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HER brænder ingen hekse, men vi skal videre 
med at aflive de gamle fordomme og myter!  
Ny analyse viser, at virksomhederne er langt mere tilfredse med Haderslev 
som erhvervskommune, men også at Haderslev opfattes som en kommune, 
hvor man gerne bor, men ikke driver virksomhed. Haderslev Erhvervsråd 
roser kommunen for viljen til at aflive de gamle fordomme og indsatsen for 
at blive en stærk erhvervskommune. Nu skal professionel markedsføring 
tænde bål af de ulmende gnister. 

Dette var essensen, da Haderslev Erhvervsråd på et møde med kommunens 
økonomiudvalg mandag fremlagde en ny analyse af det lokale erhvervsklima.  

”Det er fantastisk, når analysen viser, at tilfredsheden med de kommunale 
rammevilkår er steget med 35 %, og vi er kommet på niveau med de allerbedste 
kommuner på det spørgsmål, og der er jo næsten fremgang over hele linjen”, 
lyder det fra formanden for Haderslev Erhvervsråd Dan Stjernegaard, som har en 
god forklaring på fremgangen:  

”Da vi i efteråret 2013 endte helt i bunden af DI-analysen om det lokale 
erhvervsklima, satte vi os sammen med kommunen og lavede en plan for at gøre 
Haderslev til en erhvervskommune. I samspil med kommunen og repræsentanter 
for landbrug, håndværk og industri, har vi siden brugt rigtig mange kræfter alle 
steder på at blive bedre. Det kan vi nu se resultaterne af, og Haderslev 
Erhvervsråd vil gerne rose kommunen for det flotte løft”. 

For Haderslev Erhvervsråd er det afgørende, at den gode udvikling nu føres 
videre, så servicekulturen bliver et kendetegn på tværs af hele kommunen, hvor 
alle oplever god service, uanset hvor man henvender sig og om hvad. Men der 
skal ifølge erhvervsrådet også professionel markedsføring til: 

”Det er ikke nok, at vi selv kan få øje på de gode grunde til at drive virksomhed i 
Haderslev Kommune med blandt andet den gode erhvervsservice, en attraktiv 
infrastruktur, konkurrencedygtig arbejdskraft og ikke mindst nærheden til de 
store markeder i Tyskland og resten af Europa. Virksomhedslederne skal også 
tænke på Haderslev Kommune som et sted, hvor de ønsker at drive virksomhed. 
Derfor bliver vi nødt til at ranke ryggen og åbne munden. Kommunen må i gang 
med at markedsføre sig meget kraftigere på de mange ting, der betyder noget 
for bosætning af både borgere og virksomheder”, lyder det fra erhvervsdirektør 
Gert Helenius om ønsket om et styrket image på baggrund af den nye analyse.  



De 5 konkrete forslag til Haderslev Kommune på baggrund af den nye 
erhvervsklima-analyse lyder: 

1. Imageløft – nu skal kommunen markedsføre sig! 
Sæt penge og ressourcer af til professionel markedsføring de kommende år. 
Sammenholdet, modet, viljestyrken og kampgejsten er vores karakter, og skal 
være vores attitude. Drop janteloven, løft blikket og vis herlighederne frem.  

2. Styrk tilfredsheden i Gram og Vojens med klart spyt! 
Forventningsafstemning, klare visioner og kontante til og fravalg skal forbedre 
opfattelsen af kommunen i Gram og Vojens. Haderslev skal være kommunens 
fælles betegnelse, men styrkepositionerne i Gram og Vojens skal udnyttes. 

3. Dialog og løsninger – uanset hvem man er! 
Fortsætte arbejdet med at indføre servicekultur. Fokus på at enhver kunde 
hos kommunen møder en rigtige indstilling og får den bedste løsning, uanset 
hvem kunden er, eller hvor kunden spørger. 

4. Øge kendskab til ”det nye” Jobcenter 
Det er flot, at 33 % af virksomhederne har brugt Jobcentret inden for det 
seneste år og at disse virksomheder er tilfredse. Nu skal alle relevante 
virksomheder lære Jobcentret at kende og vi skal stå sammen om 
arbejdskraft-udfordringerne i vores område. 

5. ”Afmontere” problemer med størst forbedringspotentiale: 
Der peges på tre konkrete problemområder i analysen, som der kan gøres 
noget ved – enten i form af nye løsninger eller bedre kommunikation: 
- Sagsbehandling på miljøområdet. 
- Erhvervsaffald. 
- Offentlige P-pladser. 

 
 
Yderligere info:  
Formand Dan Stjernegaard 4045 8045, dan@stjernegaard.com 
Erhvervsdirektør Gert Helenius 5170 2050, gert@her.dk 
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Hovedtendenser fra erhvervsklimaanalysen: 
 
Analysen er gennemført i maj 2015, hvor 328 virksomheder fra alle brancher og områder 
i Haderslev Kommune har udfyldt et elektronisk spørgeskema udsendt fra Dansk 
Erhvervsfremme. Den fulde analyse kan rekvireres hos Haderslev Erhvervsråd.  
 
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.  
• Stadig 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, og de virksomheder, der har brugt Jobcenteret inden for 

det seneste år vurderer væsentligt højere. 
• Mange virksomheder kender ikke eller bruger ikke Jobcentret 

Infrastruktur (og forsyning) 
• 70 % af virksomhederne er generelt tilfredse på dette område og 10 % er 

utilfredse. I forhold til bedste kommune scores der lavt på håndtering af 
erhvervsaffald og antallet af offentlige parkeringspladser. 

 
 


