GREVE
SOM ERHVERVSKOMMUNE 2016/2017
Greve Kommune har en stærk erhvervsprofil og et godt image
blandt virksomhederne. Den geografiske placering tæt på hovedstadsområdet, lette adgang til motorvejen, gode erhvervsområder og effektive erhvervsservice tiltrækker virksomheder.

Nr. 12

Bedste placering:
Nr. 1 (0 pladser ift. 2015) i
Statistiske indikatorer
Største fremgang:
Nr. 25 (+37 pladser ift. 2015)
i Arbejdskraft

Hele 75 pct. af kommunens virksomheder vil anbefale andre
virksomheder at etablere sig i kommunen, men det trækker
ned, at Greve stadig opkræver dækningsafgift fra virksomhederne.

Laveste placering:
Nr. 69 (+11 pladser ift. 2015) i
Kommunens velfærdsservice
Største tilbagegang:
Nr. 68 (-36 pladser ift. 2015) i
Skatter, afgifter og gebyrer

Udviklingen i kommunens lokale erhvervsklima
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Figuren viser kommunens overordnede
score i Lokalt Erhvervsklima over de seneste syv år.

3,75

På venstre akse ses kommunens samlede rangering i undersøgelsen. Spændet går fra en plads som nr. 1 til en sidsteplads som nr. 96.

2016

3,50

3,25
Overordnet tilfredshed (h. akse)

Rangeringer (v. akse)

Af højre akse fremgår virksomhedernes
overordnede tilfredshed med det kommunale erhvervsklima. Skalaen går fra
1-5 med 5 som højeste score.

Om Lokalt Erhvervsklima 2016
DI har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. På tværs af 96 kommuner
har i alt 7.299 virksomheder besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statistiske parametre.
I Greve Kommune er der indhentet svar fra 85 ud af 231 adspurgte virksomheder. Besvarelserne repræsenterer 2.775 arbejdspladser, hvilket svarer til 21,6 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.
Se alle resultater på di.dk/le

For mere information, kontakt chefkonsulent Karsten Almosetoft, DI Roskilde/Køge Bugt. Mail:
kaa@di.dk, tlf.: 3377 3987

DI ROSKILDE/KØGE BUGT ANBEFALER
Sænk skatter og afgifter

Fokus på arbejdskraft

Udbygning af infrastruktur




Lav en plan for at afskaffe dækningsafgiften



Hav fokus på, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft – selv om arbejdskraften ikke
bor i kommunen



Styrk børneinstitutioner og niveauet i folkeskolerne
for at tiltrække og fastholde arbejdskraft



[Uddybende anbefalinger]



Fortsæt med at medregne virksomhedernes behov i
planlægningen af infrastruktur



Undersøg muligheden for at gøre det nemmere for
udenbys arbejdskraft at komme til kommunens arbejdspladser med kollektiv transport

Sørg for, at der ikke indføres nye skatter og afgifter

Greve bør prioritere infrastruktur og lavere skatter
Figuren viser den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet:

Infrastruktur og transport
Skatter og afgifter

Arbejdskraft
Brug af private leverandører
Information og dialog
Sagsbehandling

Landsplan

Kommunens image

Greve

”Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?”
Virksomhederne bedes angive to prioriteter.

Fysisk planlægning
Velfærdsservice
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Greve har høj andel af privat beskæftigede
Skat t er og afgift er

Greve

Region Sjælland

Hele landet

2 3 ,9 pct.

2 5,3 pct.

2 5,3 pct.

4,5 prom ille

1 2 kom m uner uden
d.a.

57 kom m uner uden
d.a.

1 6,9 prom ille

2 5,4 prom ille

2 6 prom ille

Uddannelse og beskæft igelse

Greve

Region Sjælland

Hele landet

1 6-1 9 årige uden for uddannelse

1 7 ,8 pct.

1 9,1 pct.

1 8,7 pct.

2 5–64-årige m ed m in. erhv erv suddannelse

60,1 pct.

59,2 pct.

58,6 pct.

7 2 pct.

66,7 pct.

66,1 pct.

2 3 ,4 pct.

2 3 ,6 pct.

2 0 pct.

Personskat
Dækningsafgift (d.a.)
Grundsky ld
Kilde: Danm ark s Statis tik (2016)

Andel priv at beskæftigelse
Tabte industriarbejdspladser 2 0082 01 4
Kilde: Danm ark s Statis tik (2016)

