Bliv bedre – hvordan?
Kommunale erhvervsvilkår er ikke noget, man ændrer fra den ene dag til den
anden. Det bekræfter undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima 2017, hvor mange
kommuner bevarer deres placering på ranglisten i forhold til sidste år.
Samtidig er DI’s undersøgelse en inspiration for de mange kommuner, som
ønsker at forbedre deres erhvervsklima ved at bruge undersøgelsen aktivt i
deres lokale erhvervspolitik.
Med inspiration fra medlemmer og kommuner har DI udviklet denne oversigt
over parametre i erhvervsklimaundersøgelsen, hvor der er konkret mulighed
for at gøre en forskel. I 2017 såvel i de kommende år.
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Figuren viser, hvilke parametre kommunen kan gøre noget ved enten direkte
(på kort og længere sigt) eller indirekte. Figuren viser alle parametre, som ind
går i undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima – både virksomhedernes vurdering
og de statistiske data (med undtagelse af udviklingen over tid).
> Læs mere om de enkelte kategorier HER

»» Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)
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eller vil vide mere om værktøjskassen:
Kristian Birkegaard
Chefkonsulent
3337 4583
krbi@di.dk

