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Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på 

virksomhedernes forhold 

Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus 
på at skabe et godt erhvervsklima end tidligere, mener 
kommunaldirektører. De anerkender dog også, at der sta-
dig er rum for forbedringer. 

I løbet af de seneste ti år er der kommet øget fokus på erhvervskli-

maet rundt om i landets kommuner. Det viser en ny undersøgelse, 

som DI har gennemført, hvor 73 ud af landets 98 kommunaldirek-

tører har besvaret en række spørgsmål om det lokale erhvervsklima. 

Undersøgelsen er gennemført i anledning af, at det i år er ti år siden, 

at DI gennemførte den første Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse.  
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I hvor høj grad har du mærket et øget fokus på erhvervsklimaet i kommunen i 
løbet af de seneste ti år? 

Større fokus på erhvervsklimaet de seneste ti år 

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

3 ud af 4 kommunaldi-

rektører har deltaget i 

undersøgelsen 
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Seks ud af ti kommunaldirektører oplever, at der de seneste ti år i 

høj grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet i deres kom-

mune, mens hver tredje tilkendegiver, at de oplever, at der i nogen 

grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet. Samlet set oplever 

95 pct. af kommunaldirektørerne, at der de seneste ti år er kommet 

øget fokus på erhvervsklimaet. 

 

Det er især kommunaldirektører fra jyske og fynske kommuner, der 

oplever, at der er kommet øget fokus på erhvervsklimaet. Mere end 

to tredjedele af kommunaldirektørerne fra Jylland og Fyn svarer, at 

det i høj grad er tilfældet. Blandt kommunaldirektørerne fra sjæl-

landske kommuner er det godt halvdelen, der oplever, at der i høj 

grad er kommet øget fokus på erhvervsklimaet.  

 

Samtidig med, at fokus på erhvervsklimaet er øget, er erhvervskli-

maet blevet bedre. I 2010, da DI gennemførte den første Lokalt Er-

hvervsklimaundersøgelse, lå den gennemsnitlige tilfredshed med 

det overordnede erhvervsklima på 3,31 på en skala fra 1-5, hvor 1 er 

meget utilfreds, mens 5 er meget tilfreds. Her i 2019 ligger den gen-

nemsnitlige tilfredshed med erhvervsklimaet på 3,57. 

 

 

 

 

 

Trods den generelle stigning i virksomhedernes tilfredshed med er-

hvervsklimaet vurderer mere end ni ud af ti kommunaldirektører, 

at der fortsat er potentiale for at forbedre erhvervsklimaet i deres 

kommune. I undersøgelsen  vurderer hver femte, at der i høj grad er 

potentiale for at forbedre erhvervsklimaet i deres kommune, mens 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Pct.

I hvor høj grad vurderer du, at din kommune fortsat har muligheder for at 
forbedre erhvervsklimaet?

Stadig plads til forbedring

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører. 

95 pct. oplever øget fo-

kus på erhvervsklimaet 

Det er særligt i Jylland 

og på Fyn, at fokus på 

erhvervsklimaet er øget 

Samtidig er erhvervskli-

maet blevet bedre 

Der er fortsat potentiale 

for at forbedre erhvervs-

klimaet 
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syv ud af ti angiver, at der i nogen grad er potentiale for at forbedre 

erhvervsklimaet.  

 

Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen er i mange kommuner blevet et 

vigtigt værktøj i arbejdet med at forbedre erhvervsklimaet. To ud af 

tre kommunaldirektører i undersøgelsen svarer, at de i høj eller no-

gen grad benytter resultater fra DI’s Lokalt Erhvervsklimaundersø-

gelse i arbejdet med at forbedre erhvervsklimaet i kommunen. 

 

Generelt er virksomhederne i de jyske og fynske kommuner mere 

tilfredse med det lokale erhvervsklima, end virksomhederne i de 

sjællandske kommuner. I mange jyske og fynske kommuner er der 

stort fokus på at skabe et godt erhvervsklima, og ifølge kommunal-

direktørerne i de jyske og fynske kommuner bliver Lokalt Erhvervs-

klimaundersøgelsen aktivt brugt  i arbejdet med at styrke erhvervs-

klimaet.  

 

Tre ud af fire kommunaldirektører fra jyske og fynske kommuner 

svarer, at de i høj eller nogen grad benytter resultater fra DI’s Lokalt 

Erhvervsklimaundersøgelse til at forbedre erhvervsklimaet i kom-

munen, mens det kun er godt halvdelen af kommunaldirektørerne 

fra sjællandske kommuner.  

 

 

 

 

 

I Lokalt Erhvervsklimaundersøgelsen bliver virksomhederne spurgt 

om, hvor det er vigtigst, at der sættes ind for at styrke deres vækst-

muligheder. Kommunaldirektørerne er på tilsvarende vis blevet 
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I hvor høj grad benytter I resultater fra DI's Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse til at 
forbedre erhvervsklimaet i kommunen?

Lokalt Erhvervsklima bruges til forbedre 
erhvervsklimaet - især i Jylland og på Fyn

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Resultater bruges i i ar-

bejdet med at forbedre 

erhvervsklimaet  

Hvor skal der sættes ind 

for at skabe grundlag for 

vækst? 

Særligt de jyske og fyn-

ske kommuner bruger 

resultaterne 
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spurgt om, hvor de mener, at det vigtigst at sætte ind for at under-

støtte et velfungerende erhvervsliv.  

 

Virksomhedsledere og kommunaldirektører er enige om, at der skal 

sættes ind i forhold til infrastruktur/transport og arbejdskraft for at 

skabe bedre vilkår for virksomhederne. Det er måske ikke så over-

raskende, at det er disse to områder, som både virksomhedsledere 

og kommunaldirektører især peger på, da adgangen til kvalificerede 

medarbejdere og gode transportmuligheder er helt afgørende for de 

fleste virksomheder. 

 

Knap hver femte virksomhedsleder mener også, at det er vigtigt at 

prioritere uddannelse, og hver sjette virksomhedsleder peger på 

skatter/afgifter. Der er meget få kommunaldirektører, der peger på 

uddannelse og skatter/afgifter. Når relativt få kommunaldirektører 

peger disse områder kan det skyldes, at det er områder, som i høj 

grad er afhængige af politiske beslutninger, og som den kommunale 

administration i sig selv har begrænset mulighed for at påvirke.  

Omvendt er der en betydelig andel af kommunaldirektørerne, der 

peger på sagsbehandling samt information og dialog, som er områ-

der den koommunale administration har stor direkte indflydelse på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Offentlig-privat samarbejde

Fysiske rammer

Skatter og afgifter

Uddannelse

Kommunens image

Sagsbehandling

Information og dialog

Infrastruktur og transport

Arbejdskraft

Pct.Kommunaldirektører Virksomhedsledere

Hvilke områder mener du er vigtigst for at understøtte et velfungerende erhvervsliv?

Arbejdskraft og infrastruktur øverst på ønskelisten

Anm.: Der kan sættes op til 2 krydser, så det summer ikke til 100 pct. Kommunaldirektører har i 
snit sat knap 2 krydser, mens virksomhedsledere i snit har sat 1,6 krydser.

Kilde: DI spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører og Lokalt Erhvervsklima 2019.

Enighed om, at Infra-

struktur og arbejdskraft 

er vigtigst 

Kommunaldirektører 

mener også, at sagsbe-

handling og informa-

tion/dialog er vigtig 
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Fakta om undersøgelsen 

• Spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt kommunaldi-

rektører i landets 98 kommuner i perioden ultimo april til 

medio maj 2019. 

 

• 73 ud af 98 adspurgte har svaret på undersøgelsen, hvilket 

giver en svarprocent på godt 74 pct.  

 

• Svarprocenten ligger på 81 pct. blandt kommunaldirektører 

fra jyske og fynske kommuner, mens den ligger på 67 pct. for 

kommunaldirektører fra sjællandske kommuner.  

 


