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En nedslående DI-måling for Faxe Kommune 

Dansk Industri (DI) måler hvert år de danske kommuners erhvervsklima på baggrund af 
officielle statistiske data samt besvarelser fra et omfattende spørgeskema til lokale 
virksomheder. Spørgeskemaundersøgelsen måler virksomhedernes tilfredshed med 
kommunernes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedernes 
erhvervsvilkår. 

Faxe Kommune er rykket hele 27 pladser tilbage i 2019-udgaven af Lokalt Erhvervsklima. Med 
en samlet placering som nummer 90 ud af 93 kommuner opnår Faxe Kommune den dårligste 
placering siden 2012. Resultatet gør samtidig at Faxe falder fra den bedst placerede til den 
dårligst placerede kommune på Sydsjælland. 

Det er ærgerligt, idet virksomhederne gerne vil involveres og i dialog med Faxe Kommune om 
udvikling af de lokale rammevilkår. Glædeligt er det dog, at byggesagsbehandlingen og 
samarbejdet med Jobcentret er positivt vurderet. I Business Faxe vil vi anbefale at bruge 
målingen som et positivt værktøj for Kommunen til dialog med erhvervslivet om en fælles 
indsats for den lokale udvikling. 

Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed 
Hovedårsagen til den store tilbagegang skal findes i de adspurgte virksomheders overordnede 
vurdering af Kommunens erhvervsvenlighed, der tæller 1/3 i den samlede placering. Her har 
Faxe Kommune rykket sig hele 36 pladser i den forkerte retning og lander dermed på en 87. 
plads. I Business Faxe mener vi at der er gode muligheder for at forbedre virksomhedernes 
vurdering af erhvervsvenligheden, hvis der arbejdes involverende med Faxe Kommunes nye 
Erhvervsstrategi 2019 – 2022. 

Infrastruktur og transport 
I kategorien ”Infrastruktur og transport” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 86 i 
årets undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 82 i samme kategori. Samtidig 
tilkendegiver over 40% af de adspurgte virksomheder i årets undersøgelse, at infrastruktur og 
transport er et af de områder, som Faxe Kommune bør prioritere højest, hvis Kommunen skal 
styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet. 

I Business Faxe glæder vi os over at Faxe Kommune på de statistiske indikatorer ikke er gået 
tilbage og at Kommunen i sin nye Erhvervsstrategi 2019 – 2022 blandt sine indsatsområder 
blandt andet har valgt Infrastrukturforbedringer. Her peger Kommunen specifikt på 5 områder 
hvor man vil forsøge at påvirke de statslige beslutningstagere til gavn for det lokale erhvervsliv. 
En opgave Business Faxe meget gerne indgår i og understøtter. 

Arbejdskraft og Uddannelse 
I kategorien ”Arbejdskraft” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 67 i årets 
undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 50. Det er et trist resultat, men ser man ned i 
tallene, så er der fremgang i forhold til Jobcentrets samarbejde med virksomhederne. 
Placeringen skal findes i Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for 
kvalificerede medarbejdere. 
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I kategorien ”Uddannelse” opnår Faxe Kommune igen i år en bundplacering som nummer 93 
ud af 93 Kommuner. Uddannelsesområdet er en af de vigtigste faktorer for vækst og udvikling, 
og i Business Faxe anser vi derfor en investering i uddannelsesområdet som et must. 

I Business Faxe glæder vi os over, at netop Arbejdskraft og kompetencer også er et af 
indsatsområderne i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019 – 2022. Her peger Kommunen på 
netop arbejdskraft og uddannelse, som områder hvor der er tæt sammenhæng til 
bosætningsstrategien og Jobcentrets aktiviteter for at hjælpe med at rekruttere den 
nødvendige arbejdskraft. Business Faxe vil også her meget gerne indgå i og understøtte 
Kommunens bestræbelser på at skabe bedre vilkår for det lokale erhvervsliv. 

Kommunal sagsbehandling  
I kategorien ”Kommunal sagsbehandling” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 46 
i årets undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 39. Tidligere har sagsbehandlingen af 
miljøsager klaret sig rigtigt godt. Byggesagsbehandlingen ligger nu bedst i virksomhedernes 
vurdering af Faxe Kommunes sagsbehandling. 

I Business Faxe glæder vi os over at Faxe Kommune på dele af forvaltningsområderne klare sig 
bedre end gennemsnittet af kommunerne. Business Faxe håber at den øvrige forvaltning vil 
arbejde videre i sine bestræbelser på at forbedre sagsbehandlingen, meget gerne i en tæt 
dialog med erhvervslivet. 

Skatter, Afgifter og Gebyrer 
I kategorien ”Skatter, Afgifter og Gebyrer” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 69 
i årets undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 67. Lokale skatter, afgifter og gebyrer 
er vigtige parametre for virksomhedernes konkurrenceevne og kan være med til at afgøre, 
hvor de ønsker at placere sig. I Business Faxe er vi af den overbevisning, at man blandt andet 
skal arbejde med serviceniveauet, hvis virksomhederne vurdering af kategorien skal forbedres. 

Fysiske rammer 
I kategorien ”Fysiske rammer” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 83 i årets 
undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 60. Specielt er det virksomhedernes 
vurdering af Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning, som er årsag til den 
ringe placering. 

I Business Faxe glæder det os at Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022 blandt andet 
peger på udbygningen af den digitale infrastruktur, ligesom strategien også peger på en større 
indsats for at synliggøre de indsatser man arbejder på og de resulter man faktisk opnår. 
Herunder synliggørelse af de potentialer, der er i Kommunens erhvervsområder. Denne 
synliggørelse vil Business Faxe arbejde aktivt på i samarbejde med Kommunen. 

Brug af private leverandører 
I kategorien ”Brug af private leverandører” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 
88 i årets undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 34. Specielt peges der her på 
Kommunens udbudsprocesser. 
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I Business Faxe synes vi det er ærgerligt, idet vi er af den opfattelse, at Faxe Kommune har gået 
det første gode skridt ved at implementere en ny udbudsportal. Business Faxe understøtter 
gerne Kommunen i det videre arbejde med at implementere processerne i Kommunen, ved en 
inddragelse af erhvervslivet og en synliggørelse af arbejdet. 

Kommunens image 
I kategorien ”Kommunens image” opnår Faxe Kommune en placering som nummer 79 i årets 
undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 69. Det glæder Business Faxe, at Faxe 
Kommune i sin Erhvervsstrategi 2019 – 2022 skriver, at der er behov for at samordne, 
koordinere og målrette branding- og imageindsatserne under en samlet strategi samt at der 
heri bør indgå en fremadrettet strategisk informationsvirksomhed, der kan viderebringe de 
positive erhvervshistorier. 

I Business Faxe anser vi det for vigtigt, at vi får udviklet en fælles fortælling om det lokale 
erhverv og bosætning i sammenhæng, da det vil bidrage til at tiltrække ressourcer til 
kommunen både i form af arbejdspladser, borgere og skatteindtægter. Derfor glæder vi os til 
at være en del af det arbejde. 

Information og dialog med Kommunen 
I kategorien ”Information og dialog med Kommunen” opnår Faxe Kommune en placering som 
nummer 90 i årets undersøgelse. I 2018 var Faxe Kommune nummer 72. Der peges på dialogen 
med politikkerne og embedsmændene samt formidlingen af væsentlig information. 

I Business Faxe mener vi, at nøglen til succes er tættere samarbejde, større transparens og 
mere involvering, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at styrke det lokale erhvervsklima og 
dermed styrke vækst og udvikling lokalt. Med Faxe Kommunes nye Erhvervsstrategi 2019 – 
2022 og valget af Business Faxe, som Kommunens aktør på erhvervsservice og 
erhvervsudviklingsaktiviteter, har vi lokalt et godt udgangspunkt. 


