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Erhvervsklima 2015
FORMÅL MED ANALYSEN:
• Vurdering af kommunens image og omdømme
• Kvaliteten i den kommunale sagsbehandling
• Formidling af arbejdskraft og mangel på kvalificeret 

arbejdskraft
• Bedømmelse af den kommunale infrastruktur; den 

fysiske, digitale samt forsyning og renovation
• Bedømmelse af kommunen som kunde
• Tilgængelighed af erhvervsjord og -lokaler
• Kommunal inddragelse og dialog med virksomhederne
• Den overordnede tilfredshed med de kommunale 

rammevilkår 
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I ALT 328 VIRKSOMHEDER HAR SVARET:



Erhvervsklima 2015
HOVEDKONKLUSIONER:

Overordnede rammevilkår
• stigning fra 2014 til 2015 på de fleste erhvervsklimaparametre. 
• på niveau med de bedste kommuner på dette parameter
• halvdelen af virksomhederne er i dag tilfredse med rammevilkårene, hvor det i 

2014 kun var under hver 5. 
Kommunens image
• 20 pct. stigning i virksomhedsledernes vurdering af kommunen image. 
• stadigt et udviklingspotentiale, fx er ca. 40 pct. uenige i, at kommunen er et 

sted folk gerne vil drive virksomhed.
Kommunal servicekultur
• På alle sagstyper er der sket forbedringer fra 2014-2015. 
• Dialog med og inddragelse af erhvervslivet forbedrer scoren med hele 26 pct.
Arbejdskraft og Jobcenter
• Hver 3. virksomhed mangler arbejdskraft. Faglærte er den type arbejdskraft 

flest virksomheder efterspørger. 
• Jobcenteret går frem, men scorerne er stadig lave. Den 1/3, der har brugt 

Jobcenteret inden for det seneste år vurderer væsentligt højere.
• Mange virksomheder kender ikke eller bruger ikke Jobcentret
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Figur 1: Kommunens overordnede rammevilkår [Indeksskala: 0-100] 

 

Figur 1: Kommunale rammevilkår opdelt på byer [Indeksskala: 0-100] 

 

Kommunale rammevilkår 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen
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Figur 1: Kommunale rammevilkår opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100] 

 

Kommunale rammevilkår 



Erhvervsklima 2015

Image 
Figur 1: Bedømmelse af kommunes Image [Indeksskala: 0-100] 

 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen
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Kommunal servicekultur 
Figur 1: Bedømmelse af sagsbehandling [Indeksskala: 0-100] 

 

             

 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen



Erhvervsklima 2015

Kommunal servicekultur 
       

 

             

 

  
       

 

Figur 2: Bedømmelse af den kommunale dialog og inddragelse af virksomhederne [Indeksskala: 0-100] 

 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen
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Figur 1: Mangel på arbejdskraft i kommunen 

 

Figur 2: Hvilken type arbejdskraft har virksomhederne behov for? 
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Figur 1: Har din virksomhed gjort brug af Jobcenter Haderslev inden for det seneste år? 

 

Figur 2: Performance opdelt på, hvorvidt virksomhederne har haft kontakt med jobcenteret [Indeksskala: 0-100] 

 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen
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Figur 1: Er Jobcenter Haderslev en vigtig samarbejdspartner for din virksomhed? 

 

          

 

Figur 1: Kendskab til jobcenterets tilbud 
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Figur 1: Bedømmelse af forsyning og renovation [Indeksskala: 0-100] 

 

Figur 2: Bedømmelse af den fysiske infrastruktur [Indeksskala: 0-100] 

 

= sammenligning med hidtil bedste kommune i DEF-analysen
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Figur 1: Bedømmelse af kommunen som kunde [Indeksskala: 0-100] 

 

 

Figur 2: Adgang som leverandør til kommunale udbud opdelt på brancher [Indeksskala: 0-100] 
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• Forslag til 5 kommunale indsatser:

1. Imageløft – nu skal kommunen markedsføre sig!
• Sammenholdet, modet, viljestyrken og kampgejsten er vores karakter, 

og skal være vores attitude. Drop janteloven, løft blikket og vis 
herlighederne frem. Sæt penge og ressourcer af til markedsføring.

2. Styrk tilfredsheden i Gram og Vojens med klart spyt!
• Forventningsafstemning, klare visioner og kontante til/fravalg skal 

forbedre opfattelsen af kommunen i Gram og Vojens.

3. Dialog og løsninger – uanset hvem man er!
• Fortsætte arbejdet med at indføre servicekultur.
• Rigtige løsninger, uanset hvem man er, eller hvem man spørger.

4. Øge kendskab til ”det nye” Jobcenter
5. ”Afmontere” problemer med størst forbedringspotentiale:

• Sagsbehandling på miljøområdet.
• Erhvervsaffald.
• Offentlige P-pladser.
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