
Iværksættere får
nu klippekort
Skal forberedes
bedre til at være
selvstændige

Af Christian Rye

HORSENS -
Iværksættere skal være bedre til
at klare sig som selv-
stændige, og projekter
med de dårligste mulig-
heder for overlevelse
skal sorteres fra i star-
ten.

Det er nogle af formålene
med den nye lov om tilskud til
iværksættere, der trder i
kraft fra den 1. januar. Iværk-
sætterne skal i det hele taget
vre bedre forberedt, og der-
for kan de få et klippekort til
brug ved køb af viden i form af
kurser eller anden ekspertbi-
stand.

Men for at få klippekortet,
der har en værdi af 30.000 kr.,
skal ivrkstteren have god-
kendt en forretningsplan hos i

første omgang en etablerings-
vejleder og i anden omgang
Erhvervsfremmestyrelsen,
der så enten giver tilsagn eller
afslag på ansøgning om ivrk-
stterydelse - der i øvrigt ef-
ter den 1. januar hedder etab-
leringsydelse.

120 vejledere
Etableringsydelsen	 ydes

fremover i to og et halvt år,
mens iværksætterydelsen
blev givet over en tre-årig pe-
riode. Støttebeløbet er stadig
halvdelen af den maksimale
dagpengeydelse, men kravet
er nu, at man har en etable-
ringsplan. Denne plan far
man efter samrad med en af
de 120 etableringsvejledere,
der nu findes over hele landet.

Erhvervschef Torben Busk
skal vejlede iværksættere i
Horsens-området.

I Horsens Folkeblads område
er det erhvervschef Torben
Busk, Horsens Erhvervsråd,
der er etableringsvejleder,
samt erhvervschef Rolf Wei-
lert, Skanderborg, og regi-
streret revisor Anne-Marie
Ottesen, Hedensted.

- Vi forventer, at mange vil
benytte sig af at få statstil-
skud til at dygtiggøre sig i for-
bindelse med etablering af
egen virksomhed, siger er-
hvervschef Torben Busk.
Etableringsvejledningen beta-
les af staten, idet det er indbe-
regnet i klippekort-beløbet,
men det ydes kun til personer,
der er ledige og berettiget til
etableringsvejledning. I øvrigt
er der mulighed for at få klip-
pekort med tilbagevirkende
kraft, således at det kan gives
til personer, der inden for det
seneste halve år har startet
egen virksomhed på ivrk-
stterydelse.

Frasortering
Grunden til, at man har

indfønt klippekort- og etable-
ringsvejleder-ordningen er, at
raten af nyetablerede virk-

somheder i Danmark er for
lay, og at overlevelsesraten li-
geledes er for lay. Man mener,
at 10-15 pct. af de dårligste
projekter, som tidligere blev
sat i gang, fremover vil blive
forhindret iværksat.

Efter den ny lov skal en
kommende ivrkstter, der
er berettiget til etableringsy-
delse, udfylde et

ansøgnings-skema, som vedkommende
derefter gennemgår sammen
med en af de 120 etablerings-
vejledere. Skemaet rummer
en rkke spørgsmål, som
an-søgeren skal tage stilling til,
og ud fra spørgsmålene og sva-
rene vil den kommende

Iværk-sætterne måske selv komme til
at opdage svagheder i sit pro-
jekt eller svage punkter i sin
egen viden. Det er det, der kan
rådes bod på ved hjælp af klip-
pekortet, som man inden for
virksomhedens to første le-
year kan lobe sig ekspertbi-
stand på.

Begænsninger
Det første mode med etable-

ringsvejlederen følges op med
endnu et mode, hvorefter
an-søgningen sendes til Er-
hvervsfremmestyrelsen, der
skal give tilsagn eller afslag på
ansøgning om etableringsy-
delse.

På klippekortet kan der ik-
ke tages kurser i viden, som er
påkrævet for at starte den
planlagte virksomhed. Endvi-
dere kan der ikke gives etable-
ringsydelse til landbrug eller
fiskeri eller til områder, hvor
der ikke i forvejen er fri etab-
leringsret.

Torben Busk forventer, at
minimum 100 i Horsens-om-
rådet i løbet af 1994 vil hen-
vende sig med ansøgning om
etableringsydelse. Det er ca.
halvdelen af nyetableringer-
ne, idet mange iværksættere
enten ikke er interesseret el-
ler berettiget til etableringsy-
delse.
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