
Hvad betyder kommunernes 
planlægning for virksomhederne? 
Torsdag den 6. oktober 2011 

Jens Klarskov 
adm. direktør Dansk Erhverv  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hensigten er at overlevere 3 budskaber, som vil blive underbygget undervejs. 



Dansk Erhverv 
 

Repræsenterer 17.ooo virksomheder og 
100 brancheforeninger  
 
…inden for handel, turisme, it, rådgivning, 
sundhed, transport, velfærd, vikarer… 
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Om Dansk ErhvervTo ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter



3 budskaber 
 

1) Service som grundlag for vækst 
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Krisen har medført lavere 
beskæftigelse i alle regioner 
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Krisen har generelt medført lavere beskæftigelse i alle regionerne (også hovedstaden).Beskæftigelsen har siden efteråret 2007 været faldende i hele Danmark (dog viser 2. kvartal for 2011 en generel fremgang på ca. 6.000 personer, sæsonkorrigeret). Selvom beskæftigelsen stiger generelt, er der fortsat en faldende tendens i Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland, mens den i Midtjylland og Syddanmark er steget. Sektorer hvor beskæftigelse er steget:Midtjylland: Erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed samt finansiering og forsikringSyddanmark: Industri og offentlig administration, undervisning og sundhed



Beskæftigelsen i servicesektoren 
er relativt stigende 
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På trods af den faldende beskæftigelse er beskæftigelsen i servicesektoren strukturelt stigende.Alle sektorer har oplevet faldende beskæftigelse siden efteråret 2008, hvor finanskrisen ramte økonomien. Frem mod finanskrisen steg servicebeskæftigelsen, mens industri og landbrugsarbejdspladserne blev færre og færre. Det ventes også at være billedet fremover.  Byggeriets beskæftigelse var også markant stigende frem mod krisen, men det var mere et udtryk for overophedet boligmarked end mangel på boliger.Generelt er servicesektoren den eneste sektor, som ligger over beskæftigelsesniveauet fra 2001. 



Service udgør hovedparten af 
privat beskæftigelse 
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Udover at beskæftigelsen i servicesektoren er i fremdrift, udgør servicesektoren også langt den største andel af de beskæftigede.I dag er mere end 60% (nøjagtigt 61,4%) af den private beskæftigelse i serviceerhverv – det svarer til 1,1 mio. danskere. Siden 2001 er andelen steget med 5,5 % point eller knap 20.000 personer, på trods af krisen. Hovedparten er i handel og transport, men det er især videnservice (advokater, revisorer, reklame mv., der vinder frem).Værditilvækst: Serviceerhvervene skabte næsten 65% af værdien i DK i 2010 - til sammenligning stod industrien for 17% af værdiskabelse (BNP). Over de seneste 10 år er serviceerhvervenes andel af værdiskabelsen i DK steget ligeså meget som industriens er faldet.



Service som grundlag for vækst 
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Fremadrettet vil servicesektoren for alvor vinde frem herhjemme…



Vi skal overleve på viden 
 

Vi kan ikke konkurrere på lave lønninger, 
men på viden 
 

 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Men hvad skal der så til, for at vi kan leve op til nutidens krav?Hver 3. dansker med lang videregående uddannelse er ansat i en servicevirksomhedForskning: Imod manges umiddelbare forventning, så forsker servicesektoren mere end industrien; 19 mia. kr. i servicevirksomheder og 17 mia. i industrien (i 2007).På 10 år er udgifterne til forskning indenfor videnservice steget 200%.



Danskerne skal overleve på viden 
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Fremadrettet vil det danske samfund stå i en massiv mangel på veluddannede unge mennesker 



3 budskaber 
 

1) Service som grundlag for vækst 

2)Arbejdspladserne koncentreres 

regionalt 
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Beskæftigelsen er stabilt fordelt 
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På trods af krisen er der ikke sket forskydninger i de regionale beskæftigelsesandele.Meget små ændringer i beskæftigelsesandelene. Midtjylland og Nordjylland har vundet lidt fra 2007 til i dag, mens Sjælland og Syddanmark har tabt marginalt.



Beskæftigelsen koncentreres 
regionalt (2006-2011) 

Region Hovedstaden 

København 3,3 % 
Albertslund -5,8 % 
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Der er en tendens til at virksomhederne centreres i regionerne.Figuren er udviklingen fra 2006-2010 (udviklingen ville vise samme tendens, selvom udgangspunktet var længere tilbage i tiden). Den primære årsag til den negative vækst i et par af de store byer skyldes finanskrisen – tendensen er stadig at der søges mod de større byer i de respektive regioner.



Beskæftigelsen centreres 
regionalt  

Region Nordjylland 

Aalborg 0,3 % 
Frederikshavn -7,5 % 
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Der er en tendens til at virksomhederne centreres i regionerne.Figuren er udviklingen fra 2006-2010 (udviklingen ville vise samme tendens, selvom udgangspunktet var længere tilbage i tiden). Den primære årsag til den negative vækst i et par af de store byer skyldes finanskrisen – tendensen er stadig at der søges mod de større byer i de respektive regioner.



Beskæftigelsen centreres 
regionalt  

Region Midtjylland 

Århus 0,4 % 
Silkeborg -3,8 % 
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Der er en tendens til at virksomhederne centreres i regionerne.Figuren er udviklingen fra 2006-2010 (udviklingen ville vise samme tendens, selvom udgangspunktet var længere tilbage i tiden). Den primære årsag til den negative vækst i et par af de store byer skyldes finanskrisen – tendensen er stadig at der søges mod de større byer i de respektive regioner.



Beskæftigelsen centreres 
regionalt  

Region Syddanmark 

Kolding -1,3 % 
Fanø -12,1 % 
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Der er en tendens til at virksomhederne centreres i regionerne.Figuren er udviklingen fra 2006-2010 (udviklingen ville vise samme tendens, selvom udgangspunktet var længere tilbage i tiden). Den primære årsag til den negative vækst i et par af de store byer skyldes finanskrisen – tendensen er stadig at der søges mod de større byer i de respektive regioner.



Beskæftigelsen centreres 
regionalt  

Region Sjælland 

Køge -1,2 % 
Odsherred -9,5 % 
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Der er en tendens til at virksomhederne centreres i regionerne.Figuren er udviklingen fra 2006-2010 (udviklingen ville vise samme tendens, selvom udgangspunktet var længere tilbage i tiden). Den primære årsag til den negative vækst i et par af de store byer skyldes finanskrisen – tendensen er stadig at der søges mod de større byer i de respektive regioner.



3 budskaber 
 

1) Service som grundlag for vækst 

2)Arbejdspladserne koncentreres 

regionalt 

3)Tænk servicesektoren ind i 

planlægning 
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Lokalplanlægning  

”Større erhvervsområde beregnet til 
større industri- og 
produktionsvirksomheder” 
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Hvorfor udlægges erhvervsområder specificeret industri- og produktionsvirksomheder?Uddrag fra lokalplan 234 RoskildeBeskrivelse af området: Større erhvervsområde syd for Vestre Hedevej beregnet til større industri- og produktionsvirksomheder. Området er et grusudvindingsområde, hvoraf ca. 400.000 m2 er reetableret. Området ligger op til motorvejen.Anvendelse: Området er reguleret af lokalplan 329, der giver plads til større industri og produktionsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende administration, men uden mulighed for selvstændigt kontor-� og administrationsvirksomhed. 



E-handel i kraftig fremgang 

3,0 

27,3 

0

5

10

15

20

25

30

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dankorttransaktioner på nettet

Dankortomsætning på nettet, 2010
priser, h.akse

antal mio.  mia. kr. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eksempel på en branche i hastigt stigende vækst, hvor en given virksomhed glimrende kunne etablere sig ved den nævnte lokationDanskerne har taget e-handel til sig, og såvel omsætningen som antallet af betalinger på internettet har haft en tydelig stigende tendens de senere år. En vækst der ventes at fortsætte, da mulighederne ved e-handel er mange, og på nuværende tidspunkt langt fra fuldt udnyttet. I 2010 var dankortomsætningen på internettet på 27,3 mia. kr., hvilket er en vækst på 30 pct. i forhold til året før (Dankortomsætningen dækker kun betalinger med dankort og dermed ikke fx udenlandske betalingskort).E-handelsvirksomheder er et eksempel på servicevirksomheder man bør tage med i overvejelserne i nye lokalplaner – de kan ligge alle steder med gode trafikforbindelser.Danskernes øgede e-handel har desuden en afsmittende effekt på antallet af butikker, der også tilbyder e-handel. De seneste ni år er andelen af butikskæder i detailbranchen med netbutikker steget fra 21 pct. i 2002 til 53 pct. i 2011.Foreningen for Distance og Internet Handel (FDIH) estimerer, at den samlede e-handel er væsentlig større, end hvad dankortomsætningen på nettet viser, nemlig ca. 40 mia. kr. i 2010. Heraf går ca. 7 mia. kr. ifølge FDIH til udlandet hvilket betyder, at den samlede danske e-handel i 2010 var på ca. 33 mia. kr.



Samlet budskab 
 

Kommunernes planlægning bør reflektere 
samfundet i dag og i fremtiden… 
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