
  

Hedensted Danmarksmester i  

dialog med virksomheder 

Hedensted stormer frem i DI-måling og cementerer sin position 

som landets næstbedste erhvervskommune 

Hedensted Kommune er af Dansk Industri kåret til den kommune, som 

har den bedste dialog med de lokale virksomheder, og samtidig kvitte-

rer virksomhederne i undersøgelsen for, at kommunen har skruet så 

meget ned for dækningsafgifter, grundskyld og byggesags- og affalds-

gebyrer, at de også på det område for første gang placerer kommunen 

helt i top. 

Det er en flerårig målrettet indsats på en lang række områder og et 

stadig tættere samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, der nu for 

andet år i træk sikrer Hedensted Kommune en sølvmedalje i kampen 

om at være landets bedste erhvervskommune. 

Foruden de to 1. pladser opnår kommunen i DI’s måling også to 2. 

pladser og tre 3. pladser. Samlet set er Hedensted gået frem i ni af un-

dersøgelsens 11 kategorier. Kun i to kategorier opnår kommunen ikke 

en top-10 placering, nemlig infrastruktur og transport. Områder, som 

kommunen kun delvis selv har indflydelse på. 

”Der er ingen tvivl om, at det manglende 3. spor på E45 spiller ind i 

virksomhedernes samlede vurdering. Sammen med andre østjyske 

kommuner har vi kæmpet en hård kamp i forhold til Christiansborg, og 

det er derfor utrolig glædeligt, at regeringen med sit finanslovsudspil nu 

lægger op til den VVM-undersøgelse, som er et første skridt på vejen 

mod målet,” siger borgmester Kirsten Terkilsen. 

Hun glæder sig over, at ni ud af ti virksomheder i kommunen i DI-

undersøgelsen igen i år svarer, at de vil anbefale kommunen til andre 

virksomheder.  

”Sidste år etablerede vi den såkaldte ”Krydsservice”, et helt nyt og me-

re tværgående fokus i kommunen, der skulle sikre et endnu hurtigere 

og tættere samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Samtidig har 

vi arbejdet meget med vores sagsbehandlingstider. Initiativer, som jeg 

med tilfredshed noterer mig, at virksomhederne i DI-undersøgelsen nu 

mærker effekten af og kvitterer for har udmøntet sig i hurtigere og me-

re effektiv sagsbehandling,” tilføjer Kirsten Terkilsen. 

Carsten Wengel, formand for DI Horsens roser Hedensted Kommune for 

den målrettede indsats på erhvervsområdet. 

”Det er fantastisk godt gået af Hedensted Kommune, for det er bestemt 

ikke noget, man kommer sovende til. Tværtimod vidner det om det sto-

re fokus, som kommunen har på de lokale erhvervsvilkår hele året 

rundt. Det er altid en fornøjelse at komme til møde med kommunen, for 

de har altid nye tiltag klar til at forbedre forholdene for virksomheder-

ne. På den måde er Hedensted et forbillede for andre kommuner, der vil 

gøre det nemmere at drive virksomhed og dermed skabe et bedre 

grundlag for flere arbejdspladser,” siger Carsten Wengel.  
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DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima er Danmarks største. Det 

er ottende gang, at DI foretager undersøgelsen, hvor Hedensted syv år 

i træk har ligget i top-5. 

Undersøgelsen kombinerer spørgeskemabesvarelser fra virksomheder 

med officielle statistiske data. Virksomhedernes bedømmelser vægter 

2/3 af det samlede resultat, mens statistikken vægter den sidste 1/3. 

 

For mere information:  

Kirsten Terkilsen, Borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 24493820 

Anders Killmann Petersen, Erhvervschef Hedensted Kommune,  

tlf.: 24901852 

 

 


