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Kommuner kan
hjælpe kvindelige
iværksættere frem

Vi skal have flere
kvindelige iværksættere i Danmark,
og vi skal have
flere kvinder frem i
teknologibranchen. Der er et stort
uudnyttet potentiale blandt talentfulde kvinder, og vi har brug for
dem til at skabe innovation, vækst
og arbejdspladser.
Men der er både synlige og usynlige
barrierer, der skal forceres, og her
kan København og andre kommuner hjælpe med at bane vejen.
Danmark har bundplacering på internationale lister over kvindelige
iværksættere, og det er helt skævt.
I 2020 var kun 4,2 procent af de nye
iværksættere kvinder, mens gennemsnittet i OECD er 9,2 procent.
Undersøgelser fra Dansk Erhverv
peger på, hvad der er galt.
Blandt andet mener en del unge

kvinder, at de ikke har de rette
kompetencer for at springe ud som
iværksættere.
Iværksætterlysten hos kvinder er
samtidig lav. Kun to procent af de
adspurgte kvinder svarer, at de
forventer at starte virksomhed inden for de næste tre år, mens det er
ni procent af mændene.
En anden barriere er finansieringen. En undersøgelse viser, at kun
én procent af venturekapitalen går
til startups med kun kvindelige
stiftere. Og endelig mangler der
kvindelige rollemodeller, som kan
motivere og inspirere flere kvinder til at starte ny virksomhed.
Iværksætternetværket Tech Nordic Advocates har udviklet et initiativ, der skal få flere kvindelige
iværksættere frem i teknologibranchen. Det omfatter et acceleratorprogram, et mentorprogram
og et ventureprogram, der skal
motivere og hjælpe kvinder til at
starte og vækste egen virksomhed samt få adgang til risikovillig
kapital.
Københavns Kommune understøtter udviklingen og har indgået et strategisk partnerskab
med Tech Nordic Advocates om
acceleratorprogrammet ”Dan-

for kommunernes ønske om budgetsikkerhed, men vi undrer os
samtidig over, at visse kommuner
i ramme alvor mener, at håndværkerne bedre end kommunen
kan gardere sig imod risikoen for
stigende materialepriser. Det er jo
netop derfor, at AB-vilkårene indeholder en afbalanceret bestemmelse om regulering for ekstraordinære prisstigninger.
Når kommuner ensidigt rykker på
den balancerede risikofordeling,
som AB-vilkårene er udtryk for,
er der stor risiko for, at tilbudspriserne bliver dyrere, for ellers kan
håndværkerne ikke afdække deres
egen risiko.
Mange steder hører vi, at kommuner gerne vil have tilbud fra lokale

og også gerne mindre håndværksvirksomheder. Det er derfor et stort
paradoks, at visse kommuner samtidigt så flittigt forlanger fravigelser fra AB-vilkårene. Navnlig de
mindre virksomheder skal tænke
sig rigtig godt om, før de skriver under på en kontrakt med kommunen,
for man kunne få den tanke, at nogle kommuner i virkeligheden ikke
bekymrer sig om de lokale virksomheder, der skal bygge for dem. Er
det virkelig sådan?
I DI Byggeri tager vi meget gerne
dialog med både KL og de enkelte
kommuner om fravigelser til ABvilkårene, for både de mindre virksomheder og kommuneøkonomien
kan lide skade ved kommunernes
krav. •

af Cecilia Lonning-Skovgaard (V),
beskæftigelses- og integrationsborgmester, København,
og Jeanette Carlsson, Founder &
CEO, Tech Nordic Advocates

V

mark i Førertrøjen på Kvindeligt
Iværksætteri”.
Der er plads til cirka 60 kvinder, og de får konkret hjælp til
at håndtere de udfordringer, der
kan være, når man er kvinde i
tech-branchen. Desuden bliver
de introduceret til internationale
mentorer, partnere og investorer.
Ambitionen er at sætte fart på
udviklingen med flere stærke
start-ups med kvinder i front
til inspiration for andre kvindelige iværksættere. Vi tror på,
at kvindelige iværksættere kan
overkomme de barrierer, der står
i vejen. Her kan kommunerne
give en hånd ved at bakke op om
iværksætterinitiativer, der målrettet arbejder for vækst og fremgang og en bedre kønsbalance.
I København har vi taget første
skridt, og vi glæder os til at følge
udviklingen. •

SÅ ER DET SAGT...
Jeg ville ikke kunne holde ud at
være pædagog resten af mit liv. Ikke med
de vilkår, der er i dag.
Johanne Soﬁe Christensen, nyuddannet pædagog
og studerende på kandidatuddannelse i didaktik, i
Politiken

Det, vi gerne vil, er at afsætte en pose
penge, som kan blive forvaltet i samarbejde med lokalsamfundet her omkring
Kærshovedgård.
Udlændinge- og integrationsminister Mattias
Tesfaye (S) til TV 2 efter møde med borgerne om
udrejsecenter Kærshovedgård

