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- POLITISK NOTAT

Danmarks bedste kommune til
at styrke lokale erhvervsvilkår
For at sikre fortsat velstand, og muligheden for at vi som samfund kan tilbyde verdens bedste
velfærd, er det vigtigt med gode rammer for dem, som producerer produkter og services: Det
danske erhvervsliv. Velstand og velfærd går hånd i hånd med de rette betingelser for vores erhvervsliv.
Kommunerne opstiller forskellige rammevilkår for virksomhederne, og kan gøre meget for at
tiltrække virksomheder samt udvikle og fastholde private arbejdspladser. Det bør være en prioritet i enhver kommune at sikre rammerne for vækst og velstand.
For en lang række kommuner er det dog tydeligt, at det er mere attraktivt at tænke i at tiltrække borgere end i at tiltrække virksomheder. Særligt storbykommuner har dårligere erhvervsvilkår. Dårligere rammevilkår for virksomhederne medfører, at man ikke har lige så
mange investeringer, virksomheder og arbejdspladser, som man kunne have. Det koster velstand og velfærd.
Erhvervsvenlighed handler om mere end den enkelte virksomhed. Det er gode rammebetingelser for beskæftigelse og produktion, der skaber grundlaget for vores velfærd.
Derfor fremlægger Dansk Erhverv her en række konkrete forslag, som kan implementeres i alle
landets kommuner. Dertil kommer en række succeshistorier, der er eksempler på, hvordan
handlekraftige kommuner har forbedret deres erhvervsvenlighed - og styrket lokale virksomheders konkurrenceevne.
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Dansk Erhverv anbefaler
Afskaf særskatter på erhvervslivet
Det skal kunne betale sig at drive virksomhed. Det er alt andet lige mindre attraktivt at starte og
drive virksomhed i en kommune, hvor man beskattes hårdere end i andre kommuner. Skat er en
driftsomkostning for enhver virksomhed, og de penge, som opkræves, kan ikke gå til videreudvikling af den lokale virksomhed eller forbedrede arbejdsvilkår for de ansatte, da de går til kommunekassen.
Danske kommuner opkræver bl.a. for over 2,3 mia. kr. årligt i dækningsafgift, som er en særskat
på erhvervsejendomme. Visse kommuner har også særlige afgifter på alt fra udeservering til reklamebannere.
Dækningsafgiften rammer skævt, og er konkurrenceforvridende for virksomheder, der er geografisk bundne. F.eks. betaler et stort hotel i Københavns Kommune DKK 5.394.018 mio. om året
i dækningsafgift, mens hotellets afdeling i Køge betaler 0 kr.
Dansk Erhverv foreslår, at:
• dækningsafgiften udfases helt.
• kommunale særafgifter på bl.a. udeservering, byggesager mv. afskaffes.
• den kommunale grundskyld som minimum holdes i ro.
Hurtig sagsbehandling sikrer fremdrift
Når nogen ønsker at etablere, udvide eller ombygge en virksomhed, kræver det typisk anmeldelser og godkendelser fra myndighederne. Her er det afgørende for fremdriften i et projekt, at
kommunen er en aktiv medspiller, der får tingene til at glide så let som muligt. Derfor skal der
være tilstrækkeligt med ressourcer til at overholde sagsbehandlingstiderne, ligesom det skal
være let finde ud af hvem, hvor og hvad der ansøges til.
Dansk Erhverv foreslår, at:
• de konkrete mål for sagsbehandlingstider og miljøgodkendelser, som er fastsat i Servicemålaftalen mellem KL og Regeringen i 2016, som minimum efterleves.
• der etableres én indgang for erhvervslivet til kommunen, så man undgår fejlindberetninger og spildtid.
• forvaltningen skal se muligheder frem for begrænsninger, og komme med forslag til,
hvordan et ønsket projekt alternativt kan realiseres, såfremt det indsendte, ikke er muligt.
Aktiv erhvervspolitik holder fokus
For at sikre et løbende fokus og en aktiv prioritering af erhvervslivets vilkår, bør kommunen udarbejde en aktiv erhvervspolitisk strategi med konkrete målsætninger, som byråd og forvaltning
efterlever.
Dansk Erhverv foreslår, at:
• der udarbejdes en erhvervspolitik med konkrete målsætninger.
• kommunens officielle hjemmeside har en engelsk udgave målrettet udenlandske virksomheder og borgere.
• erhvervspolitisk udvikling forankres i et politisk udvalg.
• der afholdes møder med erhvervslivet for at sikre en vedvarende dialog.
• Nedsætte og samarbejder med lokale erhvervsråd og handelsstandsforeninger.
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Handlekraft, der har styrket lokale erhvervsvilkår
Erhvervspolitisk strategi skal sikre investeringer og vækst
Odense Kommune besluttede i 2013 at iværksætte en vækstplan, der skulle øge kommunens
konkurrenceevne, og tiltrække borgere og virksomheder. Man fjernede byggesagsgebyrerne og
besluttede at sænke dækningsgebyret. Samlet set resulterede det i byrdelettelser for over 54
mio. kr. over fire år. Ligeledes er der nedsat en ”Invest in Odense” enhed, der har til formål aktivt
at tiltrække virksomheder. Strategien er udviklet af Business Task Force Odense1.
Fokus på at nedbringe sagsbehandlingstider2
Ringsted Kommune har længe arbejdet på at reducere deres sagsbehandlingstid for byggesager
til borgere og virksomheder. Det er lykkedes dem gennem forbedret forhåndsdialog og faglig
opkvalificering af medarbejdere. Fleksibilitet er et nøgleord, og man arbejder på at realisere projekter frem for at bremse dem. Resultatet er, at kommunen er gået fra at være over til at være
under de måltal, som KL og regeringen har fastsat.
Dialog skaber forståelse
Ikast-Brande Kommune er kendt som en af Danmarks mest erhvervsvenlige. Dette tilskrives
blandt andet en god dialog mellem erhvervslivet og kommunen, som der er en meget høj tilfredshed omkring med både politikere og embedsmænd. Det er afgørende, at der er en god dialog
med virksomhederne, for det er med til at skabe en smidig sagsbehandling i bl.a. Byggesager og
sygedagpengesager. Virksomhederne har endda rost kommunen for at formidle væsentlig information, hvilket har været – og stadig er - særligt vigtigt for en kommune at gøre3.
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Læs mere om skatter og afgifter
Skattereglerne er blevet mere komplicerede
April 2019
Lige godt hver tredje virksomhed oplever, at skattereglerne er blevet mere komplekse i løbet af
de seneste fem år. Det er et problem, fordi det gør det dyrere og mere besværligt at drive virksomhed i Danmark.
Link: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/april/skattereglerne-er-blevet-mere-komplicerede2/
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Nu bliver det gratis at bygge nyt i Odense. Odense Kommune, oktober 2013.
Kortere sagsbehandlingstider for byggesager. Ringsted Kommune, april 2021.
3 Danmarksmester i erhvervsklima. Ikast-Brande Kommune, 2020.
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