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Hedensted bevarer 3. plads i ny erhvervsmåling 

Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed er 

ændret efter Dansk Industris fusion med Dansk Byggeri. Ikke desto 

mindre bevarer Hedensted Kommunes sin placering som landets 3. 

bedste erhvervskommune.  

Analysen ser på 10 kategorier, hvor Hedensted scorer en førsteplads indenfor 

uddannelse. Kategorien ”Overordnet erhvervsvenlighed” får en flot 2. plads, 

mens både ”Arbejdskraft”, ”Grøn udvikling” samt ”Skatter, gebyrer og er-

hvervsarealer” ligger som de 3. bedste.  

Også ”Information og dialog med kommunen” scorer højt med en 4. plads, 

mens de resterende kategorier får en knap så høj placering. Det drejer sig om 

”Brug af private leverandører” (13), ”Kommunal sagsbehandling” (18), ”Digi-

tale rammer” (23) og sidst, men ikke mindst ”Infrastruktur og transport” med 

en 62. plads.  

Borgmester Kasper Glyngø har set frem til temperaturmålingen på kommu-

nens service overfor erhvervslivet og glæder sig over de flotte placeringer: 

”Jeg er særlig stolt af førstepladsen indenfor uddannelse. At 31% af unge i 

Hedensted Kommune vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. 

klasse er utrolig vigtigt for at sikre arbejdskraft til de virksomheder, der bidra-

ger til vores alle sammens samfundsøkonomi. Sammen med en 3. plads in-

denfor kategorien arbejdskraft står vi fortsat rigtig stærkt på erhvervsområ-

det”.  

Også 3. pladsen indenfor grøn udvikling vækker glæde, da klimaet har både  

borgmesterens og byrådets fokus. Her måles kommunen blandt andet på initi-

ativer, der bidrager til, at virksomhederne kan udvikle grønne løsninger.  

Infrastruktur og transport er med sin 62. plads knap så godt.  

”Det er desværre lidt af et smertensbarn for os. Vi har en lille forbedring på 

budgettet til det kommunale vejnet, men vi må erkende, at det er et langt 

sejt træk at skaffe de helt store anlægsbudgetter”, fortæller Kasper Glyngø.  

Den kommunale sagsbehandling får samlet en ganske pæn 18. plads, men 

der er enkelte fald i virksomhedernes oplevelse af sagsbehandlingstiderne, 

som der skal arbejdes med. I det hele taget betragtes og bruges DIs årlige 

analyse som et konkret redskab til løbende at optimere kommunens indsat-

ser. Allerede den 10. september er der et internt stormøde, hvor alle medar-

bejdere med løbende virksomhedskontakt skal arbejde med kontakten og ser-

viceringen af virksomhederne.  

Fakta om undersøgelsen: 

Tidligere var DI’s analyse baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lo-

kale virksomheder og statistiske parametre, mens Dansk Byggeris analyse om 

Kommunal Erhvervsvenlighed var baseret på en spørgeskemaundersøgelse 

blandt kommunaldirektørerne og statistiske parametre med primær relevans 

for bygge- og anlægsbranchen. I år er der – med udgangspunkt i de to oprin-

delige - skabt en helt ny undersøgelse.  
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