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Mere end 400 virksomheder har svaret:  
Erhvervsklimaet i Haderslev er det bedste i årevis!  

Ny tilfredshedsmåling viser det bedste erhvervsklima i Haderslev kommune 
siden starten på Haderslev Erhvervsråd – især sagsbehandling, rammevilkår og 
dialog scorer højere – samtidigt runder Haderslev Erhvervsråd medlem nr. 500 

Dansk Erhvervsfremme har for 4. gang siden 2014 spurgt alle typer af virksomheder om deres 
tilfredshed med det lokale erhvervsklima i Haderslev kommune. 409 lokale virksomheder har 
svaret og på næsten alle parametre er tilfredsheden på det højeste niveau nogensinde. 

Den såkaldte ”Customer Effort Score” har fået et løft, og kommunens sagsbehandling ligger højt 
på tilgængelighed, betjening, kompetence og engagement.  Virksomhederne er mere tilfredse 
med både de genelle rammevilkår, infrastrukturen og kommunens dialog og inddragelse. 

”Da Haderslev Erhvervsråd startede for 7 år siden, var det lokale erhvervsklima helt i bund, og 
virksomhederne opfattede slet ikke Haderslev som en erhvervskommune. Nu har vi opbygget et 
tillidsfuldt og udviklende samarbejde med kommunens administration og politikere, og vi har i år 
lavet en helt ny strategi og en 4-årig aftale, så vi kan fortsætte det gode arbejde”,  

lyder det fra erhvervsrådets formand Johan Schmidt, der også kan glæde sig over den største 
opbakning til Haderslev Erhvervsråd nogensinde: 

”På vores bestyrelsesmøde i går var der 497 medlemmer, så vi spurgte de engagerede 
medarbejdere om de kunne bruge fredagen på lidt medlemshvervning. Jeg har så lige hørt, at 
det er lykkes at runde 500 medlemmer for første gang, så vi kan glæde os over de gode takter 
hos både kommune og erhvervsråd”. 

Selvom den nye analyse viser fremgang, vil Haderslev Erhvervsråd gerne gøre det endnu bedre 
sammen med Haderslev Kommune. Det gælder den fortsatte styrkelse af de gode historier og 
Haderslevs image, og det gælder arbejdsmarkedsområdet, hvor vi skal have endnu flere 
virksomheder til at tage socialt ansvar og hjælpe med at uddanne den kommende arbejdskraft. 

Yderligere info eller kommentarer: 
Formand Johan Schmidt, 4030 1164, johan@kastvraa.dk 
Erhvervsdirektør Gert Helenius, 5170 2050, gert@her.dk 


