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Frederikshavn, den 1. september 2011 

 

 

 

Pressemeddelelse  
 

Frederikshavn Kommune har forbedret sit erhvervskli ma markant i følge ny 
undersøgelse ved Dansk Industri 
 
Dansk Industri har torsdag den 1. september offentliggjort en undersøgelse af det lokale 
erhvervsklima for 2011. Undersøgelsen viser, at Frederikshavn Kommune er placeret som 
nr. 61 ud af 96 mulige, hvilket er en markant fremgang i forhold til en tilsvarende 
undersøgelse ved DI i 2010. Dengang var Frederikshavn Kommune samlet placeret som 
nr. 86.   
 
”Vi glæder os over, at vi er gået 25 pladser frem i forhold til sidste års måling. Vi har 
fastholdt en målrettet indsats, som blev udtrykt i den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 
fra 2008 – og som efterfølgende er konkretiseret i 4 vækstspor med henblik på fortsat at 
skabe erhvervsudvikling i kommunen”, udtaler borgmester Lars Møller. 
 
Hvad er gjort? 
Efter offentliggørelsen af resultatet af DIs undersøgelse i 2010 blev der nedsat en arbejds-
gruppe på tværs af Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune, som fik til 
opgave at komme med forslag til forbedringer af erhvervsklimaet i kommunen. Siden har 
Frederikshavn Kommune og Erhvervsrådet igangsat en undersøgelse om baggrunden for 
den dårlige evaluering i 2010 og har haft tæt kontakt til DI og DI Vendsyssel gennem hele 
forløbet. Disse input tager Kommunen og Erhvervsrådet med sig i det videre arbejde med 
at skabe de bedste vilkår for erhvervsklimaet i Frederikshavn Kommune. 
 
Næste skridt 
Den tværgående arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra Frederikshavn 
Kommune og Frederikshavn Erhvervsråd mødes igen den 14/9-11 for at gøre status på 
2011-undersøgelsen i forhold til 2010-undersøgelsen samt den hidtidige indsats. Desuden 
drøftes indsatsen fremover. 
 
”Det er en meget positiv måling for erhvervsklimaet i Frederikshavn Kommunen, og vi er 
helt sikkert på vej i den rigtige retning. Vi arbejder målrettet med de fire vækstspor: Det 
maritime, energi, oplevelser og vækst samt fødevarer. Ledighedsstatistikken for 
Frederikshavn Kommune er faldende, så vi fortsætter det gode arbejde med endnu større 
motivation”, konkluderer Niels Christensen, direktør for Frederikshavn Erhvervsråd. 
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Fakta om DIs erhvervsklimaundersøgelse: 
Undersøgelsen måler på virksomhedernes skønsmæssige tilfredshed med kommunens 
indsats indenfor tre hovedområder, henholdsvis erhvervsvenlighed, tilfredshed med den 
kommunale indsats samt statistiske rammevilkår, herunder: 
 

• Infrastruktur og transport  
• Arbejdskraft  
• Kommunal sagsbehandling  
• Skatter, afgifter og gebyrer  
• Fysisk planlægning  
• Brug af private leverandører  
• Kommunens image 
• Kommunens velfærdsservice 
• Information og dialog 

 

Undersøgelsen omfatter 148 DI medlemsvirksomheder i Frederikshavn Kommune med en 
svarprocent på 41%.  

Frederikshavn Kommune er gået 25 pladser frem, så den samlede placering er nr. 61. 

Frederikshavn Kommune er gået frem i ni ud af de 11 kategorier.  

I kategorien ”Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed” repræsenterer Frederikshavn 
Kommune den største forbedring på 26 pladser.  

Læs mere www.di.dk 

Med venlig hilsen 
 
Lars Møller    Niels Christensen 
Borgmester    Erhvervsrådsdirektør 
 
 
 
Om Frederikshavn Erhvervsråd. 
Frederikshavn Erhvervsråd er paraplyorganisation for erhvervsforeningen i Skagen, Sæby og Frederikshavn 
med i alt 550 medlemsvirksomheder. Frederikshavn Erhvervsråds vigtigste opgave er at fremme 
erhvervslivets vilkår samt medvirke til at drive og støtte erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune ved 
at støtte og udvikle etablerede virksomheder, hjælpe iværksættere på vej samt tiltrække nye virksomheder til 
kommunen og derigennem være med til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Frederikshavn Erhvervsråd 
har kontorer i Frederikshavn, Sæby og Skagen med i alt 10 medarbejdere.  
Læs mere på http://www.frederikshavn-erhvervsraad.dk/ 
 


