Erhvervspolitisk spørgeskemaundersøgelse 2021
Spørgeskemaer besvaret i perioden 29. januar – 14. februar 2021
Antal besvarelse: 655

Indledning
Alle med et CVR-nr i Hedensted Kommune er blevet tilbudt at deltage i spørgeskemaundersøgelse primo 2021. I alt blev der
i perioden 29. januar – 15. februar sendt links til 3.977 virksomheder, 1.396 blev sendt i en mail til en kontaktperson i
virksomheden, de resterende 2.581 blev sendt til virksomhedens e-boks. 655 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, 522
fuldendte hele spørgeskemaet, som indeholdt 28 spørgsmål, heraf tre specifik til iværksættere.
Virksomhederne blev bedt om at vurdere Corona situationens påvirkning på deres virksomhed, hvilke faktorer, der er vigtige
for deres udvikling og hvilke udfordringer de står overfor. Derudover blev de bedt om at vurdere deres tilfredshed med
forskellige kontakter med kommunen samt hvilke politik/indsatsområder der efter deres mening har betydning for den
erhvervsmæssige vækst. Virksomhederne blev også bedt om at komme med deres bud på potentialer, udfordringer og
anbefalinger til den fremtidig udvikling.
I rapporten præsenteres svarene på alle spørgeskemaets spørgsmål, og rapporten indeholder således:
• Kort opsummering af hovedkonklusionerne

side 4-5

• Fordeling på brancher, virksomhedens alder samt antal ansatte

side 6

• Covid-19 påvirkning for virksomhedens udvikling

side 7

• Forventningerne til fremtiden ift. omsætning og antal medarbejdere

side 8

• Udvalgte rammefaktorers niveau af udfordring samt betydning for virksomhedens udvikling

side 9-11

• Udfordringer ift. rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

side 12

• Samarbejdet med Jobcenteret

side 13
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• Tilfredsheden med at drive virksomhed i kommunen, samt hvor nemt det er at få hjælp

side 14

• Samarbejdet med Hedensted Erhverv samt erfaringer/kendskab til de tilbud, som udbydes

side 15-16

• Kendskabet til Hedensted Erhvervs tilbud til iværksættere samt udvalgte emners vigtighed

side 17

• Kendskabet til erhvervsfremmesystemet gennem Erhvervshus Midtjylland samt Virksomhedsguiden.dk

side 18

• Graden af medlemskab af lokale handels-eller erhvervsforeninger samt udbyttet af disse

side 19

• Kommunens profil/image ift. erhvervsvenlighed

side 20

• Virksomhedernes grad af villighed til at anbefale Hedensted Kommune til andre virksomheder

side 21

• Afgørende politik/indsatsområder for den erhvervsmæssige vækst

side 22

I afslutningen af rapporten gengives hovedtemaerne for besvarelserne af de åbne spørgsmål i analysen:

• Hvordan kan man fra Hedensted Kommunes side blive bedre til at understøtte din virksomheds udvikling?

side 23

• Hvilke potentialer ser du for erhvervslivets fremtidige udvikling i Hedensted Kommune?

side 24

• Hvilke udfordringer ser du for erhvervslivets fremtidige udvikling i Hedensted Kommune?

side 25

• Hvad er efter din mening det mest centrale, som Hedensted Kommune bør være opmærksomme på, når
de planlægger fremtidig udvikling inden for erhvervsområdet?

side 26
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Kort opsummering af hovedkonklusionerne
Generelt er der et positivt billede af erhvervslivet og erhvervssamarbejdet i kommunen. I spørgeskemaundersøgelsen
vurderer 55% af virksomhederne, at de er meget tilfredse med at drive virksomhed i Hedensted Kommune, mens 38%
vurderer, de i nogen grad er tilfredse med dette. 81% af de adspurgte virksomheder svarer, at de i høj grad eller i nogen
grad oplever, at det er nemt at få hjælp, når de henvender sig til Hedensted Kommune.
Når man ser på hvilken påvirkning Covid-19 og de medfølgende restriktioner har haft på virksomhedernes udvikling, svarer
18% af virksomhederne at Covid-19 i høj grad har påvirket negativt, mens 71% vurderer, at dette kun i lille grad eller slet ikke
har påvirket virksomhedens udvikling. Udfordringerne med Covid-19 er ikke overraskende brancheorienteret, hvor specielt
virksomheder inden for Detailhandlen, Turisme, hotel og restauration” og anden serviceydelse inkl. værksted og rengøring er
hårdest ramt.
Når virksomhederne skal vurdere, hvad der er deres største udfordring er dette at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret
arbejdskraft. Derfor er det vigtigste for virksomhedernes fremtid også, at kunne tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret
arbejdskraft.
Interessant i forlængelse af dette, at spørgeskemaundersøgelsen viser, at 35% af virksomhederne i nogen grad eller i høj
grad har oplevet vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Særligt indenfor ”Industri & produktion” samt
”Bygge, anlæg og håndværk” opleves udfordringer med at rekruttere. Det gælder både faglærte, ufaglærte og folk med
videregående uddannelser, men specielt de faglærte.

Dette store ønske om kvalificeret arbejdskraft forklarer derfor også, at alle brancher har bosætning og arbejdsmarked blandt
de tre indsatsområder, som de fleste virksomheder har angivet som havende stor betydning for den erhvervsmæssige vækst
og udvikling i Hedensted Kommune.
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Kort opsummering af hovedkonklusionerne
Når virksomhederne skal vurdere deres fremtid, tegner der sig her et positivt billede, hvor 43% af de spurgte virksomheder
vurderer en positiv vækstfremskrivning inden for de næste 3-5 år. Vurderingen af årlig vækst er branchebestemt, hvor
virksomhederne indenfor ”E-handel”, ”Industri & produktion” og ”Videnservice” er noget mere positive i forhold til den
forventede vækst i omsætning, mens virksomhederne indenfor ”Detailhandel” er meget delt. Der er både en stor andel der
forventer positiv vækst, men også en større andel, end for det samlede billede, som forventer negativ vækst.
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Deltagerne
Størstedelen af besvarelserne kommer fra virksomheder der har eksisteret i over 10 år, de fleste har 0 eller 1-5 ansatte, og er beskæftiget indenfor Landbrug, skovbrug og fiskeri, Bygge & anlæg
eller Industri & produktion.
I undersøgelsen findes en overrepræsentation af virksomheder inden for Landbrug, skovbrug og fiskeri, samt en overrepræsentation af enkeltmandsvirksomheder i forhold til den reelle
sammensætning i Hedensted Kommune. De samlede resultater på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse ses ikke at være påvirket af dette. Eventuelle afvigelser i resultaterne vil blive
identificeret ved at sammenligne resultater på tværs af branche og virksomhedsstørrelse.

Fordeling af besvarelser efter antal år virksomheden har eksisteret
Bemærk virksomheder under 3 år anses som iværksættere

Fordeling af antal besvarelser efter branche

Fordeling af besvarelser efter antal medarbejdere i virksomhederne
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Corona vurdering
Vurdering af covid-19 og de medfølgende restriktioners
betydning for virksomhedernes udvikling:
(21 har svaret ved ikke)

Vurdering af covid-19 og de medfølgende restriktioners
betydning for virksomhedernes udvikling de kommende 3-5 år:
(49 har svaret ved ikke)

Ovenstående viser det samlede billede på tværs af brancherne.

Inden for ”Detailhandlen”, ”Turisme, hotel og restauration” og ”Anden serviceydelse inkl. værksted og rengøring” angiver 29-38% af virksomhederne, at covid-19 og de medfølgende restriktioner har
stor negativ betydning for virksomhedens udvikling. I de samme brancher angiver 8-14% af virksomhederne at covid-19 og restriktionerne fortsat vil have stor negativ betydning de kommende 3-5 år.
”Landbrug, skovbrug og fiskeri” samt ”Bygge, anlæg og håndværk” adskiller sig fra det samlede billede ved at 50-65% af virksomhederne, angiver at covid-19 og de medfølgende restriktioner ingen
betydning har for deres virksomhed, heller ikke de kommende 3-5 år (41-63%).
Virksomhederne inden for ”E-handel” skiller sig ud ved at 50% mener at covid-19 og de medfølgende restriktioner har en lille positiv betydning eller en stor positiv betydning for deres virksomheds
udvikling. Inden for de kommende 3-5 år forventer 67% virksomhederne i ”E-handel” at covid-19 og de medfølgende restriktioner ingen betydning vil få.
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Forventninger til fremtiden
Andel besvarelser fordelt efter hvad er forventningerne til årlig
vækst i omsætning inden for de næste 3-5 år?
(44 har svaret ved ikke)

Andel besvarelser fordelt efter hvad er forventningerne til vækst
i antallet af medarbejdere for de næste 3-5 år?
(59 har svaret ved ikke)

Ovenstående viser det samlede billede på tværs af brancherne.

Ser man på de enkelte brancher er virksomhederne indenfor ”E-handel”, ”Industri & produktion” og ”Videnservice” noget mere positive i forhold til den forventede vækst i omsætning, mens
virksomhederne indenfor ”Detailhandel” er meget delt, der er både en stor andel der forventer positiv vækst, men også en større andel, end for det samlede billede, som forventer negativ vækst.
I forhold til forventet vækst i antal medarbejdere skiller især ”E-handel” og ”Industri & produktion” sig ud som mere positive, men også virksomhederne indenfor ”Transport & logistik”, ”Bygge,
anlæg og håndværk” samt ”Videnservice” er mere positive til vækst i antallet af medarbejdere end, hvad der gør sig gældende samlet set.
Modsat er især virksomhedernes inden for ”Turisme, hotel og restauration” men også ”Detailhandel” mere tilbøjelige til at forvente et fald i antallet af medarbejdere.
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Rammefaktorer og deres betydning
Virksomhedernes er blevet bedt om at vurdere 13 forskellige rammefaktorers betydning for virksomhedens udvikling og derefter om rammefaktorerne giver
anledning til udfordringer for virksomhederne. Vurderingen er foretaget på en skala fra slet ikke, i mindre grad, i nogen grad, i høj grad. Vurderingen er
omregnet til en gennemsnitlig score, ud følgende logik: Slet ikke = 1 point, i mindre grad = 2 point, i nogen grad = 3 point, i høj grad = 4 point, ved ikke = 0
point. Resultaterne vises på tværs af brancher.

I gennemsnit angiver virksomhederne, at lovgivning, national efterspørgsel, lokal efterspørgsel, adgang til kvalificeret arbejdskraft og innovation, udvikling af nye produkter og
forretningsmodeller er de fem vigtigste faktorer for virksomhedernes udvikling.
Når det kommer til virksomhedernes udfordringer, angiver virksomhederne at lovgivning, adgang til kvalificeret arbejdskraft, national efterspørgsel, innovation, udvikling af
nye produkter og forretningsmodeller og infrastruktur som de fem rammefaktorer, der giver virksomhederne størst udfordring.
I gennemsnit oplever de adspurgte virksomheder ikke store udfordringer med nogen af de adspurgte rammefaktorer. Variationerne findes, når der ses på de enkelte brancher,
og på virksomhedernes størrelse, som præsenteres på de to næste sider.
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Rammefaktorer og deres betydning i de enkelte brancher
På denne side vises to udvalgte rammefaktorer og deres gennemsnitlige betydning for de største brancher. Andre relevante rammefaktorer kommenteres til
højre på siden.
Lokalt samarbejde med andre virksomheder

Infrastruktur

De to figurer viser, at virksomhederne oplever forskellige udviklingsområder
og udfordringer, afhængig af hvilken branche de tilhører. Ud over lokalt
samarbejdet med andre virksomheder, er brancherne ”Hotel, turisme og
restauration”, ”Bygge, anlæg og håndværk” samt ”Detailhandel” også de
brancher hvor virksomhederne er mest påvirket (i nogen grad) af det lokale
samarbejde med Hedensted Kommune.
Inden for innovation, udvikling af nye produkter og forretningsmodeller
angiver især ”Industri og produktion”, ”Turisme, hotel og restauration” og
”Vidensservice”, at det i nogen grad har betydning for deres virksomheds
udvikling. ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er den branche, som oplever den
største udfordring inden for innovation og udvikling.
Brancherne ”Vidensservice”, ”Industri og produktion”, ”Landbrug, skovbrug og
fiskeri”, ”E-handel” og ”Detailhandel” angiver alle, at faglig sparring og
adgang til vidensmiljøer "i nogen grad" eller "i mindre grad" har en
betydning for deres virksomheds udvikling. Samme brancher angiver, at det i
mindre grad er en udfordring for dem.
Der er bred enighed på tværs af brancherne om, at Hedensted Kommunes
image kun i mindre eller slet ikke har betydning for deres virksomheds
udvikling eller er en udfordring. Kun ”Hotel, turisme og restauration” angiver,
at Hedensted Kommunes image har en betydning, der ligger midt i mellem i
mindre grad og i nogen grad. De angiver at imaget i mindre grad giver dem
udfordringer.
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Rammefaktorer og deres betydning – størrelse på virksomhed
På denne side vises tre udvalgte rammefaktorer og deres gennemsnitlige betydning. Andre relevante rammefaktorer, kommenteres nederst på siden.

Lokalt samarbejde med Hedensted Kommune

Infrastruktur

Innovation, udvikling af nye produkter og
forretningsmodeller

Ovenstående figurer viser, at rammefaktorernes betydning ikke blot afhænger af branche, men også virksomhedernes størrelse. Lokalt samarbejde med Hedensted Kommune
ses at have forskellig betydning for virksomhedernes udvikling, og særligt interessant at være en større udfordring for de små og mellemstore virksomheder.
Inden for flere rammefaktorer er det gældende at store virksomheder oplever størst udviklingspotentiale og udfordring modsat de små virksomheder. Det glæder
Infrastruktur og Innovation, udvikling af nye produkter og forretningsmodeller, som ses ovenfor, men også for International efterspørgsel, Grøn omstilling og
cirkulær økonomi, Lovgivning og Rekruttering af arbejdskraft.
Inden for de resterende rammefaktorer, er der ikke fundet betydelige forskelle mellem virksomhedernes størrelser. Der er ligeledes heller ingen forskel i rammefaktorernes
betydning når virksomheder af forskellig alder sammenlignes.
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Arbejdskraft
Andel besvarelser fordelt efter i hvilken grad virksomheden inden
for det seneste år har oplevet vanskeligheder med at rekruttere
kvalificeret arbejdskraft
Resultaterne for enkeltmandsvirksomheder er ikke medtaget i beregningen.

Hvilke typer af kvalificeret arbejdskraft har virksomheden haft
vanskeligheder med at rekruttere?
Figuren viser antal virksomheder der har valgt den enkelte faggruppe, bemærk at den samme
virksomhed har haft mulighed for at vælge flere svar.
Resultaterne for enkeltmandsvirksomheder er ikke medtaget i beregningen.

Særligt indenfor ”Industri & produktion” samt ”Bygge, anlæg og håndværk” opleves udfordringer med at rekruttere, det gælder både faglærte, ufaglærte og folk med videregående uddannelser,
men specielt de faglærte.
Brancherne ”Transport & logistik” (primært faglærte og ufaglærte), ”E-handel” (primært faglærte og folk med videregående uddannelser), ”Videnservice” (primært folk med videregående
uddannelser) og ”Detailhandel” (primært faglærte) angiver dog også større udfordringer end det der samlet set gælder for alle virksomhederne.
Virksomhedernes størrelse (målt i antal ansatte) har stor betydning for, i hvor høj grad virksomhederne har vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Jo flere ansatte virksomheden
har, jo flere udfordringer har de. 58% af virksomhederne med 1-5 ansatte svarer at de slet ikke har problemer med, mens 31% af virksomhederne med over 100 ansatte svarer at de i høj grad har
problemer.
Fælles for virksomhederne, uanset størrelse, er at de oplever sværest ved at rekruttere faglærte.

12

Jobcenter
I hvilken grad er du enig i følgende påstande vedrørende samarbejde med Jobcenter Hedensted?
Enkeltmandsvirksomheder er ikke medtaget i beregningerne

Vi har samarbejdet med Jobcenter Hedensted
om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til ordinær
beskæftigelse?
(101 har svaret ved ikke)

Vi har gode erfaringer i samarbejdet med
Jobcenter Hedensted?
Vi har samarbejdet med Jobcenter Hedensted
gennem ordninger som virksomhedspraktik,
løntilskud etc. for på de lange bane, at opnår
kvalificeret arbejdskraft?

(186 har svaret ved ikke)

(98 har svaret ved ikke)

Resultaterne ser således ud. når man frasorterer de
virksomheder, som svarer at de slet ikke har samarbejdet med
Jobcenter Hedensted:

Det er værd at bemærke hele 186 virksomheder har svaret ”ved ikke” til om de har gode erfaringer med samarbejdet med Jobcenter Hedensted.
Frasorterer man de virksomheder som svarer at de slet ikke har samarbejdet med Jobcenter Hedensted om at skaffe arbejdskraft til ordinær
beskæftigelse, ser resultaterne for ”Vi har gode erfaringer i samarbejdet med Jobcenter Hedensted” markant anderledes ud. Således svarer kun
8% slet ikke, mens 40 % svarede i høj grad.
En anden relevant observation er, at fjerner man dem der slet ikke har oplevet vanskeligheder med at rekruttere i det seneste år, dvs. så genstår de virksomheder som alt andet lige har haft en form for
udfordring med rekruttering, er det fortsat 53 % af virksomhederne der svarer at de ”slet ikke” har samarbejdet med Jobcenter Hedensted om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til ordinær beskæftigelse.
Det er især brancherne ”Turisme, hotel og restauration”, ”E-handel” samt ”Industri & produktion” som angiver at have samarbejdet med Jobcenter Hedensted omkring at
skaffe kvalificeret arbejdskraft til ordinær beskæftigelse.
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Hedensted Kommune
I hvor høj grad er du enig i følgende påstande vedrørende Hedensted Kommune?
Overordnet set er vi tilfredse med at drive
virksomhed i Hedensted Kommune.
(62 har svaret ved ikke)

Det er nemt at få hjælp når jeg henvender mig til
Hedensted Kommune.
(193 har svaret ved ikke)

Vi synes generelt, at Hedensted Kommune er god til
at skabe rammerne for erhvervsudvikling i området.
(139 har svaret ved ikke)

Enkelte brancher er mere tilfredse med at drive virksomhed i Hedensted Kommune (”E-handlen”, ”Industri og produktion” samt ”Anden serviceydelse inkl. Værksted og rengøring”), mens ”Landbrug, skovbrug og
fiskeri” er lidt mindre tilfredse. Virksomhederne, der har svaret, at de slet ikke er tilfredse med at drive virksomhed i Hedensted Kommune (udgør 3%) findes i brancherne ”Ejendomshandel og udlejning”, ”Landbrug,
skovbrug og fiskeri”, ”Transport og logistik” og ”Bygge, anlæg og håndværk”.
Igen afviger enkelte brancher fra gennemsnittet, når virksomhederne vurderer, om det er nemt at få hjælp, når de henvender sig til Hedensted Kommune. En højere andel af virksomhederne svarer ”i høj grad” indenfor
”E-handel” og ”Anden serviceydelse inkl. værksted og rengøring” end gennemsnittet på tværs af brancherne. Modsat svarer 19% af virksomhederne i ”Transport og logistik” og 15% af virksomhederne i ”Bygge, anlæg
og håndværk” at det slet ikke er nemt at få hjælp når de henvender sig.
Inden for både ”Detailhandel”, ”Turisme, hotel og restauration”, ”Industri og produktion” og ”Videnservice” synes større andele af virksomhederne at Hedensted Kommune er god til at skabe rammerne for
erhvervsudvikling end på tværs af alle brancherne. Samtidig mener 13% af virksomhederne i ”Turisme, hotel og restauration” og 11% af virksomhederne fra ”Ejendomshandel” at Hedensted kommune slet ikke er gode
til at skabe rammerne om erhvervsudvikling i området.
Der er ingen klar sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og deres oplevelse af Hedensted Kommune.
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Hedensted Erhverv – del 1
I hvilken grad er du enig i følgende påstande om din lokale erhvervsservice Hedensted Erhverv?

Besvarelser fra virksomheder i branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er ikke medtaget i nedenstående figurer, da Hedensted Erhverv ikke henvender sig til branchen.
Vi har kendskab til de tilbud som udbydes af Hedensted Erhverv
(59 har svaret ved ikke)

Vi bruger de tilbud som udbydes af Hedensted Erhverv
(52 har svaret ved ikke)

I forhold til kendskab til tilbuddene, som udbydes af Hedensted Erhverv, er det især virksomheder med flere år på bagen og mange ansatte, som har kendskab til tilbuddene fra Hedensted Erhverv.
Det er indenfor ”Industri & produktion, ”Videnservice”, ”Turisme, hotel og restauration” samt ”Detailhandel” at kendskabet til tilbuddene er størst på tværs af brancherne.
Ses der på hvilke brancher, der i højere grad angiver at de faktisk bruger de tilbud, som udbydes af Hedensted Erhverv, så er det i primært indenfor ”Detailhandel”, ”Industri & produktion” samt
”Videnservice”. Modsat er det i mindre grad tilfældet for ”Ejendomshandel og udlejning” og ”Transport & logistik”.
Derudover er det i mindre grad de helt små virksomheder der angiver, at de har benyttet sig af tilbud udbudt af Hedensted Erhverv, mens det i forhold til selve alderen på virksomheden særligt er
iværksætterne samt de ældre virksomheder som angiver at have benyttet sig af tilbuddene (dvs. under 3 år eller 10 år eller ældre).
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Hedensted Erhverv – del 2
I hvilken grad er du enig i følgende påstande om din lokale erhvervsservice Hedensted Erhverv?

Besvarelser fra virksomheder i branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er ikke medtaget i nedenstående figurer, da Hedensted Erhverv ikke henvender sig til branchen.
Vi har gode erfaringer med de tilbud som udbydes af
Hedensted Erhverv
(192 har svaret ved ikke)

De tilbud som udbydes af Hedensted Erhverv passer til min
virksomheds behov
Vurderingen indeholder kun virksomheder som
faktisk har angivet at de bruger de tilbud som
Hedensted Erhverv udbyder:

(191 har svaret ved ikke)

Vurderingen indeholder kun virksomheder som
faktisk har angivet kendskab til Hedensted
Erhvervs tilbud:

Det er værd at bemærke at der er rigtig mange virksomheder som har svaret ved ikke til ovenstående spørgsmål.
Ser man bort fra de virksomheder som enten har svaret ved ikke eller slet ikke til om de faktisk bruger de tilbud som Hedensted Erhverv udbyder, er billedet et andet en det der samlet set ses. Således er det kun 4 %
der svarer at de slet ikke har gode erfaringer med de tilbud som udbydes, mens det reduceres til 19 % der svarer at tilbuddene som udbydes slet ikke svarer til deres behov, hvis de samtidig har angivet at de tidligere
har benyttet tilbuddene.
Ser man på hvilke virksomheder, som har bedst erfaringer med de tilbud som udbydes - blandt dem som faktisk har brugt dem - så er det specielt virksomheder indenfor brancherne ”Detailhandel”, ”E-handel”,
”Industri & produktion” samt ”Videnservice”. Modsat ligger ”Transport & logistik” samt ”Ejendomshandel og udlejning” i den mere negative ende.
I forhold til om de tilbud, der udbydes, passer til virksomhedernes behov, er det specielt brancherne ”Detailhandel”, ”Bygge, anlæg og håndværk” og ”Industri & produktion” som er positive, modsat ligger
”Ejendomshandel og udlejning” og ”Transport & logistik”.
Det er virksomhederne mellem 6-10 år som er mest positive, mens det er de unge virksomheder/iværksættere som i højere grad vurderer at tilbuddene ikke passer til deres
behov. Og i forhold til størrelse er det virksomhederne med mellem 11-100 ansatte som i højere grad svarer positivt på ovenstående, mens dem uden ansatte eller med 100+
ansatte er mindre positive.
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Iværksættere
I Hedensted Kommune har vi et ønske om at støtte opstarten af nye virksomheder. Svarene gælder for dem som har angivet at
virksomheden er under 3 år.
I hvilken grad er du enig i følgende om Hedensted
Kommune? Vi er overordnet tilfredse med at
drive virksomhed i Hedensted Kommune.
(33 svar i alt)

Er du bekendt med Hedensted Erhvervs tilbud til
iværksættere?

Hvilke af følgende støttemuligheder har din interesse?

(Bemærk at den samme virksomhed har kunne svare flere valgmuligheder)

(38 svar i alt)

Bemærk at der er relativt få svar på disse spørgsmål.
Det er især iværksætterne indenfor brancherne ”Videnservice” og ”Transport & logistik” som angiver at de er bekendt med tilbuddene fra Hedensted Erhverv, mens der i modsat ende ikke er så stort
kendskab hos iværksætterne i brancherne ”Detailhandel” samt ”Bygge, anlæg og håndværk”.

17

Erhvervsfremme systemet
Er du bekendt med Erhvervshus Midtjyllands tilbud om vejledning
inkl. muligheder for tilskud til forskellige projekter, kurser mv.?
Besvarelser fra virksomheder i branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er ikke
medtaget i nedenstående figur, da Erhvervshus Midtjylland ikke henvender sig til
branchen.

Er du bekendt med Erhvervsstyrelsens hjemmeside med fokus på
viden og værktøjer om start, drift og udvikling af din virksomhed?
Besvarelser fra virksomheder i branchen ”Landbrug, skovbrug og fiskeri” er
ikke medtaget i nedenstående figur, da Erhvervsstyrelsen ikke henvender
sig til branchen.

Det er især indenfor brancherne ”Industri & produktion” og ”Videnservice”, at der er kendskab til Erhvervshus Midtjyllands tilbud, mens kendskabet er begrænset i brancherne ”Anden
serviceydelse inklusiv værksted og rengøring” og ”E-handel.”
I forhold til kenskab til Erhvervsstyrelsens hjemmeside er det især brancherne ”Videnservice”, ”Anden serviceydelse inklusiv værksted og rengøring” samt ”Detailhandel” der scorer højt, mens
kendskabet er lavt i branchen ”E-handel”.
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Netværk og foreninger
Er din virksomhed medlem af en lokal handels- eller
erhvervsforening?

Hvad er jeres væsentligste udbytte af at deltage i en lokal
forening?
(Bemærk at den samme virksomhed har kunne svare flere valgmuligheder)

Blandt brancherne er det særligt indenfor ”Detailhandel” og ”Turisme, hotel og restauration”, at virksomhederne angiver at de er medlem af en lokal handels- eller erhvervsforening.
Modsat er andelen lav i brancherne ”Landbrug, skovbrug og fiskeri”, ”E-handel” og ”Ejendomshandel og udlejning”. Der er i spørgeskemaet ikke spurgt specifikt ind til medlemskab af
Landboforeninger.
Der er ikke nogen klar forskel på tværs af postnumrene.
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Erhvervsvenlig profil
Mener du, at Hedensted Kommune har en erhvervsvenlig profil/image?
Data vises på tværs af brancher (139 har ikke svaret)

Inden for brancherne ”Ejendomshandel og udlejning” og ”Transport og logistik” svarer kun 10-13%, at de i høj grad mener at Hedensted Kommune har en erhvervsvenlig profil/image., mens tallet
ligger på 46% for ”Industri og produktion”. Samtidig angiver 13-18% af virksomhederne i ”Turisme, hotel og restauration” og ”Transport og logistik”, at Hedensted Kommune slet ikke har en
erhvervsvenlig profil.
Hverken virksomhedernes størrelse (målt i antal ansatte), alder eller geografiske placering har nogen betydning for deres vurdering af Hedensted Kommunens profil/image.
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Ambassadører
Angiv på en skala fra 0-10 om du vil anbefale Hedensted Kommune
til andre som et godt sted at drive virksomhed

Vurderingen delt op i brancher

Præsenteret som et gennemsnit fra 0-10

0= Slet ikke sandsynligt mens 10 = Meget sandsynligt

Ovenstående figurer viser, at 52 % af virksomhederne i undersøgelsen giver Hedensted Kommune 8-10 point, på en skala fra 0-10, hvor 10 er det højeste og svarer til Meget
sandsynligt. Kun ca. 5% giver Hedensted Kommune 0-2 point.
Inden for de forskellige brancher ligger særligt ”Turisme, hotel og restauration”, ”Videnservice” samt ”Industri & produktion” over gennemsnittet, mens ”Transport & logistik”,
”Bygge, anlæg og håndværk” scorer noget lavere end gennemsnittet på tværs af alle virksomhederne.
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Politik/indsatsområder for den erhvervsmæssige vækst
Hvilke af følgende politik/indsatsområder har efter din mening stor betydning
for den erhvervsmæssige vækst og udvikling i Hedensted Kommune?
(Bemærk at den samme virksomhed har kunne svare flere valgmuligheder)

Svarene afviger en lille smule fra branche til branche, men generelt gælder det at alle brancher har
bosætning og arbejdsmarked blandt de tre indsatsområder som de fleste virksomheder har angivet
som havende stor betydning for den erhvervsmæssige vækst og udvikling i Hedensted Kommune.
Bosætning er således det indsatsområde som flest virksomheder angiver som havende stor betydning
i størstedelen af brancherne, men det er ikke topscoren blandt virksomhederne indenfor ”Industri og
produktion”, ”Transport og logistik” samt ”Anden serviceydelse inklusiv værksted og rengøring”, her er
det arbejdsmarkedet som flest af virksomhederne angiver som havende stor betydning.
Derudover afviger en række brancher fra gennemsnittet i forhold til hvor stor en andel af
virksomhederne som angiver at miljø og teknik har stor betydning. Denne andel er således noget
større indenfor ”Landbrug, skovbrug og fiskeri”, ”Ejendomshandel og udlejning”, ”Turisme, hotel og
restauration” samt ”Transport & logistik”, end det som gælder på tværs af alle brancherne.
Der findes ikke markante afvigelser på tværs af størrelse, alder på virksomhed eller geografi.
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Understøttelse af din virksomhed

• Hvordan kan man fra Hedensted Kommunes side blive bedre til at understøtte din virksomheds udvikling?
Svar katagori

Andel

Kommunale indkøb

12%

Fritid og Fællesskab
(Myndighedsarbejde)

25%

Hedensted Erhverv / Netværk

30%

Generelle kommentarer

Ikke medtaget
Erhvervsjord/byggegrunde
Infrastruktur
Decentral kommune
Turisme
Lovgivning
Kommunale indkøb
Økonomisk hjælp
Jobcenter / Beskæftigelse
Ønsker ikke hjælp
Uden katagori

16%

Udvalgte svar
Ved at Hedensted k ommune, så vidt det er muligt, støtter/k øber varer og ydelser i butik k er og i virk somheder, som bor i k ommunen.
Udbyde flere lok ale opgaver til lok ale virk somheder, og ik k e til udenbys/udefra k ommende ak tører
Hurtig sagsbehandling vedr. byggeri, samt "venlig" tilgang til arbejdet
Fortsat hurtig sagsbehandling vedr. miljø ansøgninger samt byggesager.
...Man ønsk er bosætning men er utrolig langsom i sin håndtering af fx udstyk ninger af grunde. Udstyk ning gøres i de mindre byer i for små etaper og der
er simpelthen for meget bureauk rati….
Jeg flyttede til k ommunen for 8 måneder siden.
Det ville have været dejligt med en eller anden form for
"velk ommen til Hedensted" - med info om tilbud…
Ved at lave nogle tværfaglige møder, hvor man k an samarbejde med de andre lok ale virk somheder....
...Men jeg mangler at der er et sted at mødes, uden det er for formelt.
Jeg er ik k e til dyre netværk sgrupper. Jeg mener man sagtens k an mødes et neutralt sted og blot snak k e sammen og sk abe relationer....
...Derudover mangler der k urser til den k reative verden...
Det k unne være inspirerende med work shops, hvor deltagerne var mindre selvstændige enheder, herunder soloselvstændige k unne mødes…
Kom ud og besøg det enk elte virk somheder og hør hvad de har brug for af hjælp og hvad de tænk er om der forretning og hvad der er behov for lok alt.
De enk elte afdelinger sk al blive bedre til at arbejde på tværs. Jeg tænk er her primært omk ring tek nik / miljø
Det k unne fek s være Hedensted spildevand og k ommunens vejafdeling
Hjælpe de små virk somheder med mere fællessk ab imellem hinanden og k ommunen...
Infrastruk tur.
Kørsel på tværs af k ommunen er dårlig.
Hedensted by sk al udvik les med mere k ultur.
Understøtte lok alle miljø-/energitiltag
Synes k ommunen er imødek ommende og god til at lytte.

Opsummering:
Det mest udtrykte svar på dette spørgsmål har været ønsket om at kommunen faciliterer netværk for de lokale virksomheder.
Derudover har man også udtryk behov for hurtig og smidig (erhvervsvenlig) myndighedsarbejde fra kommunens side. Et andet
vigtig punkt, som er blevet påpeget er kommunens indkøb, hvor der efterlyses størst mulig anvendelse af lokale leverandører og
gerne med fokus på mere bæredygtighed. Endeligt så er den decentrale tænkning nævnt og sammen med den ønsket om bedre
infrastruktur internt i kommune og velplacerede erhvervsarealer.
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Potentialer

• Hvilke potentialer ser du for erhvervslivets fremtidige udvikling i Hedensted Kommune?
Svar katagori

Andel

Infrastruktur

27%

Decentral kommune

11%

Hedensted Erhverv / Netværk

11%

Bosætning / Geografi

17%

Generelle kommentarer

46%

Ikke medtaget
Erhvervsjord/byggegrunde
Turisme
Lovgivning
Kommunale indkøb
Økonomisk hjælp
Jobcenter / Beskæftigelse
Grøn omstilling

Udvalgte svar
Hedensted Kommune har helt sik k ert en stor andel i at mange virk somheder vælger at drive firma herfra. Ik k e mindst er beliggenheden helt perfek t for
dem som gør brug af f.ek s. motorvejen.
...Hedensteds geografisk e placering er den bedste jok er I har, og evner I at tilpasse Jer virk somheders individuelle behov, så k ommer der fart på…
Digitalisering.
...Hornsyld bør igen have centerlignende status. Det vil styrk e fastholdelsen af såvel de mange nuværende virk somheder som at arbejdsk raften forbliver i
byen.
...Hvorfor bygger k ommunen ik k e et erhvervscenter man k an leje sig ind i?
Små og mellemstore virk somheder k unne få megen gavn af hinanden sådan et sted.
Og selvfølgelig til en rimelig husleje . Gerne et center i Juelsminde og et i Hedensted.
...at gøre det attrak tiv at starte virk somhed i åben land
Tag hele k ommunen med, også mindre bysamfund og lad dem vide at de er set og hørt
Jeg ser et potentiale i at produk tionsvirk somheder stadig k an øge deres produk tion og at det k an være med lok ale medarbejder.
Der bør være fok us på digitaliseringen fra Erhvervsrådets side for at opnå dette.
Der er mange virk somheder i Hedensted k ommune, og det k an k omme flere, hvis Hedensted bliver god til at støtte disse virk somheder så godt som
muligt.
Bedre netværk på tværs af brancher i lok alområderne...
Hedensted k ommune har en rigtigt godt placeret sted geografisk , men k ræver et godt infrastruk tur, da k ommunen vok ser positivt
Hedensted er gorgrafisk godt placeret, og da, det er en "lille" k ommune, er der stører mulighed for nærhed til virk somheden, fra k ommune, end i en større
k ommune.
Der er stor potentiale for erhvervsvirk somheder i Hedensted k ommune, hvor vi ligger meget central i landet.
Godt og fornuftig samarbejde mellem Hedensted k ommune og Erhvervslivet.
God med den rette indstilling og k endsk ab til virk somheden og handlingsorienteret indstilling fra k ommunens side
Det k ommer an på om vi udvik ler eller afvik ler vores handelsliv.
Der sk al flere hænder til at gøre livet i byen attrak tiv.

Opsummering:
Generelt er der mange positive tilkendegivelser angående fremtiden for kommunens erhvervsliv, der bliver udtrykt tilfredshed med
samarbejdet. Der peges på potentiale ved at investere i infrakstruktur herunder bredbånd og ikke mindst vejnet. Desuden peges
der på potentialet i at understøtte erhvervslivet overalt i kommunen også igennem en udnyttelse af det åbne land. Kommunens
centrale beliggenhed udpeges som det største potentiale, både i forbindelse med etablering og tiltrækning af virksomheder men
også ved tiltrækning af arbejdskraft og bosætning. Endelig nævnes den grønne omstilling som et kommende vækstdriver, som
både kommunen og virksomhederne skal kigge ind i.
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Udfordringer

• Hvilke udfordringer ser du for erhvervslivets fremtidige udvikling i Hedensted Kommune?
Svar katagori

Andel

Erhvervsjord/byggegrunde

11%

Infrastruktur

17%

Decentral kommune

15%

Jobcenter / Arbejdskraft

18%

Generelle kommentarer

26%

Ikke medtaget
Turisme
Lovgivning
Kommunale indkøb
Økonomisk hjælp
Fritid og Fællesskab
Grøn omstilling
Uden katagori

Udvalgte svar
Mange af de udstyk ninger som er udbudt de sidste par år, er udstyk ninger til den ældre generation og ik k e børnefamilier.
giv de som virk somheder lov til at udvik le sig der hvor de ligger… ...Husk en lille virk somhed k an også blive stor
At al udvik ling centreres omk ring motorvejen
Let adgangsvej til motorvej
Transportmuligheder internt i k ommunen. Både, når det gælder vejnettet og når det gælder k ollek tiv transport
planlægning af infrastruk tur, byudvik ling…
At få en udvik ling i de mindre bysamfund.
k ommunen er ik k e sammenhængende
Udfordringen er at Hedensted Kommune k un k oncentrerer sig om virk somheder inde midt i centrum og sk ulle måsk e prøve at virk somhedsudvik le i
landområderne…
Horsens og vejle træk k er arbedsk raften og bosætning væk fra k ommunen.
Sik ring af faglært arbejdsk raft og at vi k an tiltræk k e medarbejdere med vidregående uddannelser…
Uddannelse, sk oler og højere uddannelser, hvordan gør vi det nemt at for unge at se hvordan få sin uddannelse og logistik k en for dem at k omme dertil, og
derved blive i området…
Virk somheder gode, men butik k er og forretninger får en udfordring.
Fok usere mere på omk ostningsstruk turen hos virk somhederne, ek sempelvis affaldsordningsgebyr mv.
corona nedluk ning
Vi er en mindre k ommune med begrænset midler

Opsummering:
Den største enkeltstående udfordring angives som manglende arbejdskraft, herunder faglærte. Kommunens infrastruktur nævnes
som en anden udfordring fremover og samtidig udtrykkes der bekymring for at der ikke gives gode vilkår for virksomhedsdrift, men
at der ensidigt fokuseres på erhvervsarealer og virksomhederne i centerbyerne. Det gør sig også gældende når talen kommer på
bosætning og udstykning. Flere udtrykker ligeledes ønske om at kunne drive og udvikler virksomheder i det åbne land. Generelt
italesættes corona og butiksdød som en kommende udfordring også kommunens manglende størrelse nævnes og endelig ønskes
en tilbageholdenhed på de kommunale fastlagte omkostninger.
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Anbefalinger til fremtidig udvikling

• Hvad er efter din mening det mest centrale, som Hedensted Kommune bør være opmærksomme på, når de planlægger
fremtidig udvikling inden for erhvervsområdet?
Svar katagori

Andel

Erhvervsjord/byggegrunde

20%

Infrastruktur

24%

Fritid og Fællesskab

Hedensted Erhverv / Netværk

24%

Generelle kommentarer

27%

Ikke medtaget
Turisme
Lovgivning
Kommunale indkøb
Decentral kommune
Uden katagori

Udvalgte svar
Erhvervsområderne sk al spredes over hele k ommunen og ik k e k un et sted.
Sk ab gode vilk år for bosættelse. Få sik ret en god infrastruk tur i k ommunen og på motorvejen.
At få lavet en overordnet byplanlægning hvor bebyggelse og virk somheder ik k e ligger side om side…
let adgang til motorveje og gode veje til industri område…
Generet har k ommunen god infrastruk tur til dele af k ommunen, Tørring, Lindved og Hedensted, har god infrastruk tur - mens Hornsyld, Juelsminde og
generelt den gamle Juelsminde k ommune) mangler helt k lart bedre infrastruk tur.
Den offentlige transport på tværs af k ommunen bør forbedres for at sk abe større bevægelighed af arbejdsstyrk en.
...der er k lart brug for at gøre det lettere at være cyk list både på landet men også i byerne.
...Mulighed for fiberbredbånd til alle virk somheder.
Målrettet, faglig, k valificeret, effek tiv og hurtig sagsbehandling og rådgivning af den enk elte virk somhed.
Godt og smidigt samarbejde med k ommunale myndigheder…
... Enhver udvik ling af erhverv sk al tage stort hensyn til natur og miljø. Også havmiljøet.
Kort svartid, hurtige reak tioner, høj succesrate på løsninger fremfor begrænsninger... ...Driv k ommunen som leverandør og ik k e som institution...
Hjælp til mindre virk somheder til at vok se og som nævnt et andet sted , erhvervscenter hvor mange små virk somheder k an leje og samarbejde på k ryds
og tværs.
Tiltræk flere virk somheder der er tunge på viden, og som derved træk k e mere højtuddannede arbejdsk ræft til k ommunen.
Tilgængelighed fra k ommunes side, support og synlighed.
Tydelge tilbud om hvad Hedensted k an gøre for erhvervet. som nævnt før, byd nye virk somheder velk omne og få en snak om hvad I evt k an gøre for de
forsk ellige virk somheder…
...Klima og miljø har en stor fremtid.
Gør det tillok k ende at bosætte sig i k ommunen = lyst til at drive virk somhed fra k ommunen…
Miljø og bæredygtighed
At vi er mange som ik k e driver en produk tionsvirk somhed

Opsummering:
Det mest centrale punkt som bliver nævnt er infrastruktur, herunder vejnet, adgang til motorvej og bredbånd. Derudover er der et
udtrykt ønske om, at der er erhvervsarealer i hele kommunen og at der samtidig er godt grundlag for bosætning alle steder, da
man forudser udfordringer med at tiltrække arbejdskraft. Et andet stort ønske er hurtig og kompetent sagsbehandling og at der
skabes gode relationer med kommunen men også netværk virksomhederne imellem. Der peges desuden på behovet for at
tiltrække nye virksomheder samtidig med at der ydes hjælp til de eksisterende, især de mindre og iværksættere. Klima og
bæredygtighed er også nævnt som et opmærksomhedspunkt, det samme gælder turist-distignationsudvikling.
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