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ANALYSENOTAT 

Kommunalpolitikere: Gode 
erhvervsvilkår er lige så vigtigt som 
gode velfærdstilbud 
 

 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE  

 

Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger 

God velfærd og gode erhvervsvilkår er ikke hinandens modsætninger, men 

forudsætninger. Et konkurrencedygtigt erhvervsliv og mange arbejdspladser er 

afgørende for, at en kommune har et skattegrundlag, der gør det muligt at opretholde de 

ønskede velfærdstilbud.  

 

Den erkendelse er fremherskende i kommunalpolitik. Faktisk er det 85% af 

kommunalpolitikerne, som mener det er et ligeså vigtigt politisk fokusområde at sikre 

gode vækstmuligheder for kommunens virksomheder, som at sikre gode velfærdstilbud 

til borgernei.  

 

For Dansk Erhverv er det vigtigt at huske på, at en succesfuld kommune der leverer god 

velfærd til borgerne også er en kommune, hvor der er gode vækst- og 

erhvervsmuligheder.  

 

Figur 1 

Det bør være et ligeså vigtigt politisk fokusområde at sikre gode 

vækstmuligheder for kommunens virksomheder, som at sikre gode 

velfærdstilbud til borgerne 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326 
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Politikere: Det behøver ikke koste at være erhvervsvenlig 

Langt hen ad vejen kan kommuner blive væsentligt mere erhvervsvenlige uden at det 

indebærer nye udgifter, alene ved at have bedre forståelse for erhvervslivets behov i 

forvaltningen. Det er vurderingen hos en stor del af kommunalpolitikerne, jf. figur 2.  

 

Kultur og mentalitet i forvaltningen er altså ofte barrierer, eller i hvert fald noget man 

kan arbejde med i de enkelte kommuner. Eksempelvis har virksomheder hyppigt brug 

for kontakt til kommunen om en lang række tilladelser, ansøgninger og lignende. Derfor 

er det Dansk Erhvervs opfattelse, som mange kommunalpolitikere deler, at man kan 

komme langt uden at det behøver koste flere ressourcer eller påvirke opgaveløsningen 

på andre områder negativt.  

 

I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at kommuner sørger for en rimelig 

sagsbehandlingstid, vejleder hvis virksomheder er i tvivl om hvad de skal gøre eller 

hvordan nogle ting skal forstås, og i øvrigt har et imødekommende udgangspunkt.  

 

Figur 2 

Kommunen kunne godt være langt mere erhvervsvenlige end vi er, uden at 
det behøver koste os noget ekstra eller gå ud over vores opgaveløsning

 
 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326 
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Lille flertal vil lette afgifter for erhvervslivet 

Ser man på de tiltag, som vil indebære nogle udgifter for kommunen – selvom de måske 

tjener sig helt eller delvist ind på længere sigt via mere vækst i erhvervslivet – er 

meningerne mere delte. Ser man bort fra ”ved ikke” svar er det dog flertallet, som mener 

prioriterer midlerne i kommunen til at sænke skatterne for erhvervslivet, så 

virksomhederne får bedre vækstmuligheder. Ikke overraskende er der dog stor forskel 

mellem de politiske ”blokke”. 15% af ”rød bloks” kommunalpolitikere mener det bør 

være en vigtig prioritet at sænke afgifter for erhvervslivet, mod 77% i ”blå blok”.  

 

Figur 3 

Hvilket af nedenstående udsagn ligger tættest på din holdning? 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326 

 

Dansk Erhverv havde gerne set en større villighed til at gribe fat omkring en række 

forhold, der på den korte bane koster midler, fx at afskaffe dækningsafgiften i de få 

kommuner, der stadig ikke har gjort det. Det er afgifter som er skadelige og besværlige 

for erhvervslivet, uden at indbringe så stort provenu. Forhåbentlig kan den kommende 

kommunalvalgkamp være med til at overbevise flere kommunalpolitikere om, at det er 

fornuftige investeringer i mere vækst i kommunen. Og under alle omstændigheder er der 

nok for politikerne at tage fat på, både tiltag der koster og tiltag, der ikke behøver koste 

penge for kommunen.  
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Metode 

Data er indsamlet i juni måned som en survey gennemført blandt alle 

kommunalpolitikere. Data er vægtet efter politisk tilhørsforhold efter politisk 

partitilhørsforhold for at sikre repræsentativitet. Svarprocenten var 13 pct., hvilket ikke 

er unormalt for den type undersøgelser.  

 

Svargrundlaget, 326 personer, indebærer en maksimal stikprøveusikkerhed på +/- 5 pct. 

ved et 95 pct. konfidensinterval.  

 

Svarandel påvirker ikke usikkerheden om resultaterne, der er givet ved basen, antallet af 

besvarelser. Hvis ikke den indsamlede data er repræsentativ for helheden vil resultatet 

være problematiske uanset stikprøvestørrelse, og omvendt vil resultaterne være 

gældende så længe de er repræsentative for populationen uanset stikprøvestørrelsen. En 

svarprocent på 10% er derfor ikke som sådan bedre eller dårligere end fx 20% eller 50%, 

så længe alle er repræsentative – eller i hvert fald påvirker det kun antallet af besvarelser 

og derved stikprøveusikkerheden, ikke den generelle troværdighed af de indsamlede 

resultater som sådan.   

 

Som nævnt er svarprocenten ikke usædvanlig lav for denne type surveys, stikprøven 

fremstår ikke som alvorligt skæv når vi ser på partitilhørsforholdet for dem der har 

deltaget holdt op imod alle kommunalpolitikere, og der er ikke nogen åbenlyse grunde 

til, at den indsamlede data ikke skulle være repræsentativ for samtlige 

kommunalpolitikere. Der er således kun tale om relativt små skævheder, idet den største 

parti-vægt er på 0,67 (hvor en vægt på 1 indebærer, at der ikke sker en ændring ved 

vægtningen), hvilket ikke er specielt højt.    
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 OM DETTE NOTAT 

”Kommunalpolitikerne: Gode erhvervsvilkår i kommunerne er ligeså vigtige som gode 

velfærdstilbud” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 55 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 

3. november.  

 

 

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 

samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med 

tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

 

 

 KVALITETSSIKRING 

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører 

egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines 

i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.  

 

 

 KONTAKT 

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på 

mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. 

 

 

 NOTER 

i Data er vægtet ud fra politisk blok for at sikre repræsentativitet. 
 
I princippet kan personer, der er uenige, både mene at velfærdsopgaver er vigtigere end 
erhvervslivets vilkår og det omvendte. Det er 25% af ”rød bloks” vælgere og 2% af ”blå bloks” 
vælgere, der er uenige i udsagnet. Det er derfor nærliggende at gå ud fra, at det primært er det 
første 

                                                        
 


