
projektet, der styrker iværksætternes kompetencer gennem 
workshops og webTV. 

➜ Tjek HIP’s hjemmeside 
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OFFENTLIGPRIVAT INNOVATION: VI SKABER 

SUND VÆKST I HOVEDSTADEN
Væksthuset står bag flere projekter, der alle har som mål at styrke samarbejdet mellem offentlige og private 
aktører samt udbygge brugen af ny viden og forskning hos begge parter. 
I de kommende år bliver der i Region Hovedstaden sat ekstra fokus på, hvordan vi både skaber vækst, 
understøtter opgaveløsningen i den offentlige sektor og fremmer borgernes sundhed – en balancegang 
mellem flere »bundlinjer«, som Væksthuset med OPIprojekterne Lev Vel, OPALL og TekBoost har adresseret.

System til hjemmetræning af rygpatienter

Compliance support
Brugerindsigter

Om Lev Vel

Your Meds - Medicin-App til iPad

Den intelligente pilleæske

Intelligent dosisdispensering
Compliance teknologi rapport 

Bru
geri

ndsig
ter

 – ITU

Sundhedshus med online fællesskab

Brugerindsigter – KU CESA

Mødestedet

Brugerindsigter – DKDS

Robotteknologiske træningsfliser

 Social Yoga Mats
Nordic Walking Sticks

Tidlig sporing af stress

SELMA – Helbredsmonitorering i hjemmet

Brugerindsigter

Tidlig sporing af hørenedsættelse

Værd at vide

State of the art

Forebyggende 
Selvmonitorering

FOPI

Borgerrettede 
Add Ons til 
Fælles Medicinkort 

9Lev veL

Lev Vel  
Innovation og nye løsninger til det aldrende samfund har været 
overskriften for projektsamarbejdet Lev Vel, som Væksthuset sam
men med Alexandra Instituttet har stået i spidsen for igennem de 
sidste fire år. 
 Formålet med Lev Vel har været at bidrage til at håndtere den sam
fundsmæssige udfordring i, at vi i de kommende år bliver flere ældre. 
Projektet har derfor både søgt at skabe større fokus på brugernes 
behov i fremtidens ældrepleje samt at sikre kommercielle muligheder 
for virksomheder med egnede produkter.
 Lev Vel har gennemført en række større og mindre innovations
projekter, der alle er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem  
offentlige og private parter, deriblandt flere forsknings og videns
institutioner, som har bidraget med den nyeste viden til projekterne.

➜ Læs mere på www.lvvl.dk   
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DANSK ERHVERV 

offentlige-private alliancer 

6.-8. febrUAR 2013 

S 4

Hvad kan virksomheder og kommuner bruge hinanden 

til - udover at sælge og købe? temmelig meget og specielt 

hvis de mødes om at færdigudvikle virksomhedernes nye 

velfærdsløsninger til kommunerne, inden disse produk-

ter og services sendes på markedet. Det viser væksthus 

Hovedstadsregionens projekt oPall, der står for  

offentlige-Private alliancer.

samarbejdspartner, e-mergency, 

har i processen fået sparring fra Bal-

lerup kommunes hjælpemiddelaf-

deling omkring udvikling af et nyt 

produkt. Det er i form af de såkaldte 

Qr-koder, der med en mobilscanner 

kan returnere noget tekst eller lede 

videre til et website, og som i det ak-

tuelle tilfælde kan gøre arbejdet med 

hjælpemidler lettere:

”Hovedformålet er at udvikle vel-

færdsteknologi, der kan optimere 

både brugen af hjælpemidler og den 

service, de kræver. Dermed kan man 

i et vist omfang frigøre medarbejdere 

og deres ”varme hænder” til andre 

velfærdsopgaver,” fortæller Zealand 

Cares administrerende direktør, Bir-

gitte Dam kræmmergaard.

kort fortalt kan brugeren eller SoSu-

assistenten ved at scanne Qr-koden 

på et hjælpemiddel få en lille film 

frem på mobilen med blandt andet 

tricks og tips til, hvordan hjælpemid-

let skal indstilles, hvordan man pak-

ker det i bilen, passerer en kantsten, 

eller hvordan hjælpemidlet skal ved-

ligeholdes. filmen understøttes af en 

speak på henholdsvis dansk, engelsk 

og arabisk.Nu ved vi, at det

kan lade sig gøre

Birgitte Dam kræmmergaard har 

kun lovord til overs om både oPall-

projektet og sparringen med Balle-

rup kommunes hjælpemiddelafde-

ling:”kommunen er meget åben for dia-

log og innovation, og det var et meget 

kompetent hold, vi præsenterede for 

vores idé. kommunens medarbej-

dere spillede ind med nogle yderli-

gere ønsker til at forbedre produktet. 

Blandt andet drejede det sig om en 

chip, der kan fortælle, hvor hjælpe-

midlerne befinder sig på depotet. Det 

sparer tid og reducerer nyindkøb. 

kommunen kunne også give os nogle 

vigtige nøgletal, så vi kunne danne os 

et indtryk af markedets struktur og 

potentielle omfang.”

Zealand Cares administrerende di-

rektør erkender, at uden dialogen 

med Ballerup kommune og ind-

dragelsen i oPall-projektet i det 

hele taget, samt andre forudgående 

match-projekter, blandt andet i 

væksthus Syddanmark, hvor Zea-

land Cares samarbejdspartner på 

projektet, e-mergency, blev matchet, 

ville processen med at udvikle Qr-

koderne være forløbet noget ander-

ledes:”vi vidste ikke, at det overhovedet var 

muligt at komme helt ud i det kom-

munale led og få sparring. Men kom-

munerne vil gerne, vi har bare skullet 

vente på, at andre har taget initiativet. 

nu ved vi imidlertid, at det kan lade 

sig gøre. Derfor har vi i Zealand Care 

også allerede kastet os ud i selv at tage 

fat i andre kommuner og hospitaler. 

eksempelvis har vi i samarbejde med 

Hvidovre Hospital udviklet et kon-

cept med fleksibel leje af hjælpemid-

ler til patienter i eget hjem.”

Ta’ imod OPALL

Birgitte Dam kræmmergaard ser 

ikke noget problem i at skulle ”af-

sløre” et nyt produkt for potentielle 

kunder, inden det er færdigudviklet:

”Det perfekte bliver jo aldrig færdig, 

og derfor bør der i den faglige stolt-

hed indgå en åbenhed over for dia-

log og en mere søgende tilgang til at 

finde den optimale løsning. Derfor 

kan jeg kun anbefale andre virksom-

heder at tage imod oPall og vækst-

hus Hovedstadsregionens tilbud om 

input og sparring til innovationspro-

cessen. Den er guld værd. Mit råd er, 

at man ikke skal være bange for dia-

logen, og at andre skal få samme idé. 

for gør de det, så er idéen jo rigtig.”

Zealand Cares innovation af Qr- 

koderne indgår nu i et bredere pro-

dukt, og virksomheden er i gang med 

en markedsmodningsansøgning.

Samarbejdet sker

ikke af sig selv

ifølge projektleder Sara øllgaard, 

der arbejder med oPall-projektet 

i væksthus Hovedstadsregionen, er 

2 kulturer med forskellige 

bundlinjer mødes

Er du interesseret, så 

søger OPALL nye virk-

somheder til offentlige-

private alliancer

•  OPALL, der er støttet af EU’s 

socialfond, skaber samarbejder 

mellem kommuner og virksomhe-

der i Hovedstadsregionen, så de 

sammen kan udvikle innovative 

velfærdsløsninger. Projektet giver 

virksomheder adgang til at forstå 

det kommunale marked, og mat-

cher den enkelte virksomhed med 

en kommune, som efterspørger 

konkrete produkter eller services.

•  Dansk Erhverv er blandt OPALL’s 

partnere, som også tæller profes-

sionshøjskolen Metropol, vækst-

hus Hovedstadsregionen, Dtu, 

Dansk industri og kora.

•  OPALL søger nye virksomheder, 

i princippet inden for alle bran-

cher, som enten allerede har ud-

viklet produkter eller har idéer til 

nye produkter til de kommunale 

velfærdsområder, og som gerne 

vil have sparring til deres idéer 

og testet den nye teknologi eller 

service hos en relevant kommune 

i Hovedstadsregionen.

•  Læs mere om mulighederne på: 

www.opall.dk eller kontakt vel-

færdspolitisk chef Marie louise 

løvengreen rasmussen, Dansk 

erhverv, på:

• e-mail: mlr@danskerhverv.dk

• telefon: 33 74 65 60

Birgitte Dam kræmmergaard: ”Man skal ikke 

være bange for dialogen. Den er guld værd.”

Sara øllgaard: ”når de to verdener mødes, 

sker der noget nyt.”

Af Kristian Kongensgaard

Det ligger dybt i produkt- og salgs-

orienterede personer, at produktet 

helst skal være fiks og færdig, inden 

kunderne bliver præsenteret for det 

i udstillingsvinduet eller på hylden.

Men i væksthus Hovedstadsregio-

nen går projektet oPall - offent-

lige-Private alliancer - ud på at ind-

drage potentielle kunder en station 

før og få deres input til produktet 

eller servicen.

oPall skaber samarbejder mel-

lem kommuner og virksomheder, så 

de sammen kan udvikle innovative 

velfærdsløsninger. Projektet giver 

virksomheder adgang til at forstå det 

kommunale marked og matcher den 

enkelte virksomhed med en kom-

mune, som efterspørger konkrete 

produkter eller services.

en af de virksomheder, der har del-

taget i oPall, er Zealand Care a/S i 

vallensbæk. virksomheden tilbyder 

både den offentlige og den private 

sektor køb og leje af hjælpemidler, 

servicekoncepter og it-løsninger for 

hjælpemidler.Frigøre ”varme hænder”

Zealand Care og virksomhedens 

Marie louise løven-

green rasmussen, 

velfærdspolitisk chef, 

Dansk erhverv.

offentlige-private alliancer

Tirs
dag 22. o

kto
ber 2013
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b
a
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J
eg var l

ige ved at b
liv

e sk
uesp

ill
er i

m
in

 ungdom
«, b

em
ærk

er f
orsv

arsa
d-

vokaten i e
n pause

 i r
etss

agen til
 et

par a
f d

e tr
ofaste

 jo
urn

alis
ter. D

et e
r

m
ent s

om
 en jo

ke, m
en sa

ndheden er, a
t

det, s
om

 er f
ore

gået i 
Østr

e Landsre
t d

en

sid
ste

 tid
, n

eto
p er e

t s
kuesp

il, 
en ro

m
an-

tis
k tr

agedie, h
vor s

orte
per h

ar f
orm

ere
t

sig
 til

 en flok util
passe

de elem
enter, d

er

vælte
r r

undt i 
en pøl a

f g
ensid

ige be-

sk
yld

nin
ger.

Kort 
fo

rta
lt h

andler r
etss

agen om
, a

t

hist
orik

er B
ent Je

nse
n i 2

007 kald
te jo

ur-

nalis
t Jø

rg
en D

ra
gsd

ahl »
agent« 

i e
n arti

-

kel i 
Jylla

nds-P
oste

n på baggru
nd af fo

r-

tro
lig

t m
ateria

le fr
a PET. D

et fi
k D

ra
gs-

dahl ti
l a

t læ
gge sa

g an fo
r i

nju
rie

r, o
g

landsre
tte

n afsi
ger e

fte
r p

lanen dom
 på

fre
dag.

Under J
ense

ns o
ffe

ntli
ge anklage m

od

Dra
gsd

ahl g
em

m
er s

ig en 19
80’er-f

orb
in

-

delse
 m

elle
m

 KGB og Sociald
em

okra
tie

t.

Ford
i D

ra
gsd

ahl a
ngivelig

t h
avde in

dfly-

delse
 på so

ciald
em

okra
tis

k udenrig
sp

oli-

tik
 i p

erio
den, k

endt s
om

 ’fo
dnotepolit

ik-

ken’, v
il e

n anerk
endelse

 af p
ræ

dikatet

’agent’ s
ætte

 parti
ets 

polit
isk

e tr
oværd

ig-

hed på sp
il.

Derfo
r h

ar d
et læ

nge være
t e

n hed

drø
m

 fo
r d

ansk
e kold

krig
ere

 fr
a Berte

l

Haard
er t

il S
øre

n Kra
ru

p at g
øre

 det r
egn-

sk
ab op, so

m
 de m

ener, v
enstr

efløjen er

slu
ppet fo

r b
ill

igt fr
a. F

lere
 udre

dnin
ger

har t
il s

to
r f

ru
str

atio
n fo

r h
øjre

fløjen fr
i-

kendt a
lle

, so
m

 de m
ente havde begået

m
ora

lsk
 fo

rræ
deri.

 O
m

vendt s
pill

er v
en-

str
efløjen en offe

rro
lle

, so
m

 er u
værd

ig.

M
an fø

ler, a
t m

an er b
levet u

dsa
t fo

r e
t

overg
re

b og en æ
re

sk
ræ

nkelse
, o

g m
ed

’a-ord
et’ v

ar g
ræ

nse
n oversk

re
det.

DRAM
AET om

krin
g re

tss
agen er d

og ik
ke

kun polit
isk

 og id
eologisk

, m
en også

 en

perso
nlig

 fe
jd

e m
elle

m
 to

 udm
atte

de

sv
ærv

ægtere
, d

er h
ar k

æm
pet i 

åre
vis.

Som
 i e

n af d
e si

dste
 Rockyfilm

, d
er a

ld
rig

sk
ulle

 være
 la

vet, e
r d

en perso
nlig

e tr
age-

die både sk
ræ

m
m

ende og underh
old

en-

de. I 
venstr

e hjørn
e st

år d
en in

telle
ktu

el-

le jo
urn

alis
t m

ed konta
kter i

 alle
 le

jre
 og

m
ed et h

jerte
, so

m
 det ly

kkedes e
n ru

s-

sis
k hush

jæ
lp

 at fo
rfø

re
 i n

oget, d
er l

ig-

ner e
t k

lassi
sk

 KGB-se
tu

p. H
ans m

odsta
n-

der, B
ent Je

nse
n, a

rb
ejd

erd
re

ngen fr
a et

in
dre

m
iss

io
nsk

 hjem
, d

er h
ar k

æm
pet

sig
 vej m

od to
ppen i s

am
fu

ndet, h
vor b

e-

vill
in

ger g
ik hans v

ej. O
gså

 han m
ed et

kærli
ghedsfo

rh
old

 til
 en ru

ssi
sk

 kvin
de,

so
m

 er e
n del a

f d
et fa

ste
 publik

um
, d

er

ud over j
ourn

alis
ter t

ælle
r e

n st
rib

e m
ar-

kante debattø
re

r.

For a
t b

evise
 den to

rt,
 han har l

id
t, h

ar

Dra
gsd

ahl v
ære

t n
ødt t

il a
t fo

rk
lare

, h
vor-

dan in
gen læ

ngere
 vil a

rb
ejd

e sa
m

m
en

m
ed ham

, o
g hvord

an han er t
vunget p

å

konta
nth

jæ
lp

. Selv hvis 
det e

r h
am

, so
m

hæver a
rm

ene, n
år g

ongongen ly
der, o

g

han derm
ed m

odta
ger e

rst
atn

in
g, h

ar

han m
ist

et s
in

 æ
re

 ved at u
dsti

lle
 si

n per-

so
nlig

e fa
lli

t. D
erfo

r e
r s

tykket i 
Bre

dgade

en tr
agedie. In

gen vil v
in

de noget. M
ens

den virk
elig

e kold
e krig

 fik en ly
kkelig

ende m
ed M

ure
ns f

ald
, p

eger a
lt p

å, a
t

denne uvirk
elig

e versi
on kun gra

ver g
rø

f-

tern
e dybere

 og sk
aber t

abere
 på begge

sid
er.

AT D
ET ER kom

m
et d

erti
l, s

kyld
es b

åde

Jense
ns k

ræ
nkende om

gang m
ed kild

er,

Dra
gsd

ahls 
fo

rn
ærm

ede sa
gsa

nlæ
g og

den ufo
rso

nlig
e m

angel p
å vilj

e til
 at in

d-

gå fo
rli

g. F
orlø

bet e
r u

dtryk fo
r e

n ta
bt

tro
 på den offe

ntli
ge opin

io
n og et t

ris
t

ekse
m

pel p
å, a

t p
olit

isk
e in

tri
ger f

orsø
-

ges a
fg

jort 
ved dom

sto
le. D

en genera
-

tio
n, so

m
 tid

lig
ere

 arra
ngere

de fa
nta

si-

fu
ld

e tr
ib

unaler, s
ym

posie
r o

g udgivelse
r

fo
r a

t v
in

de en dagso
rd

en, sø
ger n

u den

sti
ve ju

ra
. D

er e
r n

oget b
åde gam

m
eld

ags

og barn
lig

t o
ver d

en m
åde, h

vorp
å de fo

r-

sm
åede parte

r a
ppelle

re
r t

il d
en høje

dom
m

er m
ed st

oneface.

Selve det ju
rid

isk
e sp

ørg
sm

ål b
urd

e

kunne klappes a
f p

å en fo
rm

id
dag. L

ever

Dra
gsd

ahl o
p til

 betegnelse
n ’a

gent’ v
ed

at h
ave m

odta
get p

enge elle
r v

id
ere

givet

fo
rtr

olig
e oplysn

in
ger? H

ar B
ent Je

nse
n

lov til
 at læ

kke fo
rtr

olig
e PET-dokum

en-

ter i
 en avis?

 At d
om

sto
len har l

adet s
a-

gen sv
ulm

e op, so
m

 det e
r t

ilf
æld

et, e
r

den tr
edje gru

nd til
 tr

agediens o
m

fang.

Tro
ds f

orm
alia

 kan dom
sto

len dårli
gt

undgå at la
de si

g polit
ise

re
. U

den hård
e

bevise
r f

orb
liv

er d
et e

t fo
rto

lknin
gs-

sp
ørg

sm
ål, o

m
 D

ra
gsd

ahl e
r a

gent.

SAGEN
M

ELLEM
Jense

n og D
ra

gsd
ahl b

ur-

de være
 fø

rt 
i o

ffe
ntli

gheden og ik
ke i r

et-

ten, d
er m

ed si
n fe

rsk
e og la

ngso
m

m
eli-

ge dra
m

atu
rg

i o
g den sp

arta
nsk

e sc
eno-

gra
fi er u

egnet t
il o

ffe
ntli

g bearb
ejd

nin
g

af h
ist

orie
n. Sagen er e

t o
pgør m

elle
m

 to

parte
r, i

sc
enesa

t a
f d

et d
ansk

e re
tss

y-

ste
m

. D
en em

m
er a

f tr
agediens æ

ste
tis

ke

sæ
rk

ende – k
arta

rsi
s, d

en lu
tre

nde re
n-

se
lse

, so
m

 m
an fø

ler i
 m

edlid
enhed m

ed

andre
, n

år m
an se

r d
em

 fa
ld

e.

ch
ris

toffe
r.e

.bru
un@

pol.d
k

SIGNATUR

CHRISTOFFER EMIL BRUUN

Retssagen m
elle

m
 Bent

Jensen og Jø
rg

en Dra
gsdahl

er en tr
agedie, som

 burde

sætte
s op i S

kuespilh
uset

frem
 fo

r i Ø
stre Landsret.

De sid
ste

 koldkrig
eres k

ram
petræ

kninger

Sagen m
elle

m

Jensen og

Dragsdahl

burde være fø
rt

i offe
ntlig

heden

og ikke i r
ette

n,

der m
ed sin

ferske og

langsommelig
e

dramaturgi og

den sparta
nske

scenografi er

uegnet ti
l

offe
ntlig

bearbejdning af

historie
n

Fucking berø
m

t 

18
-å

rig
e Yahya

 H
assan har m

ed sin digtsam
lin

g ’Y
ahya

 H
assan’ o

ve
rra

sket a
lle

. T
egning: M

ette
 D

re
ye

r

POLITIK
ENS uddannelse

sre
daktø

r J
acob

Fuglsa
ng ta

ger h
ele re

gerin
gens e

r-

hverv
su

ddannelse
sre

fo
rm

 til
 in

dtæ
gt fo

r

at v
ære

 »b
lu

ff«
, fo

rd
i v

i fo
re

slå
r n

ye ud-

dannelse
sv

eje til
 at b

liv
e udlæ

rt 
in

den fo
r

det m
erk

antil
e om

rå
de in

den fo
r k

onto
r,

handel o
g se

rv
ice, o

g fo
rd

i v
i »

planter« 
ta

l

om
 udfo

rd
rin

gen fo
r d

e unge, d
er v

ælger

at s
ta

rte
 på en m

erk
antil

 uddannelse
.

Det e
r f

uld
stæ

ndig korre
kt, a

t v
i e

r d
ybt

opta
get a

f n
ogle af d

e kold
e ta

l, d
er l

ig
ger

bag virk
elig

heden på erh
verv

su
ddannel-

se
rn

e og de unges m
ulig

heder f
or a

t få
 en

god uddannelse
.

Kun hver f
em

te ung vælger e
n er-

hverv
su

ddannelse
 lig

e efte
r 9

. e
lle

r 1
0.

klasse
 i d

ag. I 
2006 var d

et 3
0 pro

cent.

Hver f
jerd

e af d
e unge har i

kke kara
kte-

re
n 2 i e

nten dansk
 elle

r m
atem

atik
.

Næste
n hver a

nden fa
ld

er f
ra

 under-

vejs 
i e

rh
verv

su
ddannelse

n. O
g se

r v
i p

å

de m
erk

antil
e uddannelse

r, e
r d

e blandt

de erh
verv

su
ddannelse

r, d
er h

ar d
en la

-

veste
 gennem

fø
re

lse
 på gru

ndfo
rlø

bene.

Her e
r d

et k
un 4 ud af 10

 unge, d
er g

en-

nem
fø

re
r d

en to
årig

e hg. D
e unge, d

er i
k-

ke kom
m

er v
id

ere
, h

ar h
verk

en st
udie- e

l-

ler e
rh

verv
sk

om
petence – d

e har e
t

gru
ndfo

rlø
b. Ser v

i p
å fo

rm
ålet m

ed

gru
ndfo

rlø
b, n

em
lig

 at k
læ

de unge på til

at a
fsl

utte
 m

ed en fu
ld

 fa
glæ

rt 
uddannel-

se
, e

r d
et k

un 25 pro
cent, d

er b
liv

er f
ær-

digudlæ
rt 

in
den fo

r d
et m

erk
antil

e om
-

rå
de. K

un 25 pro
cent!

Fuglsa
ng analyse

re
r s

ig fr
em

 til
, a

t v
i

halvere
r u

ddannelse
n in

den fo
r d

et m
er-

kantil
e om

rå
de, fo

rd
i v

i fo
re

slå
r a

t fo
rk

or-

te gru
ndfo

rlø
bet h

g fr
a to

 til
 et å

r.

M
en poin

ten er n
eto

p, a
t m

an ik
ke få

r

en uddannelse
 so

m
 fa

glæ
rt 

m
ed et

gru
ndfo

rlø
b. D

et g
ør m

an fø
rst

 ved gen-

nem
fø

rt 
hovedfo

rlø
b. 

Vi in
dfø

re
r d

en nye eux, h
vor m

an få
r

en dobbeltk
om

petence so
m

 både fa
glæ

rt

og m
ed en gym

nasia
l u

ddannelse
. D

en

m
ulig

hed findes s
let ik

ke in
den fo

r d
et

m
erk

antil
e om

rå
de i d

ag. O
g vi in

dfø
re

r

et n
yt t

rin
 på deta

il- 
og handelsu

ddannel-

se
rn

e, h
vor m

an kan få
 kom

petence til
 at

bliv
e fo

r e
kse

m
pel s

algs- o
g butik

sle
der.

Det v
il s

ige flere
 veje m

ed m
ulig

hed fo
r

tydelig
e højn

iveausp
or, s

om
 ik

ke findes i

dag.
Det e

r h
elt f

air, 
hvis 

m
an sy

nes, d
er e

r

andre
 veje til

 at lø
fte

 kvalit
eten. M

en bare

at s
ige, a

t d
et e

r f
ork

ert 
at h

alvere
 et t

o-

årig
t g

ru
ndfo

rlø
b, d

er d
esv

ærre
 ik

ke har

vist
 si

g at v
ære

 den re
tte

 m
odel fo

r a
t få

flere
 unge fa

glæ
rte

 in
den fo

r o
m

rå
det,

det e
r i

kke godt n
ok.

Tal b
etyder n

oget. O
g vi e

r d
ybt o

pta
get

af a
t få

 høj k
valit

et o
g høj g

ennem
fø

re
lse

på alle
 erh

verv
su

ddannelse
rn

e. O
gså

 de

m
erk

antil
e. M

en hold
er v

i b
are

 fa
st 

i s
ta

-

tu
s q

uo, so
m

 m
an få

r i
ndtryk af, a

t n
ogle

m
ener e

r g
odt, s

tå
r v

i s
ta

dig m
ed en ud-

dannelse
 m

ed m
eget h

øjt f
ra

fald
. 

U
d

d
a

n
n

e
lse

 

CHRISTINE ANTORINI,

UNDERVISNINGSMINISTER (S
)

Regerin
gen er dybt o

ptaget

af a
t få

 en høj k
valit

et o
g

høj g
ennem

fø
relse på alle

erh
vervsuddannelser.De m
erkantile

 uddannelse
r s

kal st
yrkes

Næsten hver

anden fa
lder fr

a

undervejs i

erhvervs-

uddannelsen

M
ed re

gerin
gens s

ociale 2020-m
ål s

til
les

der s
karp

t p
å in

dsa
tse

n over f
or d

e m
est

udsa
tte

 og dårli
gst 

sti
lle

de borg
ere

 i s
am

-

fu
ndet, s

om
 bl.a

. o
m

fatte
r m

ennesk
er m

ed sv
ær

psy
kisk

 sy
gdom

 elle
r m

isb
ru

g, v
old

sra
m

te kvin
der

og hjem
løse

. R
egerin

gens p
lan in

debære
r i

kke eks-

tra
 bevill

in
ger, m

en derim
od efte

rsp
ørg

se
l e

fte
r e

f-

fektiv
ise

rin
g og om

org
anise

rin
g af in

dsa
tse

n. D
et

er i
kke nogen le

t o
pgave, k

om
m

unern
e st

ill
es o

ver

fo
r. M

en sk
al d

et ly
kkes, k

an et fo
rb

edre
t o

ffe
ntli

g-

priv
at s

am
arb

ejd
e m

åsk
e være

 en del a
f lø

sn
in

gen.

In
ddra

gelse
n af p

riv
ate aktø

re
r i

 den offe
ntli

ge

opgaveløsn
in

g er a
lle

re
de st

or p
å det s

pecialis
ere

de

so
cialom

rå
de i k

om
m

unern
e, so

m
 er m

ålre
tte

t t
il-

bud og ydelse
r t

il b
ørn

, u
nge og voksn

e m
ed sæ

rli
-

ge behov. K
om

m
unern

e bru
ger å

rli
gt c

a. 32,5 m
ill

i-

ard
er k

ro
ner t

il l
everin

g af y
delse

r p
å det s

pecialis
e-

re
de so

cialom
rå

de, o
g i 2

011 b
lev 29 pro

cent a
f k

om
-

m
unern

es u
dgift

er p
å om

rå
det a

nvendt p
å køb af

tje
neste

ydelse
r h

os p
riv

ate le
vera

ndøre
r. D

et e
r o

m
-

krin
g 4 pro

centp
oin

t h
øjere

 end gennem
sn

itt
et fo

r

alle
 kom

m
unern

es s
erv

iceopgaver.

Alli
gevel e

r d
er p

å flere
 m

åder m
ulig

hed fo
r a

t

sty
rk

e det o
ffe

ntli
g-priv

ate sa
m

arb
ejd

e. D
et v

ise
r e

n

ny ra
pport 

fra
 Kora

, so
m

 er e
n del a

f O
pall-p

ro
jektet

(O
ffe

ntli
ge-Priv

ate Alli
ancer),

 der g
ennem

fø
re

s i

sa
m

arb
ejd

e m
ed D

ansk
 Erh

verv,
 Væksth

us H
oved-

sta
dsre

gio
nen, D

I It
ek, F

TF, M
etro

pol o
g D

TU. R
ap-

porte
n kortl

ægger o
ffe

ntli
g-priv

at s
am

arb
ejd

e på

det s
pecialis

ere
de so

cialom
rå

de og kom
m

er m
ed

oplæ
g til

 vid
ere

udviklin
g af s

am
arb

ejd
et.

DEN N
YE undersø

gelse
 vise

r, a
t d

er p
å det s

pecialis
e-

re
de so

cialom
rå

de alle
re

de er u
dbre

dt b
ru

g af fl
ere

fo
rm

er f
or s

am
arb

ejd
e. D

iss
e kan overo

rd
net s

et

in
ddeles i

 drif
tso

vere
nsk

om
ste

r, f
orsk

elli
ge m

ar-

kedsb
ase

re
de m

odelle
r o

g partn
ersk

aber.

Erfa
rin

gern
e m

ed sa
m

arb
ejd

et e
r d

og blandede

hos b
åde offe

ntli
ge og priv

ate aktø
re

r. R
apporte

n

vise
r f

.eks., 
at n

år k
om

m
uner o

g se
lvejende in

sti
tu

-

tio
ner s

am
arb

ejd
er v

ia drif
tso

vere
nsk

om
ste

r, o
ple-

ver n
ogle in

sti
tu

tio
ner e

n m
eget s

tra
m

 kom
m

unal

sty
rin

g og kontro
l, s

om
 fo

r n
ogle priv

ate aktø
re

r b
e-

græ
nse

r f
rir

um
m

et t
il a

t lø
se

 opgaven. Styrin
gen

opfatte
s o

m
vendt a

f n
ogle kom

m
uner s

om
 en nød-

vendighed.

I de m
ark

edsb
ase

re
de m

odelle
r, h

vor k
om

m
uner

f.e
ks. k

øber e
nkeltt

ilb
ud af s

åvel p
riv

ate so
m

 offe
nt-

lig
e aktø

re
r, e

r d
er o

fte
 pro

blem
er m

ed uigennem
-

sig
tig

e offe
ntli

ge pris
er o

g dårli
ge erfa

rin
ger m

ed

en ri
gid

 besti
lle

r-u
dfø

re
r-m

odel (B
UM

), s
om

 er e
n

udbre
dt s

tyrin
gsfo

rm
 på om

rå
det.

Den tr
edje og m

in
dre

 udbre
dte sa

m
arb

ejd
sm

o-

del p
å det s

pecialis
ere

de so
cialom

rå
de er p

artn
er-

sk
aber. H

er i
ndgår d

en offe
ntli

ge og priv
ate aktø

r i

et m
ere

 lig
eværd

igt s
am

arb
ejd

e base
re

t p
å til

lid
 og

gode re
latio

ner s
am

t a
nsv

ars-
 og kom

petencede-

lin
g. D

et e
r t

il g
engæld

 en re
sso

urc
e- o

g in
veste

-

rin
gsk

ræ
vende sa

m
arb

ejd
sm

odel, s
ærli

gt fo
r m

in
-

dre
 kom

m
uner o

g sm
å priv

ate aktø
re

r.

Den gode nyhed er, a
t b

åde

offe
ntli

ge og priv
ate aktø

re
r

se
r m

ulig
heder f

or a
t u

dvikle

sa
m

arb
ejd

et o
m

 nogle af d
e

sv
ageste

 borg
ere

 i s
am

fu
n-

det. U
ndersø

gelse
n vise

r e
n

in
tere

sse
 fo

r fl
ere

 til
lid

sb
ase

-

re
de og fleksib

le sa
m

arb
ejd

s-

fo
rm

er. P
å denne baggru

nd

fo
re

slå
r v

i, a
t d

er e
ta

blere
s

flere
 partn

ersk
aber. P

artn
er-

sk
abern

e kan bl.a
. ta

ge fo
rm

so
m

 et o
ffe

ntli
g-priv

at p
art-

nersk
ab (O

PP) o
m

krin
g en so

-

cial in
dsa

ts,
 f.e

ks. e
t fa

m
ili

ehus, s
om

 driv
es a

f e
n pri-

vat a
ktø

r, o
g hvor d

en priv
ate og offe

ntli
ge partn

er

deler a
nsv

are
t o

g udarb
ejd

er k
valit

etss
ta

ndard
en.

Partn
ersk

aber e
r r

esso
urc

ekræ
vende at e

ta
blere

.

Derfo
r e

r d
er b

ehov fo
r a

t u
nderst

øtte
 både kom

-

m
uner o

g ik
ke-offe

ntli
ge aktø

re
rs 

m
ulig

hed fo
r a

t

in
dgå i p

artn
ersk

aber, f
.eks. v

ed at a
fsæ

tte
 m

id
ler t

il

eta
blerin

gen af p
artn

ersk
aber e

lle
r g

ennem
 en so

ci-

aløkonom
isk

 polit
ik i k

om
m

unern
e.

I fo
rh

old
 til

 de se
lvejende in

sti
tu

tio
ner p

å drif
ts-

overe
nsk

om
ste

r v
ise

r e
rfa

rin
gern

e, a
t k

om
m

uner-

ne kan bliv
e bedre

 til
 at fr

alæ
gge si

g den beste
m

-

m
ende in

dflydelse
 og give m

ere
 auto

nom
i ti

l d
e

se
lvejende. E

t t
ils

vare
nde fo

rlø
b kan gøre

 si
g gæl-

dende fo
r k

ontra
ktin

dgåelse
 i d

e m
ark

edsb
ase

re
de

m
odelle

r.

DER ER POTENTIA
LE i d

et o
ffe

ntli
g-priv

ate sa
m

arb
ej-

de på det s
pecialis

ere
de so

cialom
rå

de. D
e priv

ate

og de offe
ntli

ge aktø
re

r h
ar i

 høj g
ra

d kom
plem

en-

tæ
re

 st
yrk

er, o
g det s

kal m
an bliv

e endnu bedre
 til

at u
dnytte

. D
et d

re
jer s

ig om
 m

ere
 sy

ste
m

atis
k at få

den nytæ
nknin

g og pra
ksis

nærh
ed i s

pil, 
so

m
 de

fri
vill

ige, se
lvejende og priv

ate aktø
re

r b
esid

der, o
g

kom
bin

ere
 dette

 m
ed de offe

ntli
ge aktø

re
rs 

drif
ts-

og m
yndighedsk

om
petencer p

å om
rå

det, s
å offe

nt-

lig
-priv

at s
am

sp
il k

an bid
ra

ge til
 at s

kabe endnu

m
ere

 og bedre
 velfæ

rd
 til

 borg
ern

e.
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procent af d
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milli
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som kommunerne
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t bruger til

ydelser på det spe-

cialis
erede social-

område, le
veres af

private aktører 
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E
nhver kliche begynder sit liv

 som

en original id
é. Således var tanken

om et ’nyt nordisk køkken’ en ba-

nebrydende idé båret frem af stjernekok-

ken René Redzepi, d
a han etablerede No-

ma, der flere gange er blevet kåret til v
er-

dens bedste restaurant. Det engang så ke-

delige danske køkken trækker nu serier

af savlende spaltemilli
meter i N

ew York

Tim
es, og turisterne strømmer til fo

r at

spise strandkål og dunhammere på Refs-

haleøen i K
øbenhavn.

Oven på den succes skal alt nu selvføl-

gelig være nyt og nordisk. Kohberg lave-

de et ’nyt nordisk brød’ og House of Prin-

ce har lanceret en ’nordic blend’ cigaret-

serie med rustikke navne som ’amber’ og

’oak’. M
en politikerne kan også: Under-

visningsminister Christine Antorini (S
)

lancerede oplægget til s
kolereform un-

der navnet Ny Nordisk Skole, og nu har DI

koblet sig på som sidste vogn på bullshit-

ekspressen, da erhvervsorganisationen

lancerede sit forslag til r
eformer af vel-

færdssamfund og konkurrenceevne un-

der overskriften ’New Nordic Approach’.

DET ER som udgangspunkt godt, at DI nu

har opdaget, at de nordiske samfunds-

modeller rummer en indre styrke, som

»har bidraget til, a
t danske virksomheder

er blandt de bedste i verden til a
t frem-

stille
 kvalitetsprodukter – og til, a

t dan-

ske virksomheder er blandt de bedste i

verden til a
t udnytte globale nicheområ-

der og ressourcer«.

På tirsdagens ’topmøde’, h
vor DI sam-

ler gud og hvermand fra erhverv, politik

og medier for at fremlægge sine visioner,

fremhævede DI-direktør Karsten Dybvad

danske medarbejderes innovationsevne,

den korte afstand mellem ledelse og

medarbejder, fl
exicurity-systemet og den

offentlige sektors betydning for virksom-

hederne. Og en gæstetaler fra et stort

indisk ingeniørfirma fremhævede bl.a.

grundlæggernes »socialdemokratiske

værdier« som afgørende for selskabets

succes. Ja
, in

dtil s
tatsministeren gik på

talerstolen og fremhævede regeringens

selskabsskattelettelser, lø
d det hele næ-

sten som en socialdemokratisk kongres.

Men når man så ser de konkrete forslag

til r
eformer, v

irker DI’s ’New Nordic

Approach’ pludselig prim
ært som gam-

mel vin på nye floskler. D
er skal udlicite-

res mere i d
en offentlige sektor, d

e ledi-

ges rettigheder skal in
dsnævres, virk-

somhedernes behov for arbejdskraft skal

forme uddannelsessystemet. Og frem for

alt »skal politikerne hvert år sænke virk-

somhedernes skatter og afgifter«. Nu

kender vi dem lig
esom igen.

MÅSKE bunder problemet i, a
t DI’s nyt

nordisk koncept er vendt på hovedet i

forhold til R
edzepis originale idé. M

ens

stjernekokken gjorde dansk mad til m
ere

end lørdagskyllin
g og brun sovs ved at

vende tilb
age til g

lemte lokale ingredien-

ser, v
il D

I im
portere ideer udefra. Syd-

koreas uddannelser, S
ingapores offent-

lige sektor og andre landes skattesyste-

mer. 

Men netop alle gode ting, som DI selv

fremhæver har gjort os til e
t af verdens ri-

geste lande, er netop produkter af noget

særligt nordisk. De kreative og lig
efrem-

me medarbejdere er produkt af et ud-

dannelsessystem uden terperi og streng

disciplin
. Det fleksible arbejdsmarked er

bl.a. resultat af den høje sociale sikker-

hed i d
agpengesystemet. Velfæ

rdsstaten

er en forudsætning for vores sociale til-

lid
. DI er offer for en vanetænkning om,

at det altid er bedst at forsøge at kopiere

de andre i stedet for at styrke det origina-

le i vores model.

I bogen ’Noma’ fo
rklarer Redzepi, a

t

gennembruddet først kom, da han turde

gøre sig fri af det, han havde læ
rt på el-

Bulli o
g Kong Hans: »Jeg indså at ... e

t ga-

stronomisk supermåltid ikke nødvendig-

vis skulle involvere de ting, jeg havde

med mig fra topkøkkenerne ude i ver-

den«. Det er ikke nyt og nordisk at lave en

cassoulet og sprinkle ramsløg på. Det er

at tro på, at der kan skabes noget helt nyt

med de originale råvarer. D
et har givet

Noma et unikt præg, m
ens »90 procent af

den gastronomiske elite er gået i selv-

sving og blot gentager sig selv«, som en

international m
adskribent siger i

’Noma’.

DEN BEDSTE tilgang til e
n nødvendig

reform af vores samfund er at tage ud-

gangspunkt i d
e kendte nordiske råvarer

og genopdage de ting, vi har været gode

til. A
t styrke trygheden for lønmodtager-

ne for at skabe et mere fleksibelt arbejds-

marked. At målrette velfæ
rden endnu

mere mod dem, der har det sværest. At

øge vores fokus på kreativitet og viden i

uddannelsessystemet.

Skulle vi ik
ke hellere skabe noget origi-

nalt med disse ingredienser end at im
-

portere en dybfrossen fæ
rdigret?

kristian.madsen@pol.dk
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DI burde tage sit udgangs-

punkt for reformer i de

glemte ingredienser, d
er

har gjort Danmark rigt.

Ny nordisk vin på gamle floskler

Indtil stats-

ministeren gik

på talerstolen

og fremhævede

regeringens 

selskabsskatte-

lettelser, lød

det hele næsten

som en social-

demokratisk

kongres
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I ANLEDNING af offentliggørelsen af Ifp
i’s

halvårstal ser tre musikselskabsdirektø-

rer i P
olitikens Kronik 13.9. på streaming-

tjenesternes betydning for musikken.

Et langt stykke hen ad vejen er DAF ikke

så uenig i in
dholdet af Kroniken, som

mange måske ville
 forvente. Dele af Kro-

niken får dog artisterne og deres organi-

sationer til a
t fremstå tilb

ageskuende og

uden tilstrækkelig forståelse for den

kommercielle virkelighed. Det vil v
i ger-

ne nuancere.

DAF er enig i, a
t man ikke fuldt ud kan

sidestille
 indtjeningen ved et fysisk cd-

salg med streamingafregning. Der er tale

om forskellig
e måder at udnytte musik-

ken på og derfor også en anden afreg-

ningsstruktur. O
g på visse punkter kan

streaming gøre det lettere for smal m
u-

sik at komme ud.

Det er også rigtigt, at ikke alle kan for-

vente at kunne leve af deres musik. Der er

dog et væsentligt aspekt, som ikke næv-

nes i K
roniken, nemlig at når en forbru-

ger betaler 99 kr. o
m måneden, så sendes

disse penge ikke kun videre til d
en ene el-

ler de artister, fo
rbrugeren måtte have

lyttet til d
en konkrete måned. Pengene

indgår groft sagt i en pulje, som fordeles

efter tjenestens samlede antal streamin-

ger. D
et har altid været sådan, at nogle ar-

tister er mere populære end andre og

dermed tjener mere. M
en det har dog og-

så været sådan, at kunne man som artist

sælge bare et mindre antal cd’er, ja
, så fik

kunstneren den fulde indtjening. Her er

der en udfordring. Ik
ke på grund af strea-

mingens natur, m
en på grund af den af-

regningsstruktur, d
er er etableret. I d

et

spil r
isikerer den smalle eller debuteren-

de udgivelse at blive taberen.

DAF ØNSKER ikke med dette at pege fing-

re ad streamingtjenesterne. De har skul-

let starte et sted og har så valgt denne –

umiddelbart logiske – måde at sætte sy-

stemerne op på. Den valgte model giver

så ikke nødvendigvis selskaberne de sam-

me udfordringer som artisterne.

Et andet aspekt er, a
t de udøvende

kunstneres indtægt afhænger af deres

pladekontrakt. Når altså ikke der er tale

om en artist med eget selskab. M
ange sel-

skaber er begyndt at give en højere royal-

ty for streaming end det, m
an så i d

en ’æl-

dre’ økonomi. Sagen er jo, at der ikke er et

fysisk produkt, der skal fr
a A til B

, og at

der reelt er besparelser for selskabet. Det

er dog desværre ikke alle selskaber, d
er er

nået til d
enne erkendelse.

Når dette er sagt, er det opløftende, at

indtjeningen på musikken er steget så

markant det seneste år. F
orhåbentlig vil

det være med til a
t give både selskaber og

artister det løft, der gennem de sidste

mange år har været brug for. O
g DAF ind-

går gerne i et konstruktivt samarbejde.

Stream
in

g

NEEL LYKKEGAARD ANDERSEN,

CHEFJURIST I DANSK ARTIST FORBUND (DAF)

Den smalle eller debute-

rende musik risikerer at

blive taberen på grund af

den måde, streaming-

tjenesterne afregner på

Tjenester har stor betydning for musikken

Det har altid

været sådan, at

nogle artister er

mere populære

end andre og

dermed tjener

mere

DANMARK STÅR over for en ambitiøs dagsorden:

Velfæ
rdssamfundet skal videreudvikles! Fremover

bliver der fæ
rre hænder, m

ens flere får brug for

hjælp og pleje. Derfor skal der skabes intellig
ente

løsninger, som gavner både borgerne og det offent-

lige – og skaber vækst i samfundet.

Betingelserne for succes er på mange måder alle-

rede til s
tede. Der findes vækstplaner, p

uljemidler,

innovationsmodeller og forretningskoncepter. D
er

er et voksende fokus på, at nye velfæ
rdsløsninger

skal udvikles i samarbejde mellem det offentlige og

det private. Aktørhavet er fyldt af kompetente men-

nesker, d
er gerne bidrager til a

t løse udfordringer-

ne. Allig
evel oplever mange offentlige institutioner

og private virksomheder, a
t det går for langsomt.

Dansk Erhverv, Dansk Industri, K
ora, DTU, Profes-

sionshøjskolen Metropol og Væksthus Hovedstads-

regionen har etableret projektpartnerskabet Of-

fentlige-Private Allia
ncer (O

pall), 
der arbejder for at

fremme offentlig-privat innovation inden for de

kommunale velfæ
rdsområder. P

artnerskabet har

fungeret i h
alvandet år, o

g erfaringerne herfra giver

anledning til o
pmærksomhedspunkter, som skal

im
ødekommes, hvis udbyttet af velfæ

rdsteknologi

skal lø
ftes.

En af de helt store udfordringer består i, a
t nyud-

viklede løsninger alt for sjældent im
plementeres,

efter at udviklin
gsprojektet er afsluttet. Ny vel-

færdsteknologi in
dføres ofte kun i snævre rammer

og kun hos den kommune, som har været involve-

ret.
Innovationskonceptet bag offentlig-privat samar-

bejde trænger med andre ord til n
ytænkning – her

følger vores bud på mulige løsninger.

Mere copy-paste, tak! Fremtiden byder på en

skarp prioritering af kommunernes ressourcer. Ik
-

ke alt der nu udvikles i o
ffentlige-private projekter,

har udgangspunkt i en tilstrækkelig brændende

platform. Villi
gheden til a

t im
plementere følger

derfor sjældent det store engagement i u
dviklin

gs-

fasen, da andre presserende brande også skal sluk-

kes.
Der er brug for en skarpere prioritering af projek-

ter med større volumen allerede i u
dviklin

gsfasen.

Frem for at flere selv opfinder den dybe tallerken,

kan vi m
ed fordel bruge, hvad andre allerede har

udviklet og afprøvet. Det giver mening – specielt

når ressourcerne er knappe. Der er brug for flere

ressourcer til im
plementeringsfasen, i s

tedet for at

ressourcerne anvendes forgæves i m
indre udvik-

lin
gsindsatser, som ikke for alvor gør en forskel.

Copy-paste er vejen frem,

hvis nye tiltag for alvor skal

realiseres. Tænk, hvis vi brug-

te ny teknologi til a
t dele vo-

res viden, så Danmark kunne

blive et puslespil a
f in

telli-

gente løsninger, h
vor alle bi-

drager med hver deres brik i

stedet for nye versioner af ro-

botstøvsugere og skylletoilet-

ter i h
ver en by.

Brugerinvolvering skal

gentænkes. Brugerinvolve-

ring er et fast element det offentlig-private innova-

tionssamarbejde. Det er centralt, at borgere og

medarbejdere afprøver løsningerne, m
en ofte er

det langtfra nok. Vi skal blive dygtigere til o
gså at te-

ste ideer og løsninger op im
od dem, der skal betale,

ved at belyse potentialet gennem de tiltænkte effek-

ter. D
et skal være tydeligere, hvordan en indsats

skal realiseres, så det bliver en god case for såvel det

offentlige som det private.

TIDLIGT I udviklin
gsindsatsen bør velfæ

rdsteknolo-

gi testes ud fra tre bundlin
jer: Gavner løsningen

borgeren? Hjælper den velfæ
rdssamfundet med at

levere bedre løsninger for fæ
rre midler? Er det en

god forretning for virksomheden at producere og

levere løsningen?

Hvis ikke vi kan svare positivt på disse ting tidligt

i forløbet, er udviklin
gsressourcerne bedre brugt

andetsteds. Vi gør os selv en bjørnetjeneste ved at

klappe gode ideer frem til m
ålstregen, hvis ingen

har tænkt sig at ændre adfærd eller gribe i b
udget-

lommerne for at hjælpe løsningen i m
ål.

Virksomheder og kommuner skal læ
re at tænke

’rundt om’ en løsning, så kravene til im
plemente-

ring bliver synliggjort tidligt. Hele økosystemet

skal beskrives allerede i u
dviklin

gsfasen, hvis en løs-

ning skal skabe reel effekt i b
orgerens hverdag og i

udviklin
gen af den offentlige sektor.

Det nytter ikke, at kommuner og virksomheder

fokuserer på udviklin
g af dim

ser, u
den også at foku-

sere på den organisatoriske omstilli
ng, som kræves,

for at dim
sen im

plementeres og får den ønskede ef-

fekt. Det kræver efteruddannelse af m
edarbejdere,

ændringer af arbejdsgange og udviklin
g af nye ser-

vicetilb
ud. Im

plementering bør adresseres allerede

i udviklin
gsprocessen. Så bliver tingene med større

sandsynlighed gennemført, og vi vil h
urtigere kun-

ne høste de gevinster, som velfæ
rdsteknologien er

tiltænkt.

offentlig
-p

riv
at

METTE LINDSTRØM, PROJEKTLEDER FOR 

OFFENTLIGE-PRIVATE ALLIANCER (OPALL), VÆKSTHUS 

HOVEDSTADSREGIONEN

LENA BROGAARD OG OLE HELBY PETERSEN, DET 

NATIONALE INSTITUT FOR KOMMUNERS OG REGIONERS

ANALYSE OG FORSKNING (KORA)

MARIE LOUISE LØVENGREEN, DANSK ERHVERV

CHRISTIAN GRAVERSEN, DANSK INDUSTRI ITEK

STINE KRUSE, DTU

ANN RASMUSSEN, METROPOL

Det store potentiale i brugen af ny

velfæ
rdsteknologi skal styrkes nuLøsninger

haves

En af de helt

store udfordrin-

ger består i, a
t

nyudviklede

løsninger alt for

sjældent imple-

menteres

System til hjemmetræning af rygpatienter

Compliance support
Brugerindsigter

Om Lev Vel

Your Meds - Medicin-App til iPad

Den intelligente pilleæske

Intelligent dosisdispensering
Compliance teknologi rapport 

Bru
geri

ndsig
ter

 – ITU

Sundhedshus med online fællesskab

Brugerindsigter – KU CESA

Mødestedet

Brugerindsigter – DKDS

Robotteknologiske træningsfliser

 Social Yoga Mats
Nordic Walking Sticks

Tidlig sporing af stress

SELMA – Helbredsmonitorering i hjemmet

Brugerindsigter

Tidlig sporing af hørenedsættelse

Værd at vide

State of the art

Forebyggende 
Selvmonitorering

FOPI

Borgerrettede 
Add Ons til 
Fælles Medicinkort 

9Lev veL

TekBoost  
TekBoost er et tilbud til virksomheder, der udvikler eller øn
sker at udvikle velfærds og sundhedsteknologi. Med Tek
Boost får virksomhederne målrettet ekspertsparring fra nogle 
af landets førende forskere til deres teknologiske udfordrin
ger. Målet er således at bidrage til øget samarbejde og vi
densudveksling mellem forskningsmiljøerne og erhvervslivet. 
Blandt projektets samarbejdspartnere er GTSinstitutterne 
og flere universiteter.

DoseSystem: Intelligent medicinadministration  
Et godt eksempel på et OPIprojekt, som løser en udfordring på 
sundhedsområdet, er produktet DoseCan udviklet af virksom
heden DoseSystem.
 DoseCan er en fysisk pillebeholder, der kobles sammen med 
en elektronisk app. En intelligent medicinadministration, som 
signalerer, hvornår og hvilken type af medicin, der skal indta
ges. DoseCan er på den måde både et hjælpemiddel for bruge
ren og et arbejdsredskab for plejepersonalet.
 Løsningen er som prototype blevet testet i Gentofte og Kø
benhavns Kommune. I forbindelse med testen i Gentofte er der 
lavet en businesscase, som viser den potentielle gevinst ved 
investering i DoseCan. Produktet er efter endt afprøvning blevet 
færdigudviklet med henblik på salg.
Bag Dosesystem står Studio Jesper K. Thomsen ApS, der har 
deltaget i både Lev Vel og OPALL.

»En business-case, der viser, at en kommune kan spare 
penge ved indkøb af DoseCan. Sådan et regnestykke 
ville vi aldrig selv kunne opstille med samme trovær-
dighed. Så det er helt klart noget, der kan hjælpe os i 
vores salgsarbejde.«

Jesper K. Thomsen, ejer

➜  Klik her og se film om TekBoost     

➜  Se interview med Jesper K. Thomsen om at  
samarbejde med Væksthuset 

Offentlige-Private Alliancer (OPALL)  
OPALL er, populært sagt, Væksthusets »datingbureau« for virk
somheder og kommuner. Målsætningen er at få mere innovation 
ind i den offentlige opgaveløsning, skabe bedre service til bor
gerne, styrke danske virksomheders konkurrenceevne og udnytte 
det erhvervsmæssige potentiale, som ligger i velfærdsinnovation.
OPALL har siden 2012 etableret samarbejder med op mod 50 
virksomheder og kommuner på tværs af regionen. Desuden har 
knap 200 forskere og studerende været involveret i samarbejds 
og innovationsforløb med deltagelse af både offentlige og pri
vate parter. 13 virksomheder har i den forbindelse påbegyndt 
samarbejde med forsknings og uddannelsesinstitutioner.

➜ Læs om OPALL på www.opall.dk 
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EKSPORT: VI GØR VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL 

GLOBALE UDFORDRINGER
Eksport og internationalisering har stået højt på Væksthusets dagsorden i hele 2013. Netop eksport har stor 
betydning for mange virksomheders produktivitet, jobskabelse og evne til at skabe varig vækst. Derfor til
byder Væksthuset både events, sparring og kompetenceudvikling til mindre virksomheder, der skal i gang 
med at eksportere.
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Lavere overskud i OSK Ship Tech

OSK Ship Tech A/S med domicil på havnen i aarhus øgede 

sin bruttofortjeneste med 10 pct. til 2
3 mio. kr. i 2011/12 fra 

21 mio. kr. året før. Overskuddet før skat faldt til 2,6 mio. kr. 

fra 3,8 mio. kr. i 2010/11 i virksomheden, der yder skibstek-

nisk og designmæssig rådgivning til danske og udenlandske 

skibsredere og værfter samt offentlige virksomheder inden 

for dansk og international skibsbygning. 

OSK Ship Tech har arbejdet sig frem til en position som 

en af de førende i verden inden for design af specialfartøjer 

til opstilling af havvindmøller. Trods faldet i overskuddet er 

ledelsen tilfreds med resultatet. 
oskar

Ledelsen i V guldmann tilfreds

Den familieejede producent af hjæl-

pemidler til offentlige institutioner 

og handicappede, V. Guldmann A/S 

med hovedsæde i aarhus og datter-

selskaber i Europa, Ukraine, USa og 

Brasilien, øgede sin omsætning med 

2 pct. til 3
76 mio. kr. i 2011/12 fra 

370 mio. kr. året før. Eksporten ud-

gør 74 pct. af omsætningen. Over-

skuddet før skat dykkede til 20 mio. 

kr. fra 27 mio. kr. i 2010/11. 

“Resultatet er tilfre
dsstillende set 

i lyset af det generelle økonomiske klima, og alle koncernens 

aktiviteter har vel at mærke haft tilfr
edsstillende resultater,” 

skriver adm. direktør Carsten Guldmann i regnskabet. Han 

forventer en aktivitet og indtjening i 2012/13 på niveau med 

året før. Den bogførte egenkapital var på 89 mio. kr. ved ud-

gangen af september i fjor. 

oskar

Nedgang for Cane-Lines fl etmøbler

Den tidligere gazellevirksomhed Cane-Linei Rynkeby på 

Fyn vokser ikke længere, men leverer stadig solide overskud. 

I 2011-2012 faldt bruttoresultatet fra 48 mio. kr. til 4
6 mio. 

kr., mens virksomheden tjente 29 mio. kr. før skat. Det var ca. 

3 mio. kr. mindre end året før. 

Cane-Line er især kendt for sine fl ettede møbler i vedlige-

holdelsesfri materialer. For andet år i træ
k udbetales der 15 

mio. kr. i udbytte til ejerne, der foruden direktørerne Brian 

Djernes og Knud Andreasen også omfatter den engelske 

kapitalfond Langholm Capital.

jb

Underskud i Aarhus-modetøjskoncern

Den århusianske modetøjskoncern PBO Group Holding kom 

ud af 2011/12 med et underskud på 2,2 mio. kr. før skat mod et 

overskud på 1,6 mio. kr. året før. Bruttoresultatet faldt med 15 

pct. til 1
7 mio. kr. fra 20 mio. kr. i 2010/11. Koncernen driver 

engroshandel med herre- og dametøj og står bag modemær-

ket Philosophy Blues Original. 

I regnskabet forklarer adm. direktør og ejer, Mogens Jør-

gensen, underskuddet med, at markedet stadig er presset af 

fi nanskrisen, der får folk til at holde tegnebogen i lommen. 

Den bogførte egenkapital var på 16 mio. kr. ved årets udgang. 

oskar
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 ■ EKSPORTFREMSTØD

Af Signe Sørensen

Sverige er indtaget, og po-

sitionen sikker. Planerne i 

Norge er undervejs. England 

var længe på sigtekornet, men 

gennembruddet 

lod vente på sig 

for it-fi rmaet Fi-

scher & Kerrn.   

“Vi har tidli-

gere prøvet at 

komme ind i England, men det 

er en dyrere og længere proces 

end i Skandianvien,” siger Ja-

kob Ohlsen, senior account og 

marketing manager for Fischer 

& Kerrn. 

Men i dag er virksomhedens 

britiske gennembrud pænt un-

dervejs. Den lange og dyre vej 

til oversøisk succes blev for-

kortet med bistand fra Vækst-

hus Hovedstadens projekt 

Growbiz. Projektet har som 

mål at fremme eksport og in-

ternationalisering blandt små- 

og mellemstore virksomheder 

i Region Hovedstaden, der er 

beskæftiget med videnservice.

“Vi så det her som en god mu-

lighed for at få noget erfaring, 

få sat nogle møder op og kom-

me igennem til nogle beslut-

ningstagere,” forklarer Jakob 

Ohlsen om Growbiz’ hjælp.

For Fischer & Kerrn var det 

vigtigt, at få mere eksport, for-

di deres målgruppe er de store 

virksomheder. 

“Det er jo begrænset, hvor 

mange store virksomheder der 

er i Danmark. Fordi vi allerede 

er ude i mange store danske 

virksomheder, har vi mærket 

en dalen i nye investeringer. 

Men vi håber nu, at Norge og 

England kan blive lige så store 

som Danmark og Sverige. Det 

er dem, der er vores fokuslande 

lige i øjeblikket,” siger han. 

Hjælp til at fi nde kunder

Growbiz-projektet er opdelt i 

to dele, forklarer Peter Kop-

pel, Væksthuset Hovedstadens 

projektleder på Growbiz.

Først et træningsprogram, 

hvor de kigger på virksom-

hedens strategiforhold og de 

beslutninger, der skal træffes, 

når man skal ud at være inter-

national på strategisk og ope-

rationel plan. Det kører over 

fi re-fem workshops. Når de er 

overstået, og virksomhederne 

er trænet, laver de et eksport-

fremstød til nærmarkederne i 

samarbejder med Danmarks 

Eksportråd, som har folk sid-

dende på markederne. 

“Vi udstyrer så de her folk med 

viden om de enkelte virksom-

heder, så lægger de en in-

dividuel plan sammen med 

virksomheden, og så søger de 

kunder og partnere, som gerne 

vil mødes med virksomheder-

ne,” siger Peter Koppel.

For Fischer & Kerrn var det 

især kontakten til slutkunder-

ne i England, som de allerede 

satsede på, som Growbiz hjalp 

med.
“Vi har allerede en partner 

i England, som vi gerne vil 

udbygge samarbejdet med, 

og som vi håber, det kan blive 

Eksporttilta
g hjælper it-fi rma til England

Skræddersyet 

assistance fra det 

offentlige gav it-

fi rmaet Fischer & 

Kerrn en 

succesfuld 

hestesko til det 

engelske marked

Peter Koppel, Væksthus 

Hovedstaden, hjælper mindre 

virksomheder med eksportstra-

tegier. Arkivfoto: Bjarke Ørsted
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Omsætning

Resultat før skat

Jakob Ohlsen, 

Fischer & Kerrn.

“Vi har tidligere 

prøvet at komme 

ind i England, 

men det er en 

dyrere og længere 

proces end i Skan-

divanien”

Jakob Ohlsen og Fischer & Kerrns strategi om at slå igennem i England fi k en hjælpende hånd fra 

Væksthus Hovedstaden. Foto: Melissa Ørnstrup
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 ■ MÅLING

Af Signe Sørensen

M
eget tyder på at offentlige 

forsøg på eksportfremme 

har en postiv effekt. 

Sådan lyder det fra Dansk 

Industri, der i en rapport fra  

DI Indsigt skriver, at offentlige 

eksportfremstød blandt små 

og mellemstore virksomheder 

er nødvendige.

”Der udarbejdes jævnligt 

effektmålinger af de fælles 

eksportfremstød. Heraf frem-

går det tydeligt, at deltagelse 

i kollektive eksportfremstød 

giver nogle meget håndgri-

belige resultater,” skriver DI i 

rapporten.

Ifølge rapporten angiver 70 

pct. af de mindre virksomhe-

der, at de har styrket kontakten 

til udenlandske virksomheder 

på grund af deltagelse i fælles 

eksportfremstød. 

“Dermed placerer de kollektive 

eksportfremstød sig som et af 

de absolut mest effektive eks-

portinstrumenter for mmv’er,” 

lyder det i rapporten.

DI Indsigt har også spurgt 

DI’s Virksomhedspanel, om 

hvilke barrierer, de oplever. 

Her peger de på blandt andet 

på manglende kompetencer i 

virksomheden og udfordrin-

ger med at identificere for-

retningsmuligheder uden for 

Danmarks grænser, som store 

problemer. Og netop disse bar-

rierer kan offentlige eksport-

fremstød hjælpe med.

Nødvendig eksport

Danmark ligger ifølge en 2010 

liste fra EU-Kommissionen 

nummer to i EU efter Estland, 

rangeret efter andelen af små 

og mellemstore virksomheder 

med eksport. 

Og sådan skulle det også 

gerne være, påpeger DI. For 

begge lande er så små, at det 

kan være nødvendigt for man-

ge virksomheder at eksportere 

for at vokse, fordi hjemmemar-

kederne er for små. 

Den problematik genkender 

Peter Koppel, Væksthuset 

Hovedstadens projektleder 

på eksportfremmetiltaget 

Growbiz. 

“For mange it-virksomheder 

kan det danske marked blive 

udtømt, fordi det ikke er så 

stort. Men virksomhederne har 

ofte højt specialiseret viden og 

tilbyder en service, der egner 

sig godt til fl
ere udenlandske 

markeder. I it-
branchen er de 

fleste virksomheder født in-

ternationale og deres ydelser 

har ofte internationalt poten-

tiale. Men det kan være svært 

at komme ud over rampen.”  

it-virksomhederne Fischer & 

Kerrn, Utopian City Scape 

og Competencehouse er tre 

ud af de 28 virksomheder, der 

indtil videre har deltaget i 

Væksthus Hovedstadens pro-

jekt, Growbiz. De vendte alle 

tilbage med nye kompetencer.

siso@borsen.dk 

Dansk Industri: Eksporthjælp til 

mindre firmaer bærer frugt

rapport fra dI Indsigt i 

januar

”Dermed placerer 

de kollektive  

eksportfremstød 

sig som et af de 

absolut

mest effektive 

eksportinstru-

menter”

 ■  den samlede eksporteffekt af kollektive eksportfremstød 

i 2009 og 2010 er opgjort til i 
alt 4,5 mia. kr.

 ■  smv’er, der deltog i fælles eksportfremstød i 2009/2010 

opnåede en gennemsnitlig eksporteffekt på 2,3 mio. kr. 

pr. deltagende virksomhed

 ■  70 pct. af smv’er angiver, at de har styrket kontakten til 

udenlandske virksomheder grundet deltagelse i fælles 

eksportfremstød

 ■  de små og mellemstore virksomheder, der eksporterer, 

tror generelt på mere fremgang i år 2013 end deres 

ikke-eksporterende fæller 

siso

FAKTA     eksporthjælp fra det offentlige

dI Indigts rapport 

om eksportfremme 

på www.di.dk

LÆS MERE OM
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Eksporttilta
g hjælper it-firma til England

til noget med, og så brugte vi 

Growbiz til at få fat i nogle 

slutkunder. Det var en god 

måde at komme i gang med 

det på, og få lavet en strategi,” 

siger Jakob Ohlsen.

Fik kunde på fremstød

Fischer & Kerrn kom hjem 

fra eksportfremstøddet i Eng-

land med en konkret kunde 

og flere interesserede. Og fir-

maet har netop mærket effek-

ten af det succesfuld eksport. 

2012- regnskabet er undervejs 

og byder på opløftende årsre-

sultater takket være især frem-

gang på det svenske marked, 

hvor Fischer & Kerrn er ved at 

være veletablerede.

“Vi har et pænt overskud i 

2012. Jeg kan sige, at det over-

skud, vi har i 2012 er større end 

de to underskud fra 2010 og 

2011 tilsammen, så det er et 

pænt år, vi får,” afslører Jakob 

Ohlsen. siso@borsen.dk 

   

I samarbejde med

Ib Kunøe er en af dansk erhvervslivs mest erfarne 

ledere. Han startede som officer i hæren, etablerede 

Mercuri Urval i 10 lande og har siden 1990 investe-

ret personligt i en lang række virksomheder. I dag 

er han bestyrelsesformand for 12 selskaber med en 

samlet omsætning på 23 mia. kr. 

Hvad er det, han kan? På dette møde åbner Ib 

Kunøe sin værktøjskasse og fortæller frit fra 

leveren om sit syn på praktisk ledelse. Få gode råd, 

hør om interessante cases og få inspiration, når Ib 

Kunøe taler over temaet: Balls, Brains & Heart.

Meld dig ind i Executive Club og deltag i en 

række spændende netværksmøder i hele 2013.

PrOgraM, 14. MarTS

8.00:  ankomst, registrering og 

morgenmad

8.25:   Velkomst ved chefredaktør på 

Børsen, Niels Lunde

8.30:   Ib Kunøe taler om “Balls, Brains 

& Heart”

9.30: afslutning, kaffe og networking

Bemærk mødet foregår på radisson Blu 

Scandinavia Hotel, amager Boulevard 70, 

København S og transmitteres til Executive Club 

i Silkeborg.

mere information og tilmelding her: 

executiveclub.borsen.dk

Sådan gør topcheferne

Ib Kunøe

GrowBiz 
Væksthusets eksportprogram GrowBiz klæder videnservice
virksomheder på til eksport og tager dem med ud på rejsen til 
de nære markeder i Europa, hvor de møder fremtidige kunder 
og partnere. England, Tyskland, Norge og Sverige var på me
nuen i 2013.

➜ Læs mere på www.growbiz.nu

Eksportmøder
Væksthuset stod sidste år bag ni eksportmøder i samarbejde 
med bl.a. Eksportrådet. 
 Møderne fandt sted på tværs af regionen og havde både fo
kus på Tyskland og Norden samt mere fjerne markeder som 
Kina og USA. De ni arrangementer samlede i alt 500 deltagere.

➜ Læs mere om eksportmøderne i 2013 her 
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 ■ EVENT  
Af Karen Fredslund Ellegaard 
Foto: Steven Achiam

Friis Arne Petersen, Dan-
marks dynamiske ambassa-

dør i Kina, kom som den første 
taler med et inspirerende ind-

læg på et møde 
tirsdag eftermid-
dag arrangeret 
af  Væksthus 
Hovedstads
regionen. Mø-

dets titel var ”Gør Kina til dit 
næste eksportmarked”. 

Friis Arne Petersen pegede 
på Kina som et stadig mere op-
lagt valg for danske virksom-
heder, fordi den kinesiske ef-

terspørgsel er stærkt voksende 
på de områder, hvor danske 
virksomheder står stærkt. Han 
gav samtidig et overblik over, 
hvad ambassaden og Eksport
rådet gør for at hjælpe virk-
somheder på vej.

Fem personer – alle med er-
faringer fra Kina – bidrog med 
indlæg og kom med gode råd 
til deltagerne om, hvad man 
især skal være opmærksom på, 
inden man etablerer sig i Kina.

”Det er svært at komme ind 
på et marked, hvor der ikke 
er vækst og innovation. Men 
begge dele finder man  i Kina,” 
sagde Friis Arne Petersen. 

”Det svære i Kina består i, 
hvordan man kommer ind, tje-

ner penge og klarer sig godt!”
Fra sin tid som ambassadør 

i USA var Friis Arne Petersen 
vant til at gange med 60 for at  
have noget sammenligneligt 
med Europa. 

”I Kina ganger jeg med 
265, fordi Kina er så kæmpe-
stort, markedet er umættet, 
og der er store muligheder i 
landet. Men inden man fore-
tager sig noget, skal man stu-
dere markedet og forholdene i  
Kina meget, meget grundigt. 
Jeg tør slet ikke nævne den 
række af firmanavne, jeg ken-
der til, som er kommet galt af 
sted i Kina.”

Kina og patenter
Vækstkonsulent Henrik Tørn
quist er fortrolig med det ki-
nesiske marked. Han drev tid-
ligere egen virksomhed inden 
for fyrværkeribranchen i Kina.  
I sit indlæg kom han ind på IPR 
(Intellectual Property Rights) 
– om patenter. Ifølge ham er 
Kina ekstremt patentaktiv og  

har den største vækst i ver-
den med patentansøgninger. 
Sidste år var der eksempelvis 
526.000 ansøgninger. I dag 
indtager Kina en fjerdeplads i 
verden. I Europa kommer der 
fra Kina ca. 18.000 patentan-
søgninger årligt.

”Kend dit marked for jeres 
produkter i detaljer og opbyg 
relationer i Kina med tro-
værdige samarbejdspartnere, 

inden I beslutter jer,” sagde 
Henrik Tørnquist.

Hvad betyder virksomhe-
dens størrelse for, at man kan 
etablere sig i Kina? Det gav  
en af Danmarks førende Kina-

kendere, Carsten Boyer Thø
gersen, et bud på. Han er tidli-
gere generalkonsul i Shanghai, 
har boet 20 år i Kina og har en 
enorm viden om det kinesiske 
marked. Han fortalte om to ty-
piske, men samtidig vidt for-
skellige danske virksomheders 
etablering i Kina.

På et mere overordnet plan 
fortalte ina-ekspert Hanne 
Leanderdal, Kinakonsulen

ten,  om hvordan med bør 
arbejde bevidst med kinesisk 
erhvervskultur, som er ganske 
anderledes end den europæere 
kender.  
Virksomhedsejer Hans Pe

ter Høeg Larsen, Ticket to 
Heaven, sluttede rækken af 
indlæg og bidrog med dagens 
case-story, hvor han fortalte 
om sine egne erfaringer med 
at komme ind på det kinesiske 
marked. 

Mødet fandt sted i Festaudi-
toriet på Det Natur- og Biovi-
denskabelige Fakultet, Køben
havns Universitet, Science, 
der indtil 2007 bar navnet 
Den Kongelige Veterinær 
og Landbohøjskole. 

Erhvervsdrivende fonde
De fem regionale Væksthuse 
under Erhvervsstyrelsen blev 
oprettet i 2007 for at skabe et 
stærkt erhvervsfremmesy-
stem i Danmark til gavn for 
iværksættere og virksomhe-
der. Væksthusene er stiftet af 
kommunerne og organiseret 
som selvstændige erhvervs-
drivende fonde. I Region Ho-
vedstaden er Væksthuset ejet 
af de 29 kommuner.
 kael@borsen.dk

Kina som vækstmarked
“gør Kina til dit næste eksportmarked” 
var titlen på et særdeles informativt 
møde i Væksthus Hovedstadsregionen

Tidligere generalkonsul i Shanghai , Kina-eksperten Carsten Boyer Thøgersen, Thinkchina.dk, 
bidrog sammen med Hanna Leanderdal, Kinakonsulenten, med vægtige indlæg og gode råd.

Projektleder og facilitator Axel Andreas Beck, Væksthus Hovedstadsregionen, styrede mødet og 
kom med kommentarer i dialog med både talerne og deltagerne. 

Danmarks ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen, projektleder Axel Andreas Beck, Væksthus 
Hovedstadsregionen og direktør Hans Peter Høeg Larsen fra børnetøjsfirmaet “Ticket to Heaven” 
havde nok at tage sig til på mødet om Kina som vækstmarked for erhvervslivet.

Efter hvert oplæg fik mødedeltagerne lejlighed til at reflektere over de meget informative indlæg og 
derefter stille spørgsmål til mødets fem indlægstalere. Mødet foregik i den tidligere Landbohøjsko-
les smukke festauditorium.

Friis arne petersen,  
danmarks ambassadør i Kina

”Kina er et kæmpestort land. Markedet 
er umættet, og der er store muligheder for 

danske erhvervsvirksomheder i landet”
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Udbud af havn volder problemer

Under udbuddet af første etape af udvidelsen af Hanstholm 

Havn blev der modtaget fire tilbud, der spænder fra cirka 875 

mio. kroner for det billigste til cirka 960 mio. kroner for det dy-

reste. Men gennem hele planlægningsfasen og forarbejdet for 

tilbudsgivningen har Hanstholm Havn imidlertid arbejdet med 

en investeringsramme på op til 500 mio. kroner.

Resultatet kalder direktør for Hanstholm Havn Birgitte Juhl 

både overraskende og særdeles uheldigt, og havnen står nu i en 

ny situation. Men bestyrelsen vil arbejde videre med den fast-

lagte udviklingsplan, men med et ændret forløb. Bestyrelsen 

mødes tirsdag den 29. oktober for at beslutte, hvad den fremad-

rettede strategi skal være i lyset af den nye situation, lyder det i 

en pressemeddelelse.

Vandkunsten tegner nye seniorboliger

Diakonissestiftelsen har tilsyneladende ramt plet i forhold 

til mange seniorers boligdrømme.  Lige nu håber 1700 per-

soner, at de om nogle år kan flytte ind i en af de planlagte 

boliger, som henvender sig til mennesker i alderen 55+, der 

gerne vil bo i et område med mulighed for fællesskab. På 

Diakonissestiftelsen kan man både blive del af “det lille fæl-

lesskab” med andre seniorer og af “det store fællesskab”, 

som de mange institutioner og aktiviteter på stedet udgør. 

Opgaven med at tegne boligerne er nu lagt i hænderne på 

Tegnestuen Vandkunsten, der har erfaring med at designe 

trygge miljøer. Som underrådgivere er tilknyttet Esbensen 

Rådgivende Ingeniører og Marianne Levinsen Landskab. 

Forbrugerne har tillid til økonomien

Fem måneder i træk med positive forbrugerforventninger 

viser i følge Dansk Byggeri, at der er tale om en tendens. 

Stigende tiltro i befolkningen til såvel egen økonomi som 

samfundsøkonomien er nemlig godt nyt, da tendensen kan 

være selvforstærkende. Nu venter man så på, at forbrugernes 

optimisme smitter af på byggeriet, lyder det i en kommentar 

fra Dansk Byggeri til gårsdagens forbrugertillidsindikator fra 

Danmarks Statistik.

Forbrugerindikatoren er sammensat af mange forventnin-

ger, hvoraf Dansk Byggeri hæfter sig ved, at forbrugerne især 

har stor tillid til forbedringen af dansk økonomi generelt. Med 

et nettotal på 18,5 er det den mest positive bedømmelse siden 

2009. Dansk Byggeri vurderer, at optimismen hos forbrugerne 

før eller siden vil resultere i et højere privatforbrug. 

Boligjobordning giver grønne boliger

Når danskerne skal vælge, hvor de vil opgradere boligen, så 

vælger hver tredje et grønt tiltag som varmepumper, nye vindu-

er eller isolering, der sparer på energien. Det viser en rundspør-

ge, som YouGov har lavet for Dansk Byggeri. Energirenovering 

er nemlig blevet mere populært i takt med at Boligjobordningen 

har givet husejerne mulighed for at få en skatterabat på 15.000 

kroner af arbejdslønnen. 

Men hvis endnu flere boligejere skal prioritere energirigtige 

investeringer før et nyt køkken eller et nyt badeværelse, så er 

det nødvendigt at netop de grønne investeringer gøres endnu 

mere attraktive, understreger Dansk Byggeri.

Nyhed
er

Nyhed
er

3,80
er kundens tilfredshed med entreprenøren 

for entrepriser med entreprisesum under 

25 mio. kr. Skala: 1-5, hvor 5 er bedst. 

Gennemsnit for de seneste 36 mdr.

(Kilde: Byggeriets Evaluerings Center, BEC)

Oversigtstegningen viser prin-

cippet for, hvor de forskellige 

etaper af seniorboliger tænkes 

placeret. Bebyggelsen midt i bil-

ledet er første etape. (Illustra-

tion: Vandkunsten)

REALKREDITLÅN: Det seneste år er realkreditudlånet til danske 

virksomheder og boligejere øget med henholdsvis 17,2 mia. kroner og 

25,3 mia. kroner. Det viser nye tal fra Nationalbankens MFI-statistik. 

Realkredittens udlån til danske virksomheder og boligejere er steget 

med henholdsvis 3,0 procent og 1,4 procent det seneste år. Den årlige 

vækst i udlånet har været aftagende siden finanskrisen, men har hele 

tiden været positiv, noterer Realkreditrådet.

Der er stigende interesse 

for andre opvarmnings-

kilder til vore boliger og 

virksomheder end de tra-

ditionelle el, gas og olie

OPVARMNING

Af Dan Bjerring

bjerring@licitationen.dk

De særlige varmepumpetek-

nologier vinder mere frem - 

ikke mindst jordvarme, der 

betragtes som den varme-

pumpeteknologi, der giver 

det største ”afkast” i forhold 

til det energiforbrug, der 

anvendes til d
riften. 

Det fortæller teknisk 

konsulent for VVS-området 

i Tekniq Niels Nygaard til Li-

citationen – Byggeriets Dag-

blad. 
Jordvarme giver en ef-

fekt på op til fi re gange, 

men Niels Nygaard påpeger, 

at den nævnte effekt gælder 

ved forud defi nerede tempe-

raturer.

Lang driftstid 

Han understreger, at det er 

vigtigt, at et jordvarmean-

læg, der er den dyreste var-

mepumpeteknologi, er nøj-

agtigt dimensioneret til d
en 

bygning, der skal opvarmes, 

og at det ikke mindst har 

store fordele ved gulvvar-

me. Det er vigtigt, at pum-

pen kører jævnt med lange 

driftsperioder og ikke med 

for mange stop/start.

Niels Nygaard slår også 

fast, at interessen for vedva-

rende energianlæg generelt 

har været stigende, og at Bo-

ligjobordningens tilsk
ud og 

muligheden for, at energi-

selskaberne kan købe ener-

gibesparelserne og dermed 

give yderligere tilskud til 

et varmeanlæg, øger incita-

mentet for et skifte.

Stod i skyggen

Søndersø Energi A/S fra 

Aabenraa kan bekræfte den 

stigende interesse for jord-

varme.

- Jordvarme har i m
ange 

år stået i skyggen af vind- og 

solenergi. Den situation er 

ændret drastisk. Nu er det 

nemlig muligt at få CO2-til-

skud, når man skrotter olie- 

eller gasfyret, få del i hånd-

værkerfradraget med 10.000 

kroner og få rabat på den 

strøm, der bruges til d
riften 

af anlægget. Det er samtidig 

omfattet af garantiordnin-

ger på op til 15 år, forklarer 

ingeniør Poul Søndersø, der 

mener, at det aldrig har væ-

ret mere fordelagtigt end i 

dag.

Lav rente

Det har både borgere og 

pengeinstitutter fået øjnene 

op for. Nu kan man eksem-

pelvis låne 200.000 kroner 

til omkring to trekvart pro-

cent i rente til b
æredygtige 

investeringer:

- Når vi etablerer et an-

læg i et villakvarter, går der 

ikke længe, før vi også skal 

installere i to-tre andre hu-

se på vejen, siger ingeniør 

Poul Søndersø videre.

Han har på mindre end 

10 måneder stået bag leve-

ringen af fl ere end 30 jord-

varmeanlæg primært i Søn-

derjylland, hvor interessen 

er stor.

- I fjor handlede stort 

set alt om solcelleanlæg. 

Økonomien i et jordvarme-

anlæg er helt anderledes. 

Skulle man fjerne håndvær-

kerfradrag og CO2 tilskud, 

er det stadig en god ide med 

jordvarme. Det er ikke in-

stallationen, men den dag-

lige drift, det handler om. 

Hvor god ideen er, afhæn-

ger af den enkelte sag. Ikke 

to opgaver er ens, fastslår 

Poul Søndersø.

Kun tre dage

Et komplet installeret jord-

varmeanlæg koster efter til-

skud omkring 100.000 kro-

ner og etableres på blot tre 

dage, når alle tilladelser er 

i hus. 
Det er jordens beskaffen-

hed, der afgør, hvor mange 

meter slange, der skal gra-

ves en meter ned i haven. 

Den fugtige og lerholdige 

jord er god til at holde på 

varmen og kræver derfor 

ikke så mange meter slange 

som en sandet jord. 

Kræver et anlæg eksem-

pelvis 400 meter slange er 

arealkravet på 500 kvadrat-

meter.

-Med det udstyr, der fi n-

des i dag, er det ikke noget 

problem at grave slangerne 

ned i selv ældre villahaver, 

siger Poul Søndersø. 
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Jordvarme i fremmarch

Investeringerne i den nor-

ske bygge- og anlægssek-

tor stiger i de kommende 

år. Derfor bør danske 

byggevirksomheder kigge 

mod nord

EKSPORT

cbp@licitationen.dk

I dag er det langt fra alle virk-

somheder inden for bygge-

riet, der har succes, når det 

gælder eksport. 

Men det betyder ikke, at 

potentialet ikke er til s
tede. 

I Norge ventes investeringer-

ne i bygge- og anlægssekto-

ren at stige med fi re procent 

i år og fem procent i i 2014 og 

dermed nå op på et investe-

ringsvolumen på knap 367 

mia. norske kroner (337 mia. 

kroner).

Det skal udnyttes, og der-

for holder Dansk Byggeri og 

Væksthus Hovedstadsregio-

nen vækstmøde den 31. ok-

tober med fokus på, hvordan 

håndværksvirksomheder, 

entreprenører og producen-

ter af byggematerialer bedst 

kan gribe mulighederne og 

komme i gang med eksport 

til Norge.

Blandt oplægsholderne er 

Lars Petersen og Bjarne Poul-

sen fra virksomheden Dansk 

Brønd Teknik. 

Virksomheden har med 

sin patenterede teknik til re
-

novering af vejbaner udvidet 

forretningen til Norge. 

De fortæller blandt andet 

om udfordringer og mulig-

heder, når man skal ind på et 

nyt marked. 

- Vi startede ud i Sverige, 

men kunne ikke få markeds-

ført vores løsninger på den 

rigtige måde. Derefter fi k vi 

med hjælp fra Eksportrådet 

og Dansk Byggeri sammen-

sat en eksportpakke og kom 

på den måde til N
orge. Som 

lille virksomhed er det jo af-

gørende at få den rette vi-

den og indsigt, og den fi k vi 

serveret på et sølvfad. Så en 

vigtig grund til vores succes 

er, at vi fi k det skåret på den 

helt rigtige måde fra starten. 

Vi vidste præcis, hvilke op-

lysninger og hvilken person-

kreds vi skulle bruge for at 

lykkes, fortæller Lars Peter-

sen fra Dansk Brønd Teknik.

Bliv klogere

Hos Dansk Byggeri ser chef-

konsulent Anita Kurowska 

Larsen vækstmødet som en 

god mulighed for virksomhe-

derne til at blive klogere på, 

hvad der venter dem, hvis de 

vil eksportere til Norge. 

- Vores erfaring viser, at 

to ud af tre virksomheder 

trækker sig ud af eksport-

markedet inden for det før-

ste år. Det er et stort spild af 

ressourcerne, og det vil vi 

gøre noget ved. Vi oplever 

nemlig, at virksomhederne 

ikke altid er forberedt på, 

hvad der venter dem i Norge 

og derfor heller ikke helt er 

afklaret med, om de i virke-

ligheden er klar til e
ksport. 

Så det rette faglige informa-

tionsgrundlag er et meget 

vigtigt element for at få suc-

ces med eksport, sig
er Ani-

ta Kurowska Larsen. 

Scor guldet i nabolandet mod nord
Der er gang i 

de norske byg-

gekraner for 

tiden.

(Foto: Colour-

box.com)

Vækstmødet

Deltagerne vil kunne møde Væksthusets eksportkonsulent 

Henriette Kahré Freris og Commercial Advisor Malthe Slem-

ming fra Eksportrådet i Oslo. 

Vækstmødet fi nder sted den 31. oktober kl. 15.00 - 19.00 

i kantinen i kontorfællesskabet på Smedeland 13, stueeta-

gen, 2600 Glostrup. 

Tilmelding på www.vhhr.dk under events

Eksport: Tyskland 
kan blive et stort 
marked for Hillerød-
virksomheder, men 
man skal sætte sig 
ind i kulturen, tale 
tysk - og gerne have 
en stor bil.

HillErød: Der er masser af 

penge at tjene for virksom-

heder og iværksættere, hvis 

man får en eksport op at stå 

til Tyskland. Men det koster 

tid, penge og resurser at nå 

dertil. Og så skal man have 

formaliteterne i orden, el-

lers når man ingen vegne.

Sådan lød det, da Vækst-

hus Hovedstadsregionen i 

C4 Videncenter forleden in-

viterede virksomheder og 

selvstændige til vækstmøde 

om vejen til det tyske mar-

ked.
Knap 70 personer fra Hil-

lerød og resten af Nordsjæl-

land lyttede med for at høre, 

om deres virksomhed må-

ske skulle tage springet.

For at indtage det tyske 

marked skal man tale tysk, 

eller have én, der kan tale 

tysk, med. Er man en mand, 

skal man have slips på, og 

så er det vigtigt at huske, at 

man er Des til at begynde 

med.
- Man er ikke dus. Man er 

»Sie«, indtil andet. Helt for-

melt er det den ældste, der 

foreslår, at man ikke skal 

være Des, sagde Jörn Ham-

dorf fra den københavnske 

virksomhed Daintel, der 

vandt Væxtfaktor 2012.

For nogle år siden gik Da-

intel med succes ind på det 

tyske marked for software 

på hospitalsområdet. Jörn 

Hamdorf, der har tyske for-

ældre, stod for ekspansio-

nen gennem møder med de 

tyske forretningsforbindel-

ser.
På en uge fik han fem mø-

der op at stå efter at have talt 

med 15 personer. Og møder-

ne skulle foregå på tysk.

- Det tyske sprog er vigtigt. 

For i Tyskland vokser de op 

med, at engelske film er dub-

bet af tyske skuespillere, på-

mindede han.Kan man derfor ikke selv 

tale tysk, må man få en tysk-

talende medarbejder, eller 

leje en tysk konsulent.Bil i s-klassenOg så er det også en god ide 

at komme i en stor bil.
- Det viser status, når du 

kommer kørende i en stor 

bil. Det er en undskyldning 

for at sige til chefen, at vi har 

brug for en bil i S-klassen, 

sagde Jörn Hamdorf.
Han husker en episode, 

hvor han først i Danmark 

hentede folk i en mindre 

BMW. Deres kommentar 

var: Nåh du får nok for me-

get i løn. Men da han brugte 

samme bil i Tyskland så de 

medlidende på ham, og blev 

enige om at de skulle køre i 

de andres bil. Jörn Hamdorf gav også et 

eksempel på, at tyskerne 

klæder sig korrekt til lejlig-

heden. Er man for eksempel 

på en konference, hvor den 

formelle del er overstået 

om eftermiddagen, så for-

svinder de jakkesætklædte 

tyskere op på deres hotelvæ-

relser og kommer kort efter 

ned i cowboybukser og swe-

ater. Nu er de klædt på til at 

være »casual«.Udover Daintel deltog på 

mødet blandt andre Niko-

laj Fredsted, leder af han-

delsafdelingen i Danmarks 

Ambassade i Berlin og Helle 

Meinertz, konsul og leder af 

Innovationscenteret i Mün-

chen.
Helle Meinertz talte især 

for, at der er et stort mar-

ked for velfærdsteknologi i 

Tyskland for også der bliver 

befolkningen ældre, lige 

som hos os. Velfærdstekno-

logi udgør 10,6 procent af 

Tysklands BNP og området 

har 4,4 millioner beskæfti-

gede. Samtidig er det nemt 

at få introduceret sundheds-

produkter i Tyskland. Det 

kan gøres tre år hurtigere 

end i USA.
laptop og lederhosen

Desuden slog hun et slag for 

det sydlige Tyskland, hvor 

hun arbejder.- Vi har en tendens til ikke 

at komme ret langt ned i 

Tyskland. Det er ærgerligt, 

for der er et kæmpe poten-

tiale. Der er meget vækst og 

penge. 12 millioner indbyg-

gere. München vil på et par 

år få en befolkningstilvækst 

på 300.000 personer. Syd-

tyskland er Europas loko-

motiv når det gælder inno-

vation og vækst, forskning 

og teknologi, sagde Helle 

Meinertz.- Vi plejer at sige, at Bayern 

München er Silicon Valley i 

Europa. Bayern er laptop og 

lederhosen. De kan lide beg-

ge dele. Og til en oktoberfest 

er man dus meget hurtigt, 

lovede hun.Dertil kommer, at tysker-

ne er glade for danske pro-

dukter.- Vi er meget innovative i 

Danmark. Vores løsninger 

er måske noget af det, de kan 

bruge. Der er tillid til os. Der 

er noget med Made in Den-

mark. Det virker.  De elsker 

dansk design, og de synes, 

alt det der Nordic er sejt, for-

klarede hun.Mode er dog nok mere 

nordpå, mens de er glade for 

dansk design i hele Tysk-

land.
Nikolaj Fredsted gjorde 

opmærksom på, at Tysk-

land også er en oplagt vej til 

Kina: Mens kun fem procent 

af den danske eksport går til 

BRIK-landene, så går 10 pro-

cent af den tyske eksport til 

Kina. Og den tyske eksport 

er langt større end den dan-

ske.
- Der er så stort et flow fra 

Tyskland og ud i verden, at 

det er oplagt at komme med 

der, sagde Nikolaj Fredsted.

rich

HillErød: En af deltagerne 

på mødet var Lars Bærent-

zen, direktør i Siscon, der 

har boet hos C4 for nogle år 

siden, men nu bor ved siden 

af ATP i Hillerød.
Lars Bærentzen grundlag-

de Siscon i 2004. Det leverer 

softwareprodukter og sty-

ringsværktøjer inden for 

it-sikkerhed til mellemstore 

og store virksomheder. I dag 

har det otte medarbejdere og 

er også repræsenteret i Nor-

ge.
Nu overvejer han en eks-

pansion på det tyske mar-

ked.
- Jeg sidder og hopper, når 

jeg hører om deres fokus på 

databeskyttelse, sagde han 

til avisens udsendte i en pau-

se i mødet.
Ekstreme med sikkerhed

Forinden havde Nikolaj 

Fredsted, leder af handels-

afdelingen i Danmarks 

Ambassade i Berlin, fortalt 

forsamlingen om tysker-

nes fokus på it-sikkerhed på 

virksomheders hjemmesi-

der - som selvfølgelig skal 

være på tysk.- De er ekstremt sindssyge 

med databeskyttelse. Helt 

ekstreme. Der er regler for 

alt med databeskyttelse, 

sagde Nikolaj Fredsted.

Da Siscon gik ind på det 

norske marked stod det selv 

for at få kontakt og tilpasse 

produktet til markedet der.

Men på mødet fortalte 

Væksthus Hovedstadsregio-

nen, at det laver indledende 

forløb med virksomheder, 

der er interesseret i at væk-

ste. Forløbet inkluderer 

to gange fem timers gratis 

markedsinformation med 

rådgivning om, hvorvidt det 

her er et marked, virksom-

heden skal kaste sig over, el-

ler om det måske er Sverige 

eller Norge.Og det kunne Lars Bærent-

zen nok godt få brug for.

- Jeg tror, vi er et stykke 

vej fra det tyske marked. Jeg 

tror, der skal tilpasning til, 

men får vi lavet den, er der 

er stort potentiale, fordi de 

er så fokuseret på databe-

skyttelse og informations-

sikkerhed, sagde han.

rich

Hillerødfirma  
overvejer Tyskland

Hillerød
2
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Start aftenen med en lækker middag

i Restaurant F. 

briller med personlighed

Vi har vores personlighed - du har din!

Briller skal understrege din personlighed

- det er det, vi brænder for -

Sammen fi nder vi de bedste løsninger
brillestedet

Frederiksværksgade 2  •  Hillerød  •  48 24 72 70

www.brillestedet.dk

indtag Tyskland med slips og stor bil

De virksomheder, som går ind på eksportmarkedet, er 30 procent mere produktive. De lærer noget nyt i 

processen. Skal man ind på det tyske marked, får man bedre indsigt i det, man gør. Det får en til at tænke 

mere effektivt, fortalte projektleder i Væksthus Hovedstadsregionen Axel Andreas Beck.  

 

Foto: Hans Jørgen Johansen

Lars Bærentzen fra Siscon i Hillerød ser stort potentiale i det tyske 

marked.  

Foto: Lars Skov

Gavekort ti
l 

  hele Bytorvet

 Gratis parkering • Shopping • 
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NYHEDER

Furesø Avis

10. september 2013

Af Helene Holm Stolle

ERRHHVVERRV V  Kommer den dan-

ske eksport for alvor i gang, så 

kommer væksten tilbage. Det 

mantra bliver ofte gentaget i 

disse år, men de mindre virk-

somheder kan have svært ved 

at omsætte ambitionerne til 

virkelighed. Den udfordring 

vil Furesø Kommune sammen 

med Væksthus Hovedstads-

regionen nu hjælpe det loka-

le erhvervsliv i Furesø med at 

tage hul på. Det sker blandt 

andet ved et møde, der afhol-

des 16. septmeber. 

En af oplægsholderne ved 

mødet er Steen Schledermann 

fra virksomheden Auditdata, 

som har succes på det briti-

ske marked, og han vil fortæl-

le om de muligheder men også 

udfordringer, man står overfor, 

når man som virksomhed skal 

ind på et nyt marked. 

"Da vi begyndte at sælge til 

det engelske sundhedsvæsen i 

slutningen af 90´erne, var det 

et naturligt næste skridt, at 

vores virksomhed skulle vokse 

- og det lykkedes. Selvom det 

engelske marked på mange 

måder ligner det danske, har 

vi undervejs brugt meget ener-

gi på at fi nde de rigtige samar-

bejdspartnere og samtidig vin-

de offentlige udbudsrunder. 

Det er nogle af de erfaringer, 

jeg vil fortælle om på mødet, 

men jeg kommer også ind på 

vores arbejde med hele tiden 

at udvikle vores salgskanaler 

og tilpasse vores produkter til 

markedet", fortæller han. 

Gavnlig viden

Ifølge Flemming Ipsen er 

mødet 16. september et vig-

tigt bidrag til at sætte skub 

i udviklingen af det lokale 

erhvervsliv. 

"Vi arbejder hele tiden på 

at tiltrække de bedste tilbud 

til vores lokale virksomeder. I 

Furesø har vi både virksomhe-

der, som allerede er ude i ver-

den og virksomheder, der har 

potentialet til at komme det", 

siger han og understreger, at 

mødet, giver begge typer virk-

somheder mulighed for at få 

ny viden om, hvad der skal til 

for at slå igennem - primært i 

England. 

"Udover at møde Steen Sch-

ledermann får deltagerne også 

mulighed for at møde Vækst-

husets eksportkonsulent, Hen-

riette Kahré Freris, direktør 

Marianne Hansen fra Work-

indenmark og Copenhagen 

Talent Bridge samt Per Kaaf 

Andersen fra ambassadens 

handelskontor og Susanne 

Bruun, rådgiver indenfor mar-

kedsadgang, vækst og effek-

tivitet", fortæller Flemming 

Ipsen og tilføjer, at han håber, 

at mødet kan resultere i vækst 

og arbejdspladser i det lokale 

erhvervsliv i Furesø. 

Vækstmødes afholdes 16. sep-

tember kl.8.30-12.00 i Farum 

Kulturhus. Tilmelding er nød-

vendig og sker på www.vhhr.dk 

under events. 

Tilbud til 

erhvervslivet: 

Kom i gang

med eksport

Det lokale erhvervsliv skal udvikles men deres 

måde at tænke på skal udfordres. Det mener 

Flemming Ipsen, erhvervskonsulent i Furesø, der 

inviterer til m
øde om mulighederne for eksport

Af Martin Warming

FOORREDDRRAGG  Hører du stemmer? 

Så er du ikke alene. Op mod fi re 

procent af befolkningen i Dan-

mark menes at høre stemmer.

Det svarer til, at der i Furesø 

Kommune er over 1.000 perso-

ner, der hører stemmer.

Nogle af dem er diag-

nosticerede som skizofre-

ne, mens andre går og tum-

ler med fænomenet alene – 

eller i hvert fald uden at hen-

vende sig til det psykiatriske 

behandlingssystem.

Faktisk viser fl ere undersø-

gelser, at mange stemmehørere 

fungerer godt og ikke har kon-

takt til behandlingssystemet, 

men nu gør en ny selvhjælps-

gruppe i Furesø Kommune, 

under Frivilligcenter Furesø, op 

med de fordomme og proble-

mer, der kan være forbundet 

med at være stemmehører.

"Sondringen mellem at høre 

stemmer og at være egentlig 

skizofren er så ny, at kun Århus 

Kommune har ansat en egent-

lig konsulent på området, så 

det er en helt ny tilgang. Ved 

at mødes med andre i samme 

situation, bliver man lyttet til, 

taget alvorligt og bliver 'afstig-

matiseret'. Stemmerne viser sig 

ofte at være en normal reakti-

on på en unormal eller stærkt 

traumatiserende oplevelse, 

og via grupperne lærer man 

at håndtere og arbejde med 

stemmerne i stedet for at for-

søge at undgå dem eller lade 

sig styre af dem", fortæller 

siger Lee Little, der er psykia-

trisk sygeplejerske og initiativ-

tager til selvhjælpsgruppen.

Hvis du har lyst til at høre 

mere, er du velkommen til fo
re-

drag om emnet i Farum Kul-

turhus torsdag den 3. oktober 

2013 mellem klokken 18 og 20 

i møderum 3.?Overskriften for 

foredraget er "Ønsker du kon-

trol og styring over stemmerne 

i hverdagen?".

Arrangementet er gratis, 

men husk at melde dig til senest 

den 30. september på julia@fri-

villigfuresoe.dk.

Det er ligeledes muligt at 

kontakte selvhjælpskoordina-

tor, Jozette Hjorth, for yderli-

gere oplysninger på telefon-

nummer på 54861032 eller 

22528276.

Nyt tilbud:

Hjælp til Furesø-borgere, 

der hører stemmer

Omkring 1.000 Furesø-borgere hører stemmer - de kan nu få hjælp
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Ros til Væksthusenes eksportfremme
»Væksthusenes tilbud om afklaring af virksomhedernes interna-
tionale muligheder og strategi kommer på en andenplads over 
de mest værdifulde offentlige erhvervsfremmeydelser.«

Sådan lød det for nylig i DI Indsigt, hvor medlemmer af Dansk  
Industris panel for mindre og mellemstore virksomheder blev 
spurgt om deres syn på de offentlige eksportfremmetilbud. 

➜ Læs DI Indsigt her

Eksportsparring
Væksthusene samarbejder tæt med Eksportrådet om at udbyde 
Eksportsparring. Et tilbud rettet mod de virksomheder, som 
endnu ikke er kommet i gang med eksport, men som har stort 
potentiale. Tilbuddet er forankret i Væksthuset for at sikre en 
god kontakt til især de mindre og mellemstore virksomheder og 
sørge for, at virksomhederne får én indgang til den brede vifte 
af tilbud, som findes på eksportområdet.

➜ Læs om Eksportsparring

»Eksportsparring er det mest effektive tilbud, jeg nogensinde har mødt. 
Med Væksthusets hjælp fik vi kontakt til Eksportrådets eksperter, som ken-
der energimarkederne ude i verden. Efter forløbet hos Væksthuset er vores 
forretningsmodel blevet fokuseret, og vi er som virksomhed i langt højere 
grad organiseret som en global forretning«.

Henrik Skouboe, partner i rådgivningsvirksomheden Bystrup, som desig
ner og udvikler fremtidens højspændingsmaster, der er både billigere og 
mindre end eksisterende gittermaster. 

➜ Se mere om Bystrup 

CASE: BYSTRUP 
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AKTIVER tkr.  2013 2012 2011 2010 2009

 Anlægsaktiver     

  Indretning af lejede lokaler,  
driftsmidler og inventar   876 64 114 215 1.382

 Anlægsaktiver i alt   876 64 114 215 1.382

 Omsætningsaktiver      

 Tilgodehavender fra salg   2.622 3.326 449 1.432 2.103

 Øvrige tilgodehavender  9.403 8.000 15.642 15.896 8.706

 Omsætningsaktiver i alt   12.025 11.326 16.091 17.328 10.809

 Likvide beholdninger   11.457 7.897 3.194 126 22

 Likvide beholdninger i alt 11.457 7.897 3.194 126 22

 

 AKTIVER I ALT   24.358 19.287 19.399 17.669 12.213

 

PASSIVER tkr.  2013 2012 2011 2010  2009

 Egenkapital    

 Grundkapital   300 300 300 300 300

 Overført resultat  5.198 3.988 3.202 2.733 2.129

 Egenkapital i alt   5.498 4.288 3.502 3.033 2.429

 Gældsforpligtelser

 Kreditinstitutter   0 0 0 2.275 0

  Leverandører af varer   
og konsulentydelser   1.981 1.320 1.126 1.300 1.625

 Anden gæld  16.879 13.679 14.771 11.061 8.159

 Gældsforpligtelser i alt   18.860 14.999 15.897 14.636 9.784

 

 PASSIVER I ALT   24.358 19.287 19.399 17.669 12.213

Resultatopgørelse: 1. januar – 31. december 2013 Balance: Pr. 31. december 2013

REGNSKAB 

2013
INDTÆGTER tkr. NOTE 2013 2012 2011 2010  2009

  Tilskud   
Resultatkontrakt 1 30.312 29.798 29.295 27.527 25.831

 Øvrige indtægter 2 34.325 27.475 36.240 29.370 19.982

 Indtægter i alt   64.637 57.2 73 65.535 56.897 45.813

 

 UDGIFTER tkr. NOTE 2013 2012 2011 2010  2009

  Personale (løn 
og medarbejder-
 udvikling)  36.082 32.012 33.028 30.938 28.624

  Eksterne 
konsulenter  
og partnere 3 15.737 13.900 20.615 10.537 8.191

 Markedsføring  1.457 1.400 1.061 2.630 3.182

  EDB og små- 
anskaffelser 4 2.476 2.194 2.016 2.280 1.411

  Øvrige  
omkostninger 5 7.515 6.932 8.138 8.659 4.841

 Afskrivninger  159 50 206 1.249 614

 Udgifter i alt   63.426 56.488 65.064 56.293 46.863

 

 ÅRETS RESULTAT  1.211 785 471 604 -1.050

Note 1 Resultatkontrakt 2013

Note 2 Herunder projektindtægter

Note 3 Herunder projektudgifter

Note 4 Hardware, software, møbler og småanskaffelser

Note 5  Husleje, kontorhold, forsikring, øvrige omkostninger samt finansielle 

indtægter og omkostninger
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Synergi og samarbejde kommer ikke af sig selv; det kræver konstant 
hårdt arbejde og fokus. Det lærte jeg i min første periode som formand.
 At skabe sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen og samle alle 
aktører under én hat kræver en indsats af os alle. 
 Her gælder det både om at få fat i fællesnævneren på tværs af vores 
region og samtidig blive bedre til at se, hvad de andre Væksthuse gør. 
 Netop dét bliver en spændende diskussion i den nye bestyrelse, 
hvor vi får anledning til at vaske tavlen ren, bygge videre på de ting, 
der er gået godt og lave om på de ting, der skal blive bedre.

Det handler om at skabe værdi 
I sidste ende handler Væksthuset om at skabe mest mulig værdi for 
både virksomheder og kommuner. Derfor skal vi være endnu skar-
pere til at screene virksomhederne og tage nye initiativer.
 Personligt er jeg ikke nødvendigvis indstillet på at gøre, som vi har 
gjort hidtil, for hvis vi for alvor skal få virksomheder til at rykke sig, 
kræver det en fokuseret indsats, hvor dem med størst potentiale får 
tilbudt et endnu mere koncentreret forløb.

»Mere til de rigtige« var et motto, vi havde på dagsordenen, da vi i 
2013 holdt workshop om fremtidens Væksthus med alle regionens 
kommuner. Det er et motto, jeg vil arbejde for at realisere, ikke blot 
som en ambition, men som en klar målsætning.

Henrik Rasmussen
Bestyrelsesformand, Væksthus Hovedstadsregionen

Som formand for en ny bestyrelse ser jeg frem til de 
næste fire års udfordringer. Jeg er sikker på, at vi som 
Væksthus kan løfte opgaven og gøre endnu mere for 
vores regions virksomheder.

LAD OS GØRE MOTTO TIL 

VIRKELIGHED



20

•  

Design: Helle Rindom
/Exponent Stougaard A/S.

GØR UDFORDRINGER TIL 

MULIGHEDER
Danmark investerer i virksomheder med vækstpotentiale. Vækst

hus Hovedstadsregionen er sat i verden for at styrke virksom

heders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus 

Hovedstadsregionen får du overblik over din virksomheds nu

værende situation og fremtidige muligheder. Sammen kortlæg

ger vi dine vækstmuligheder, dine kunder og dit potentiale – de 

første skridt mod en høj ere vækst. Vi viser dig vej til relevante 

rådgiv ere, som kan bidrage til at føre din vækstplan ud i livet. 

Hvert år hjælper vi over 2000 virksomheder skridtet videre.

Væksthus Hovedstadsregionen
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø 
T: 30 10 80 80 – E: info@vhhr.dk
www.vhhr.dk 


