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Det staves F-R-A-A-S. Ud-
talte man navnet på dansk, 
ville det rime på “frås”. Og 
så ville det være rigtig sjovt. 
For Erik Fraas er økonomisk 
rådgiver for private. Og så er 
et navn, der lyder som “frås”, 
lettere ironisk...

Nu er navnet hollandsk. Og
udtales derfor med lange a’er, 
som man gør med den hol-
landske hovedstad regeringsby
Haag. F-R-A-A-S. 

Erik Fraas har netop star-
tet virksomhed PØR, Privat 
Økonomisk Rådgivning, i
Hvidovre.

Erik Fraas er tidligere bank-
rådgiver og har valgt at bygge 
firma op for at servicere private
mennesker, der har behov for 
økonomisk vejledning.

- Jeg har i min tid som råd-
giver arbejdet med mennesker,
der har haft mange penge - og
med mennesker, som har haft 
meget få penge. Derfor forstår
jeg begge verdner og de udfor-
dringer, der følger med, siger 
Erik Fraas.

Hans styrke er at rådgive
økonomisk men også at for-
stå, at det er rigtige menne-
sker, der gemmer sig bag tal-
lene. Kundeservice og evnen 
til at kommunikere fra tiden 
som bankrådgiver har givet en
masse erfaring.

Nu er virksomheden PØR 
en realitet. Og Erik Fraas ser 
frem til at dele ud af sin vi-
den.

■

Jeg har intet 
produkt at sælge

- Jeg kommer til at arbej-
de med to elementer: Dels den
private rådgivning, hvor vi ta-
ger udgangspunkt i den enkel-
te kundes økonomi. Og dels 
kurser, hvor flere kan tilmelde 
sig for at høre om eksempelvis
pensionsforhold og boligfinan-
siering...

Den økonomiske rådgiv-

ning adskiller sig kraftigt fra 
besøget i pengeinstituttet el-
ler finansieringsselskabet:
Erik Fraas har ingen aktier i 
de råd, han giver.

- Jeg får ikke provision af
det, jeg vejleder kunden til. Jeg
har intet salg i forhold til det, 
jeg anbefaler. Jeg er min kun-
des mand modsat bankrådgi-
veren, der er sin arbejdsgivers 
mand og har et produkt at sæl-

ge, siger han og understreger 
pointen ved at tilføje, at han 
gerne forhandler på kundens 
vegne med bankrådgiveren el-
ler er bisidder i skifteretten el-
ler i fogedretten.

PØR ’s filosofi er, at der skal
tre elementer til et godt liv: En
sund økonomi, et socialt fun-
dament og en sund krop.

- Vi går til lægen, og vi vær-
ner om vores familie og venner.
Gør det samme med økonomi-
en, siger Erik Fraas. 

Hvem er typisk dine kun-
der?

- Det er en bred vifte. For 
nogen er jeg den sidste udvej. 
For andre er jeg den, der gi-
ver et overblik. Nogen kom-
mer endda til mig, fordi de 
tror de skal i fængsel, fordi de 
har for megen gæld. Men lad 
mig slå det fast: Man kommer
ikke i fængsel, fordi man har 
gæld...

Erik Fraas peger på, at ban-
ker og finansieringsselskaber 
er blevet mere hårdhudede end
tidligere.

- De er ikke lige så lette at
tale med som tidligere. Så få 
styr over økonomien. Lær at
lægge et budget. Forbered jer 
på, at I gerne vil købe hus, bil, 
båd eller hvad, I nu drøm-
mer om. Vis banken, at I er i 
stand til at spare op, siger Erik
Fraas.

Han rådgiver i boligfinan-
siering, pension, budget, gæld,
lån, opsparing og gennemgår 
generelt økonomien i famili-
en.

Erik Fraas har i tre år også 
arbejdet som frivillig gælds-
rådgiver med fokus på socialt 
udsatte.  ark

Få råd til frås hos Fraas
Erik Fraas har netop startet virksomhed, og 

rådgiver private om økonomi

Erik Fraas.

Nye tal fra Danmarks Sta-
tistik viser, at befolkningstil-
væksten er absolut størst i de
områder, hvor erhvervslivet 
også har vækstcentre. Det er 
tid til at revurdere fordelin-
gen af midler til erhvervsud-
vikling, hvor tyndt befolkede
områder får støtte i samme 
omfang som vækstområder-
ne, mener Dansk Erhverv.

Mens Danmarks befolk-
ning samlet set forventes at
øges med 3 pct. frem mod 
2020, vokser København by
med 13 procent og Østjyl-
land med seks procent. Det 
viser nye tal fra Danmarks 
Statistik.

Dermed vokser befolknin-
gen markant mere i de områ-
der, hvor erhvervslivet også 
trives:

- Befolkningsudviklingen 
følger meget nøje udviklingen

■ i erhvervslivets vækstcentre.
Det er helt tydeligt, at folk 
flytter derhen, hvor der er 
erhvervsudvikling og mulig-
hed for at få job. Derfor er vi 
også nødt til at se på, hvor-
dan vi fordeler midlerne til 
erhvervsudvikling, siger un-
derdirektør i Dansk Erhverv,
Niels Milling.

- Hidtil har vi haft en me-
get ligelig fordeling af mid-
lerne, så de tyndt befolkede 
områder fik støtte i samme 
omfang som de tættest befol-
kede områder. Men hvis vi 
for alvor vil have valuta for 
pengene, så bliver vi nødt til 
at erkende, at erhvervsudvik-
lingsinitiativerne skal ske der,
hvor fremtidens virksomhe-
der befinder sig – og det er 
der, hvor de har adgang til 
arbejdskraft, siger han.

Størst
erhvervsudvikling i 
tættest befolkede

områder
Befolkningen stiger i de

områder hvor erhvervslivet 
trives


