
 
 

Kære Simon Kollerup, 
 
Det er som bekendt en usædvanlig hård tid for danske virksomheder under Covid-19-
krisen, og regeringen fortjener ros for en hurtig indsats i form af hjælpepakker til 
erhvervslivet.  
 
IT-Branchen repræsenterer mere end 700 medlemmer og branchen beskæftiger 92.000 
ansatte. Branchen formår at skabe en række danske vækstvirksomheder med 
international succes. I 2019 havde de 50 største danskstartede IT-succes’er 42.000 
medarbejdere og en markedsværdi på 370 mia. kr.  
 
Men specielt start-up og scale-virksomhederne er nu hårdt ramt. Der er to typer 
virksomheder, der synes at være særlig hårdt ramt og som ikke falder naturligt ind under 
de nuværende hjælpepakker: 

• Start-up virksomheder, der har udviklet i en årrække, men endnu ikke er nået frem 

til at have nogen (væsentlig) omsætning. 

• Scale-up virksomheder, der har en kraftig vækst, men som på grund af, at vækst 

koster investeringer, endnu ikke er nået det punkt, hvor man har positiv likviditet fra 

driften. 

Start-up og scale-up virksomheder er der mange af i it-sektoren, men disse typer af 
virksomheder findes også inden for medico, pharma, fintech og cleantech m.fl.  
 
IT-Branchen har 3 konkrete forslag, der her og nu skal sikre, at vi ikke taber næste 
generation af vækstvirksomheder: 

1. Fremskyndet udbetaling fra Skattekreditordningen, hvilket på den korte bane øger 

likviditet til virksomheder, der investerer tungt i udvikling etc.  

2. Etablering af en særlig start-up og scaleup pulje på kr. 500 mio. kr. til 

understøttelse af næste generation virksomheder. Puljen skal bringes i spil til 

hurtigt at sikre kapital til virksomheder ved, at grants fra Innovationsfonden 

betragtes som ”privat finansiering” i Vækstfonden. 

3. Styrkelse af egenkapitalen i disse konkurstruede virksomheder ved at 

egenkapitalindskud i en periode gøres afskrivnings- og/eller 

skattefradragsberettigede. 

 

IT-Branchen har den seneste uge indsamlet erfaringer bredt fra økosystemet, som disse 

prioriterede forslag udspringer af. 

 

Vi håber, at ministeren vil tage godt imod disse forslag og stiller meget gerne op til dialog 

om tiltag, der virker understøttende for fremtidens virksomheder. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Natasha Friis Saxberg 

Adm. direktør 

IT-Branchen 


