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9. januar 2018 

Høring over forslag til lov om Vækstfonden 

Høringssvar  
Erhvervsministeriet har iværksat en høring over lov om Vækstfonden. Lovforslaget har dels til 

hensigt, at skabe den mest hensigtsmæssige juridiske ramme for udbyttebetaling for Vækstfonden 

i forbindelse med Nordsøaftalen. Dels til hensigt at give Vækstfonden adgang til den statslige gen-

udlåningsordning med en bevillingsmæssig hjemmel op maksimalt 1 mia. kr. Dansk Erhverv har 

modtaget høringen og har følgende bemærkninger.   

 

 

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv har to generelle bemærkninger til lovforslaget: 

 

1)Lovforslaget betyder færre penge til vækst og innovation i danske virksomheder 

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til udlodning af overskud i Vækstfonden i henhold 

til aftalen om udvikling af Nordsøen mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konser-

vative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Fol-

keparti fra marts 2017. Endvidere har lovforslaget til formål at omdanne Vækstfonden til en selv-

stændig offentlig virksomhed. Herudover vil lovforslagets bestemmelser og bemærkninger sikre 

de fornødne rammebetingelser for Vækstfonden således, at selskabet kan opretholde sit aktivi-

tetsniveau og samtidig udbetale udbytte til staten. 

 

Dansk Erhverv konstaterer, at Vækstfonden er en statsejet fond, som blev etableret i 1992 med en 

grundkapital på 2 mia. kr. og at fonden i dag er en revolverende fond uden afkastkrav. Vækstfon-

dens formål er på dette afsæt at fremme vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder 

for på den måde at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Dansk Erhverv konstaterer videre, at 

regeringen med lovforslaget lægger op til at ændre Vækstfondens nuværende lovgrundlag, således 

Vækstfonden ikke fremadrettet vil være en revolverende fond uden afkastkrav.  

 

Dansk Erhverv konstaterer, at aftalen om udvikling af Nordsøen er indgået med et bredt flertal i 

Folketinget, og at lovændringen derfor er uomgængelig. Dog bemærker Dansk Erhverv, at en så-

dan lovændring samt den konkrete aftale om udvikling af Nordsøen alt andet lige vil betyde færre 

investeringer med egenkapital og et heraf følgende mindre samfundsøkonomisk afkast i form af 
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vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder. Videre bemærker Dansk Erhverv, at lov-

ændringen fremstår paradoksal set i lyset af regeringens udmelding om at styrke investor- og 

iværksætterkulturen i Danmark, jf. regeringens erhvervs- og iværksætterudspil af 30. august 

2017. 

 

2) Vækstfondens bør også fremover kunne sikre vækst og innovation  

Dansk Erhverv bemærker i henhold til lovforslagets § 17 om genudlån, at der lægges op til at give 

Vækstfonden mulighed for at optage statsligt genudlån inden for en samlet ramme på maksimalt 

1 mia. kr. Låneoptaget skal godkendes af Finansministeren og er begrænset til situationer, hvor 

Vækstfondens likviditet kommer under pres i tilfælde af lavkonjunktur eller et frosset venture-

marked, og kan således ikke medregnes som en del af Vækstfondens generelle likviditetsbered-

skab.  

 

Dansk Erhverv anser det for afgørende, at Vækstfonden – uagtet aftalen om udvikling af Nord-

søen - kan fortsætte sine aktiviteter på uændret niveau. Følgelig er det Dansk Erhvervs holdning, 

at Vækstfonden skal gives adgang til genudlån i et 1:1 forhold med Vækstfondens udbyttebetaling 

til aftale om udvikling af Nordsøen og evt. andre kommende udbyttebetalinger.  

 

Videre bør der ikke være situationsbestemte begrænsninger på, hvornår Vækstfonden kan optage 

lån. Vækstfonden investerer efter markedskonforme investorprincipper, og det vil være en alvor-

lig begrænsning på deres kommercielle handlefrihed, hvis genudlån er betinget af politisk god-

kendelse.  

 

Specifikke bemærkninger  

 
§ 10 og § 18 – udbyttebetaling fra Vækstfonden til staten  
 
Med lovforslagets § 10 foreslås Vækstfonden omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, 

mens § 18 giver Vækstfonden mulighed for at udbetale udbytte til staten. 

 

Af lovbemærkningerne til § 18 fremgår, at det forventes, at udbyttepolitikken for Vækstfonden vil 

tage afsæt i en model, hvor Vækstfonden udbetaler udbytter op til 50 % af overskuddet i det for-

rige regnskabsår, dog maksimalt 425 mio. kr. i årene 2017-2025. 

 

Som anført ovenfor ændrer udbyttebetaling den hidtidige drift af Vækstfonden som en revolver-

ende fond.  

 

Dansk Erhverv bemærker, at en sådan lovændring alt andet lige vil betyde færre investeringer 

med egenkapital og et heraf følgende mindre samfundsøkonomisk afkast i form af vækst og inno-

vation i små og mellemstore virksomheder. 

 
 
§ 17 – adgangen til statsligt genudlån 
 
Jf. § 17 om genudlån lægges der op til at give Vækstfonden mulighed for at optage statsligt genud-

lån inden for en samlet ramme på maksimalt 1 mia. kr. 
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Låneoptaget efter § 17 begrænses herudover til situationer, hvor Vækstfondens likviditet kommer 

under pres i tilfælde af lavkonjunktur eller et frosset venturemarked.  

 

Med henvisning til bemærkningerne ovenfor under punkt 2 foreslår Dansk Erhverv, at Vækstfon-

den skal gives adgang til genudlån i et 1:1 forhold med Vækstfondens udbyttebetaling, samt at de 

nævnte begrænsninger i Vækstfondens adgang til at optage genudlån udgår af lovforslaget.  

Med venlig hilsen 

Sigurd Schou Madsen 

Chefkonsulent  

Dansk Erhverv   

 

 


