
 

 

SMVbarometer 2021: Anbefalinger til at øge kommunernes erhvervsvenlighed  
I anledning af kommunalvalget har SMVdanmark foretaget en analyse af erhvervsvenligheden i de 
danske kommuner. Mere end 2.400 SMV’er har vurderet, hvordan de oplever vilkårene for at drive 
virksomhed, og dermed bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser lokalt. Virksomhedernes vurde-
ring af de vigtigste vækstvilkår fremgår af nedenstående figur:  
 
Figur 1: Virksomhedernes vægtning af overordnede vækstvilkår fra 1-5 

 
 
SMVdanmark har på den baggrund formuleret en række anbefalinger til, hvordan kommunerne kan 
forbedre de lokale erhvervsvilkår.  
 

1. Bedre adgang til arbejdskraft 
Det vigtigste overordnede erhvervsvilkår er adgangen til kvalificerede medarbejdere. Kommunerne 
kan blandt andet understøtte indsatsen for flere faglærte og gennem de kommunale jobcentre sikre 
det gode match mellem de ledige og virksomhederne. Den store forskel i ledigheden fra kommune 
til kommune, selv når der er korrigeret for sociale forhold, understreger, at den enkelte kommunes 
tilrettelæggelse af indsatsen er af stor betydning. Eksempelvis overrasker en række kommuner i Kø-
benhavns omegn positivt på dette punkt.  
 
En analyse fra SMVdanmark viser, at de mindre virksomheder har det største rekrutteringsbehov, og 
de bør derfor være i centrum for de kommunale jobcentres indsats. Også folkeskolen er et kommu-
nalt ansvarsområde, og kommunerne har dermed stor indflydelse på, hvilke uddannelses- og jobmu-
ligheder eleverne får indblik i under deres skoletid.  
 
Anbefalinger:  

• Lær af de bedste i tilrettelæggelsen af jobindsats 

• Lad erhvervsskolerne stå for 10. klasse  

• Indfør obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen  

• Lad alle elever deltage i et iværksætterforløb 
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2. Mindre bureaukrati og hurtigere sagsbehandling  
Virksomhedernes kontakt med kommunen betyder meget for deres oplevelse af den lokale erhvervs-
venlighed. Det ses konkret i sagsbehandlingen, eksempelvis i byggesager, hvor sagsbehandlingstiden 
er lig med ventetid for bygherre, og i mange tilfælde også er lig med spildtid i byggeprojektet.  
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid varierer fra tre dage i Vallensbæk Kommune til 192 dage i 
Samsø Kommune i 2020. Den store forskel indikerer, at det kan have stor betydning, hvordan den 
enkelte kommune har valgt at prioritere og organisere sagsbehandlingen. En analyse fra SMVdan-
mark viser, at den samlede sagsbehandlingstid kan nedbringes med 1,5 millioner dage, hvis alle er 
lige så hurtige til at sagsbehandle som gennemsnittet af de ti hurtigste kommuner. Det er ligeledes 
vigtigt med en hurtig og effektiv sagsbehandling ift. eksempelvis sygedagpengesager, miljøgodken-
delser mv. Også her er der stor forskel fra kommune til kommune.  Kommunernes velvilje ift. ansøg-
ninger om alkoholbevilling og udeservering er særligt vigtigt for SMV’er i hotel- og restaurationsbran-
chen.   
 
Anbefalinger: 

• Prioritér hurtig sagsbehandling og sæt et loft over sagsbehandlingstiden  

• Hav den rigtige mentalitet i kommunen, med fokus på at hjælpe med at løse virksomhedernes 
udfordringer  

• Opret én indgang til kommunen med én fast kontaktperson  
 

3. Infrastruktur og bedre fremkommelighed  
God infrastruktur og fremkommelighed er vigtigt for virksomhederne i hverdagen. Særligt i en række 

jyske kommuner vurderes det som et vigtigt parameter, at der er tilstrækkelig mobil- og bredbånds-

dækning. Her kan kommunerne bidrage til undgå sorte huller i dækningen og udbrede forbindelser 

med høj hastighed. Transport- og parkeringsforhold står også højt på listen for mange virksomheder. 

Det er også kommunernes ansvar, at der investeres tilstrækkeligt i det kommunale vejnet, ligesom 

kommunerne gennem den kommunale planlægning kan sikre attraktive erhvervsgrunde eller lokaler 

målrettet iværksættere.  

 

Anbefalinger:  

• Understøt arbejdet for tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning både økonomisk og ved at 

udvise velvilje overfor indsatsen 

• Tænk erhvervslivets behov ind i den lokale planlægning, eksempelvis ift. etablering af flere 

dedikerede parkeringspladser til erhvervsdrivende 

• Skab gode fysiske rammer med attraktive erhvervsgrunde   
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4. Lavere skatter og afgifter  
Det er vigtigt for virksomhederne, hvad de samlede udgifter er ved at drive virksomhed. De penge 

som kommunerne opkræver fra virksomhederne, vil den enkelte ejer ikke kunne bruge på at udvikle 

virksomheden. Derfor kan kommunerne øge deres erhvervsvenlighed ved at sænke det samlede skat-

teniveau. Det kan eksempelvis ske ved at sænke kommuneskatten eller undlade at opkræve en dæk-

ningsafgift hos virksomhederne. I 2021 opkræver 37 kommuner dækningsafgift, mens 61 kommuner 

undlader at gøre det. Også den kommunale affaldsafgift og byggesagsgebyr er vigtige parametre, 

som den enkelte kommune selv kan justere. 

 

Anbefalinger:  

• Hold kommuneskatten nede  

• Fjern den kommunale dækningsafgift  

• Læg ikke afgifter og gebyrer over på virksomhederne  

 
5. Kommunal erhvervsfremme  

Virksomhederne vægter generelt adgangen til hjælp og rådgivning i kommunen som mindre vigtig. 
Det kan hænge sammen med et begrænset kendskab til tilbuddene. Gennemsnitligt er det således 
kun en tredjedel af virksomhederne, der kender til de tværkommunale erhvervshuse, der er omdrej-
ningspunktet i det danske erhvervsfremmesystem. Dette dækker over store kommunale forskelle, 
hvor kendskabsgraden svinger fra 4 til 66 pct.  Også tilfredsheden med den kommunale og tværkom-
munale erhvervsfremme varierer meget fra kommune til kommune.  
 
Anbefalinger:  

• Undgå snævre tilbud, der kun er relevant for få virksomheder, og som går til de virksomheder, 
der nok skal få succes uanset hvad  

• Lad virksomhederne bestemme, hvad der skal arbejdes med i udviklingsforløb. Eksempelvis 
voucher-tilbud, hvor virksomhederne får 50 timers gratis rådgivning  

 
6. Flere og mere SMV-venlige udbud  

For visse virksomheder er det vigtigt med god adgang til at løse opgaver for det offentlige, mens det 
for andre ikke er relevant, og derfor ikke vægtes højt som et lokalt erhvervsvilkår. En analyse fra 
SMVdanmark viser dog, at næsten 2 ud af 3 SMV’er, for hvem kommunale udbud er relevant, har 
opgivet at byde på et kommunalt udbud. Den hyppigste årsag er, at de kommunale udbud er for 
store. 33 pct. af SMV’erne vurderer, at statens og kommunernes udbud generelt er for store, mens 
kun 9 pct. mener, at udbuddene er for små. SMVdanmark anbefaler, at stat og kommuner på bygge- 
og anlægsområdet undlader at udbyde store totalentrepriser. Udbud bør deles op i mindre fagentre-
priser. Samtidig bør udbuddene hverken dække for store geografiske områder eller være for omfat-
tende. Det vil være i tråd med udbudsloven, som netop forpligter kommunerne til at dele store op-
gaver op i mindre dele. Desuden bør kommunerne løbende overveje, om der er opgaver i kommunen, 
der kunne løses bedre og billigere af private virksomheder.  
 

https://smvdanmark.dk/analyser/temaanalyser/sm%C3%A5-virksomheder-opgiver-at-byde-i-offentlige-udbud
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SMVdanmark har endvidere afdækket, at der er stor forskel på kommunernes indløb hos SMV’er, 
hvor nogle kommuner lægger 8 ud af 10 indkøbskroner hos små- og mellemstore virksomheder, mens 
én kommune kun lægger 4 ud af 10 kr. hos SMV’er.  
 
Anbefalinger:  

• Del udbud op i mindre fagentrepriser  

• Skab mulighed for at flere mindre virksomheder kan gå sammen om opgaver  

• Tænk virksomhederne ind som en positiv samarbejdspartner i forhold til at løse kommunale 
opgaver 

• Gør det lettere at deltage i offentlige udbud, også for virksomheder, som ikke har leveret til 
det offentlige før, og derfor ikke kan fremvise referencer.  


