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Hvordan får vi flere til at 
blive sunde iværksættere? 

Vi giver nye iværksættere 
skattefrihed i virksomhe-
dens tre første leveår, mod 
at de ikke trækker pengene 
ud af virksomheden udover 
løn til indehaveren.

Sådan omtrent lyder en 
del af regeringens udspil i 
den nye 2025-plan. En hel-
hedsplan, der skal ruste 
Danmark til fremtiden ved 

at gøre os stærkere, trygge-
re og mere robuste.

Men er det nu også en god 
idé at give iværksættere 
skattefrihed de første tre 
år?

Det lyder ganske vist til-
trækkende med skattefri-
hed for nye iværksættere, 
og det er sikkert velment 
fra regeringens side, men 
lad os tænke helhedspla-
nen hele vejen rundt.

Lad os tage et eksempel. 
Forestil dig en gade i 

Roskilde, hvor det ligger et 
mindre autoværksted. 

Ejeren har drevet værk-
stedet lovlydigt i mere end 
17 år, han har betalt sin 
skat, han har udlært sine 
svende og har overlevet 
både finanskrisen, skiften-
de regeringers love samt 
konkurrencen fra sortar-
bejdende autoværksteder. 

Nu åbner der så et nyt 
værksted på den anden side 
af gaden. 

Det er en nystartet iværk-
sættervirksomhed, der vil 
være omfattet af skattefri-
hed de næste tre år. 

Det kræver ikke megen 
fantasi at forestille sig, 
hvordan konkurrencen 
mellem de to værksteder 
bliver. 

Hvem kan tilbyde kun-
derne de bedste priser?  

Virksomheden, der beta-
ler skat eller iværksætte-
ren, der har skattefrihed?

Og er det fair?
Det er nemlig ikke kun 

nystartede virksomheder, 
der har behov for kapital i 
virksomheden og støtte. 

Håndværksrådet repræ-
senterer 18.000 små og mel-
lemstore virksomheder, 
og finanskrisen har været 
særlig hånd ved virksom-
heder i den vægtklasse. 

En af Håndværksrådets 
undersøgelser viser, at 
hver tredje virksomhed 
har svært ved at få finan-
sieret nye projekter. 

Samtidig viser en under-
søgelse fra erhvervs- og 
vækstministeriet, at de 
små og mellemstore virk-

somheder generelt har et 
svagt kapitalgrundlag, 
som er med til at spænde 
ben for bankernes vilje til 
at finansiere. 

Det er en god idé at hjælpe 
den nystartede iværksæt-
ter med et spændende pro-
jekt godt på vej, men vi skal 
ikke glemme de allerede 
eksisterende virksomhe-
der, som også har mange 
gode innovative idéer og 
projekter i støbeskeen. 

Det skal også være en fair 
løsning, for hvad nytter det 
at hjælpe nye iværksættere 
i gang, hvis det resulterer i 
unfair konkurrence, så ek-
sisterende virksomheder 
kan blive nødt til at dreje 
nøglen om? 

Vil man støtte op om de 
små og mellemstore virk-
somheder, eksisterende så-

vel som nye iværksættere, 
foreslår Håndværksrådet 
derfor, at man giver alle 
virksomheder med under 
10 ansatte en skattekredit, 
så de eksempelvis ikke skal 
betale selskabsskat af de 
første 100.000 kr. de tjener, 
mod at de lader pengene bli-
ve i virksomheden. 

Den løsning vil motivere 
flere til at blive iværksæt-
tere og styrke deres over-
levelse, men den vil også 
styrke de små og mellem-
store virksomhedernes so-
liditet og vil samtidig ikke 
være konkurrenceforvri-
dende.

Det vil være sund vækst 
i et helhedsorienteret per-
spektiv!

Er skattefrihed for nye iværksættere fair?
HÅNDVÆRKSRÅDET 

HAR ORDET

Af Ane Buch, direktør 
 for Håndværksrådet 

Kinesisk
Spørgsmål: Chia går i 2. hf 
og skriver, at hendes familie 
stammer fra Kina, og at hun 
derfor taler og skriver kine-
sisk. Hun vil gerne uddanne 
sig som tolk eller gymnasie-
lærer i kinesisk. ”Hvordan 
gør jeg det, når jeg ikke har 
kinesisk i gymnasiet?”, skri-
ver hun. Chia fortæller også, 
at hun gerne vil på universi-
tetet, så hun kan få en lang 
uddannelse.

Svar: Det er godt, at Chia er 
indstillet på at skulle stude-
re i mange år. Uddannelsen 
i kinesisk på universitetet 
tager nemlig seks år, når 
man ikke har haft kinesisk 
på A-niveau.

Chia kan vælge at læse Ki-
nastudier på Aarhus eller 
Københavns Universitet, 
som er det klassiske sprog- 
og kulturstudie. Eller hun 
kan læse den engelsksproge-
de uddannelse Asian Studi-
es Programme på CBS, som 
kombinerer sprog, kultur og 
samfund med et større fokus 
på kommunikation mellem 
virksomheder samt busi-
ness. 

Begge uddannelser ta-
ger som sagt seks år, da de 
indeholder et ekstra år på 

bachelorstudiet med propæ-
deutisk kinesisk, altså kine-
sisk på A-niveau indeholdt 
i en fireårig bachelor. Der-
efter kommer to år på kan-
didatstudiet. Chia kan få et 
overblik over uddannelser-
ne på www.ug.dk og få de-
taljerne på universiteternes 
egne hjemmesider på www.
ku.dk  www.au.dk og www.
cbs.dk 

Chia ønsker at arbejde som 
underviser eller tolk. Der er 
ikke en bestemt uddannelse, 
man skal have for at blive 
tolk eller translatør, men i 
de fleste tilfælde vil der være 
krav om, at man har bestået 
en såkaldt translatøreksa-
men. Det er en omfattende 
eksamen, man kan melde 
sig til, når man mener at 
have den nødvendige viden 
og ekspertise inden for det 
sprog, man gerne vil tolke 
eller oversætte i. For at bli-
ve gymnasielærer i et sprog, 
skal man have en univer-
sitetskandidat i sproget og 
derefter et år ekstra i pæda-
gogikum, som er en ansæt-
telse på et gymnasium kom-
bineret med at man selv får 
undervisning i pædagogik 
og gymnasiedidaktik. De 
fleste gymnasielærere har 
to fag, så hvis det er det, Chia 
vil, skal hun overveje at tage 
et fag mere samtidigt med 
kinesiskstudiet. (Det ekstra 
fag gør ikke studiet længere 
end de seks år på universite-
tet + året i pædagogikum.)

Kit Rasmussen

Fra elektriker til 
politibetjent
Spørgsmål: Marc er uddan-
net elektriker og har arbej-
det i branchen i 2 år. 

Et gammelt ønske om at 
blive politibetjent er imid-
lertid dukket op igen, og 
han har derfor sendt nogle 
spørgsmål vedr. uddannel-
sen. Bl.a. vil Marc gerne 
vide, om han skal have en 
gymnasial uddannelse for at 

søge og hvordan man søger. 
Han har også hørt, at der 

kommer en ny politiskole i 
Jylland, men hvor skal den 
ligge?

Svar: Blandt de formelle an-
sættelseskrav hos politiet er 
en erhvervsuddannelse, en 
gymnasial uddannelse eller 
tilsvarende. Som uddannet 
elektriker opfylder Marc 
altså dette krav. 

De øvrige formelle krav 
er en minimumsalder på 21 
år, et godt helbred, dansk 
statsborgerskab samt køre-
kort til bil (inkl. rutine som 
bilist).

Det er imidlertid ikke nok 
at opfylde de formelle krav 
for at blive ansat hos politiet. 
I optagelsesforløbet indgår: 
Fysisk prøve, skriftlig prøve 
i dansk og en farvesynstest, 
prøve i samarbejde, indivi-
duel samtale, sikkerheds-
godkendelse og helbredsun-
dersøgelse hos egen læge.

Herefter laver skolen en 
samlet vurdering og be-
slutter, hvem der tilbydes 

ansættelse. En uddybning 
af krav og nødvendige for-
udsætninger findes på www.
politiskolen.dk.

Det er ligeledes via denne 
hjemmeside, Marc kan sen-
de en ansøgning online. 

Ud over bl.a. eksamens-
papirer og helbredsoplys-
ninger skal Marc uploade 
en personlig, motiveret an-
søgning, som skal beskrive 
kvalifikationer, erfaringer, 
overvejelser om valg af ud-
dannelse, indsigt i uddan-
nelsen, motivation og ansø-
gerens udvikling af studie-
egnethed. 

Mht. Marcs sidste spørgs-
mål, så er det besluttet at 
etablere en ny politiskole, 
som skal ligge vest for Store-
bælt. Beslutningen om pla-
ceringen er dog ikke truffet 
i skrivende stund – den er 
udskudt til ”efter sommer-
ferien”. 

Carsten Nielsen

Grib verden
Spørgsmål: Tenna går i 2.g 

og vil gerne studere i ud-
landet, når hun er blevet 
student. Men hun er meget i 
tvivl om, hvordan hun skal 
realisere den plan. 

Hun ved bare, at det ger-
ne må være en uddannelse 
inden for ”noget kommuni-
kation”, og hun har tænkt 
på enten at læse i USA eller 
Sydeuropa.

Hun spørger brevkassen, 
hvordan hun kommer vide-
re med det projekt?

Svar: For det første kan det 
være en god idé for Tenna 
først at overveje, om hun 
vil tage en hel uddannelse 
– eller et eller flere studieop-
hold som en del af en dansk 
videregående uddannelse - i 
udlandet. Uanset om det er 
den ene eller den anden mu-
lighed, hun har i tankerne, 
er Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets hjemme-
side www.gribverden.dk et 
godt sted for Tenna at be-
gynde sin søgning. 

Her vil hun dels kunne fin-
de mange nyttige, generelle 

informationer om at studere 
i udlandet, dels finde lande-
specifikke oplysninger og 
beskrivelser af konkrete 
landes uddannelsessyste-
mer, adgangskrav/sprog-
krav, ansøgningsprocedu-
rer, økonomi under uddan-
nelse mv. 

Hun vil også kunne finde 
frem til konkrete videregå-
ende uddannelsesinstituti-
oner i udlandet og via deres 
egne hjemmesider danne sig 
et overblik over, hvilke ud-
dannelser, de udbyder.

Hovedparten af de uden-
landske videregående ud-
dannelsesinstitutioner har 
desuden et internationalt 
kontor, som tager sig af 
spørgsmål fra potentielle 
udenlandske studerende. 

Og hvis Tenna ønsker at 
tage et studieophold i ud-
landet som et led i en dansk 
uddannelse, vil der ligeledes 
på den danske uddannelse 
være medarbejdere, som 
kan yde kyndig vejledning 
omkring det.

Carsten Nielsen
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