DI-undersøgelse: Virksomheder i Aalborg trives bedre end i andre storbyer
Aalborg er den bedste storby i Danmark at drive virksomhed i, hvis man spørger virksomhederne. Det har
DI gjort for 10. gang i træk i sin årlige undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima, hvor den nordjyske storby
kravler op på ranglisten over de bedste erhvervskommuner i Danmark.
DI tager temperaturen på den service og de forhold, som kommunerne tilbyder de lokale virksomheder.
København og Odense er i den tunge ende på plads nr. 89 og 72. Aarhus er nr. 69, mens Aalborg er nr. 45.
Det er i underkategorierne ”arbejdskraft” og ”information og dialog”, hvor Aalborg Kommune forbedrer sig
mest.
-

Det er svært for de store bykommuner at have den samme grad af nærhed og service, som man kan i
de mindre kommuner, hvor der ikke er så mange virksomheder. Men Aalborg gør det altså godt. Og jeg
er sikker på, at en stor del af forklaringen findes i Aalborg Alliancen. Her går man jo helt ind og får fat i
selve kernen, når det gælder dialog, arbejdskraft og infrastruktur, siger Peter Rindebæk, formand for DI
Aalborg.

Aalborg Alliancen er en aftale mellem Aalborg Byråd og erhvervslivet i Aalborg Kommune, som har til
hensigt at øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft, nedbringe ledigheden i kommunen samt at
medfinansiere 3. Limfjordsforbindelse med 600 mio. kr.
Vesthimmerland er kommet med i førergruppen
Vesthimmerlands Kommune har taget et højdespring og er kommet med i den bedste tredjedel blandt
erhvervsvenlige kommuner. På bare to år har kommunen kæmpet sig tilbage fra en placering som nr. 65 til
en placering som nr. 29.
-

Efter et alvorligt dyk for et par år siden er Vesthimmerland igen med helt fremme. Det er tydeligt i
undersøgelsen, at virksomhederne oplever en god dialog med kommunen. Og langt hen ad vejen kan
det faktisk være nøglen til at forbedre sig inden for andre kategorier. Fælles løsninger er som regel
også de bedste løsninger, siger Peter Rindebæk.

Mariagerfjord og Jammerbugten er helt fremme på uddannelsesområdet
En af de ni kategorier, som virksomhederne måler kommunerne på er inden for uddannelse, der handler
om både karakterer, uddannelsesstatus og folkeskolernes samarbejde med virksomhederne. Og her er
Mariagerfjord Kommune den næstbedste kommune i hele Danmark.
Det er ikke kun Mariagerfjord Kommune, som virksomhederne giver gode karakterer inden for uddannelse.
Jammerbugt Kommune har været til eksamen, og hopper fra en plads nr. 40 til ottendebedst i landet.
-

Når vi snakker uddannelse, så er det vigtigt, at folkeskolerne har et godt samarbejde med
virksomhederne. De unge mennesker skal have vækket deres interesser. Og de skal vide, hvilke
muligheder de rent faktisk har. Det vinder vi alle sammen på. Mariagerfjord Kommune har haft stor
succes med at ansætte en erhvervsplaymaker til at koordinere samarbejdet, og det er dejligt at se, at
det også afspejler sig i undersøgelsen, siger Peter Rindebæk.

Rebild Kommune flytter sig ikke i undersøgelsen og bevarer altså deres placering som nr. 32. De to år uden
den store variation i resultatet kommer dog efter en placering som nr. 15 i 2016, hvor kommunen kunne
kalde sig den mest erhvervsvenlige kommune i Nordjylland.

FAKTA OM LOKALT ERHVERVSKLIMA 2019
•

DI’s undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes
erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.

•

7.332 virksomheder inden for DI’s brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer,
engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer
omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse.

•

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel
afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede
virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

•

Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et
billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder – ud over det samlede resultat.

•

93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø,
Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.
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