


De oplagte kandidater 



De oversete kandidater 



2 UD AF 5 VIRKSOMHEDER...  
 
…er flyttet inden for de seneste 10 år 



Virksomhedernes ønskeseddel 

Andre ting der er vigtige

Nærhed til forskningsmiljøer

Nærhed til virksomheder inden for samme branche

Nærhed til leverandører

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

God adgang til kollektiv trafik

Nærhed til by med aktivt byliv

Effektiv jobservice

Synlighed

Lave kommunale erhvervsskatter

Renommé som erhvervsvenlig kommune

Godt sted at bo for medarbejderne

Nærhed til kunderne

Smidig og hurtig sagsbehandling

Fleksible rammer for udvidelse

Lave udgifter til bygninger og grund

Gode parkeringsforhold

Pæne og præsentable omgivelser

Gode kommunale veje

God adgang til overordnet infrastruktur

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

God digital infrastruktur



Virksomhedernes ønskeseddel 

31% 

8% 

14% 

15% 

21% 

29% 

34% 

34% 

36% 

43% 

51% 

54% 

55% 

56% 

60% 

61% 

64% 

68% 

68% 

69% 

76% 

77% 

Andre ting der er vigtige

Nærhed til forskningsmiljøer

Nærhed til virksomheder inden for samme branche

Nærhed til leverandører

Nærhed til uddannelsesinstitutioner

God adgang til kollektiv trafik

Nærhed til by med aktivt byliv

Effektiv jobservice

Synlighed

Lave kommunale erhvervsskatter

Renommé som erhvervsvenlig kommune

Godt sted at bo for medarbejderne

Nærhed til kunderne

Smidig og hurtig sagsbehandling

Fleksible rammer for udvidelse

Lave udgifter til bygninger og grund

Gode parkeringsforhold

Pæne og præsentable omgivelser

Gode kommunale veje

God adgang til overordnet infrastruktur

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

God digital infrastruktur



En virksomhed er ikke 
bare en virksomhed 



• God digital infrastruktur 
 

• Fleksible rammer for udvidelse 
 

• Nærhed til forskning 
 

• God adgang til overordnet 
infrastruktur 

• Gode kommunale veje 
 

• Pænt og præsentabelt område 
 

• Gode parkeringsforhold 
 

• Adgang til kollektiv trafik 
 

• Aktivt byliv 
 

• Synlighed 
 

• Nærhed til kunder 
 
 

En virksomhed er ikke 
bare en virksomhed 



Virksomheden flytter lokalt 



70 % 4 % 14 % 

Virksomheder tænker ikke i kommunegrænser 



Handler det om kommunale erhvervsvilkår? 



Handler det om kommunale erhvervsvilkår? 

Bedre 
22% 

Det samme 
45% 

Dårligere 
8% 

Ved ikke 
25% 

Erhvervsvilkår andre 
steder end i kommunen 



Bedre 
22% 

Det samme 
45% 

Dårligere 
8% 

Ved ikke 
25% 

Erhvervsvilkår andre 
steder end i kommunen 

Handler det om kommunale erhvervsvilkår? 

Tilfreds med 
erhvervsvilkår 

Utilfreds med 
erhvervsvilkår 

14 % 13 % 



Kommunen er guld værd… 

49% 

49% 

Kommunale erhvervsvilkår

Afgørende, stor eller nogen
betydning

Mindre eller ingen betydning



…men det er lokalområdet også 

49% 43% 

49% 55% 

Kommunale erhvervsvilkår Lokalområdets attraktivitet

Afgørende, stor eller nogen
betydning

Mindre eller ingen betydning



60 % af de rekrutterende  
virksomheder har problemer med at 
skaffe kvalificeret arbejdskraft 
 
Af dem har 
 
 
 
• 27 % fået mindre omsætning 
 
• 29 % tabt opgaver 
 
• 84 % oplevet større arbejdspres hos 

medarbejderne 

Hyldevare eller mangelvare ? 



Din by er dit jobopslag 

32% 

57% 

76% 

81% 

83% 

Jobcentre

Lave personskatter

Gode pasningstilbud og skoler

Aktivt nærmiljø med gode kultur- og
fritidstilbud

Attraktive byer og lokalområder



Ude godt men hjemme bedst 

67% 

40% 

32% 

56% 

Ejer med
tilknytning til
lokalområdet

Ejer uden
tilknytning til
lokalområdet

Flyttet inden for kommunen

Flyttet ud af kommunen



 Ønskesedlen favner bredt 

 Virksomheder er ikke ens 

 Fastholdelse – selv når de flytter 

 Byen vælges før kommune 

 Virksomhedernes vækst og udvikling afhænger af 
områders attraktivitet 

 Kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse kræver 
en bred indsats 

 
 
 
 

 
 
 



Et godt sted at bo 





www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 
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