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Offentlig og gratis virksomhedsrådgivning i 
Danmark
Erhvervs- og Byggestyrelsen, de regionale Væksthu-
se og de lokale Erhvervsservicecentre udgør tilsam-
men et net af gratis, offentlig rådgivning til iværk-
sættere og selvstændige. 
 Den nye iværksætterkultur, hvor soloselvstændige 
og mikroselvstændige ønsker at vokse på andre må-
der end de traditionelle, fx gennem outsourcing, 
partnerskaber og netværksstrukturer, er begyndt at 
trænge igennem til de offentlige rådgivere bag deres 
tykke mure. Så du kan godt få rådgivning, som er til-
passet dine særlige ambitioner og mål for din forret-
ning. 
 De nye Væksthuse er fx meget opmærksomme på 
netop denne gruppe af selvstændige og vores vækst-
potentiale.

Erhvervsservice
De lokale (kommunale) Erhvervsservicecentre hen-
vender sig især til nystartede. 
 Du finder de lokale erhvervsservicecentre gennem 
kommunen eller via den fælles portal www.startva-
ekst.dk. Klik på din region og søg på Erhvervsser-
vice.
 Nogle steder hedder det Erhvervsservicecenter, 
andre steder Erhvervsråd. I København hedder det 
fx www.evu.dk. 

Væksthuse
De fem regionale Væksthuse tilbyder konsulentvirk-
somhed, som især er målrettet den slags selvstændi-
ge, der nok er små, men er kommet lidt længere og 
fx skal i gang med at eksportere, outsource eller in-
vestere. 
 Du finder også dit regionale Væksthus på www.
startvaekst.dk. Klik på din region. Væksthuset kan 
du blive henvist til af dit Erhvervsservicecenter, eller 
du kan henvende dig direkte. Hvis du har vækstam-
bitioner, sender Erhvervsservice-centeret dig videre 
til et af væksthusene.
 Væksthuset vejleder om finansiering, eksport, for-
retningsudvikling og vækst. Du får din egen konsu-
lent tilknyttet, som rådgiver dig i en længere periode 
med det, du nu har brug for.
 Der er kun ét væksthus i hver region, men konsu-

lenterne kommer ud til dig, hvis du har behov for 
det, så den geografiske afstand er ikke noget pro-
blem.

Styrelsen
Erhvervs- og Byggestyrelsen beskæftiger sig bl.a. 
med at tilvejebringe det faglige grundlag for Vækst-
husenes og Erhvervsservicecentrenes arbejde, her-
under iværksætternes rammebetingelser, adgang til 
kvalificeret vejledning og rådgivning, håndtering af 
virksomheder i økonomiske problemer, iværksætter-
uddannelse og vilkårene for selvstændighedskultur i 
Danmark. Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside 
www.ebst.dk, under punktet Erhvervsudvikling, til-
byder publikationer og møder for vækstiværksætte-
re. 

Erhvervsportaler
www.ivaekst.dk, erhvervsportal med vejledning også 
til iværksættere, der har været i gang et stykke tid, få 
gratis hjælp til vækststrategi, forretningsudvikling, 
finansiering, vejledning i salg, markedsføring osv. 
Ivækst samarbejder med bl.a. med Dana, A-kassen 
for selvstændige og med advokatfirmaet Ret & 
Råd.
 www.virk.dk er virksomhedernes digitale indgang 
til det offentlige. Her kan du fx rekvirere ”Innovati-
onspakken” og ændre firmaregistrering.
 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.
eogs.dk kan også bruges, hvis du skal finde love og 
regler om fx selskabsformer, registrere virksomhed 
eller ændre registrering. 

Private rådgivere
Foretrækker du rådgivere, der ikke er en del af det 
offentlige (gratis) system, findes der et utal af privat-
praktiserende innovationsrådgivere og business-
coaches. 
 Sandsynligvis findes der i dit netværk mindst én 
businesscoach, du har tillid til. 
 Sørg for at finde én, som har erfaring med coa-
ching af selvstændige, hvad ikke alle businesscoaches 
har.


