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Kære Cecilia Lonning-Skovgaard,
Tak for din henvendelse af 24. september 2015, hvor du stiller uddybende spørgsmål til forvaltningen vedr. orienteringsnotat om forlængelse af Hovedstadens Iværksætterprogram, der tidligere blev fremsendt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Spørgsmål 1
Hvad er de hidtidige erfaringer i forhold til start af egen virksomhed?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
LB Analyse har i juni 2015 på opdrag af Væksthus Hovedstadsregionen evalueret de første 15 måneder af Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP). Forvaltningens svar bygger på denne evaluering.
Der har siden 1. januar 2014 været i alt 2.560 deltagere på workshops
under HIP, svarende til 1.395 unikke iværksættere, da en række personer har deltaget i flere workshops.
Det fremgår af evalueringen, at 190 ud af de 197 deltagere, som på
deltagelsestidspunktet havde et CVR-nummer, fortsat driver virksomhed. Disse 190 eksisterende virksomheder forventes ifølge LB Analyse at generere en samlet omsætning på 165 mio. kr. i 2015.
Endvidere har 60 personer, der på deltagelsestidspunktet havde en
forretningsidé, men ikke etableret virksomhed, siden registreret et
CVR-nummer. 21 af disse forventer at generere en omsætning i 2015
på i alt 4 mio. kr.
Det fremgår af evalueringen, at effekten af deltagelsen i HIP ikke er
slået fuldt igennem endnu. LB Analyse forventer således, at endnu
flere deltagere vil registrere et CVR-nummer og generere omsætning i
egen virksomhed. Dette er i overensstemmelse med erfaringerne med
iværksætterkurser hos Københavns Erhvervshus. De viser, at der kan
gå flere år efter deltagelse i et kursus, før iværksætteren registrerer et
CVR-nummer. Der er således i nogle tilfælde tale om en længere
modningsproces.
Evalueringen af HIP viser endvidere, at halvdelen af deltagerne har
fået et bedre overblik over de eksisterende tilbud til iværksættere. Næ-
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sten 40 pct. af deltagerne angiver, at de nu benytter disse tilbud i højere grad.
Spørgsmål 2
Hvad er de hidtidige erfaringer i forhold til overlevelse efter 2 år?
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Da HIP har eksisteret i under 2 år, har forvaltningen endnu ikke data
vedr. overlevelsen for de deltagende iværksætteres virksomheder efter
2 år. Som nævnt ovenfor, driver 190 af de 197 deltagere, som på deltagelsestidspunktet havde et CVR-nummer, fortsat virksomhed.
Generelt viser erfaringer, at iværksættere, der deltager i fokuserede
rådgivnings- og sparringsforløb, får styrket deres virksomheds overlevelsesevne. Evalueringen af et iværksætterprogram i Region Nordjylland, foretaget af AKF (Anvendt KommunalForskning) i 2009 viser
således, at iværksættere har 15 pct. større chance for at overleve med
deres virksomhed, når de har modtaget rådgivning.
Jeg vedlægger til din orientering evalueringen af HIP udarbejdet af LB
Analyse.

Med venlig hilsen
Birgitte Hansen
Adm. direktør
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