
I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder, de 
mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv. 
Derudover har erhvervslederne svaret på, hvilke områder der er væsentlige for deres 
virksomhed, og hvorvidt kommunalpolitikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på 
disse områder.

Pulsmålingen viser, at kommunalpolitikerne på valg med fordel kan fokusere på 
følgende tre områder: 

Det er på disse tre områder, at der findes det største potentiale, når man måler på 
vigtigheden af det pågældende område for erhvervslivet og  kommunalpolitikernes 
evne til at give området tilstrækkeligt fokus.
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Det er vigtigt for min  
virksomhed, at politikerne på valg  

har tilstrækkeligt fokus på…
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Enig/Helt enig Uenig/Helt uenig

... at sikre en optimal 
digital infrastruktur 84% 49% 51% 35

... at reducere 
 kommunale skatter 64% 35% 65% 29
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’Sikre god trafikal infrastruktur’ er derudover det vigtigste område for erhvervslivet, 
når de bliver bedt om at prioritere samtlige af målingens områder. Dermed bliver in-
frastruktur det væsentligste område for politikerne at sætte ind på ifølge erhvervslivet.
 
Erhvervslivets top 5 (ud af i alt 21 områder)

Sikre god infrastruktur – 
både i byer/kommuner, 
mellem byer/kommuner 
og til trafikknudepunkter 

som fx lufthavne
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strækkeligt 
udbud af 
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arbejdskraft

Reducere sags
behandlingstider (fx 
miljøgodkendelser, 

byggetilladelser o.lign.)
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dannelser
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45%
38%

27% 25% 24%

God infrastruktur er vigtig  
for virksomhederne
Et helt afgørende område for erhvervslivet er dermed, at politikerne sikrer en 
god trafikal infrastruktur. Dette indbefatter både infrastrukturen i byer, men også 
 mellem byerne, og at trafikknudepunkter, såsom lufthavne, togstationer mv., 
 fungerer. Hele 83 % af erhvervslederne mener, det er vigtigt for deres virksomhed, 
at der er god trafikal infrastruktur. Dette cementeres som nævnt af erhvervsledernes 
rangering af de tre vigtigste områder for deres virksomhed.

Det er vigtigt for min virksomhed 
at have adgang til god infrastruktur?

Ja

Nej

83%

17%

Og der er plads til forbedring af 
den trafikale infrastruktur, når 
man spørger erhvervslivet, idet 
43 % er uenige i, at politikerne 
har tilstrækkeligt fokus herpå.



.
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Hvor enig er du i, at politikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på at 
sikre en god infrastruktur?

20172013

Helt uenig Uenig Helt enigEnig

At trafikal infrastruktur er en vigtig katalysator for erhvervslivet, fremgår også af 
PwC-rapporten ”Northern Lights”1, hvor de skandinaviske hovedstæder og Reykja-
vik blev sammenlignet. Her endte København som andensidst målt på trafikal infra-
struktur. Dette skal ses i lyset af, at Københavns metro i flere år har vundet prisen 
som den bedste metro i verden.

Trafikal infrastruktur handler ikke blot om mængden af veje, tog og metro, men også 
om antallet af taxaer, pris på offentlig transport, frekvens på afgange og rutenetvær-
ket. Ved at sikre et godt rutenetværk og tænke i regionale samspil for pendlere, kan 
omegnskommuner gøres attraktive, og de større byer vil have lettere ved at kunne 
rekruttere medarbejdere, der bor længere væk.

Samlet set kan kommunerne med fordel tænke deres planer for den fremtidige 
trafikale infrastruktur sammen, så de kan skabe synergier for erhvervslivet, fx ved 
at mindske transporttiden fra bykerner til provins- og omegnskommuner og sikre et 
hurtigere vareflow.

Det vil også gøre det mere attraktivt for forretningsforbindelser, hvis deres trans-
porttid og omkostning kan reduceres. Et eksempel er Frederikssund Kommune der, 
som en del af Greater Copenhagen2, fortæller om deres effektive trafikale infrastruk-
tur, som forbinder byen med både København, Roskilde og Hillerød.

 I forhold til PwC’s pulsmåling ‘Kommunalvalg 2013’ ser vi en positiv udvikling 
for så vidt angår politikernes fokus på området. I 2013 mente under halvdelen af 
 virksomhederne, at trafikal infrastruktur fik tilstrækkeligt politisk fokus (43 %), 
mens det i 2017 er over halvdelen (57 %), der er enige i, at der er tilstrækkeligt 
politisk fokus på trafikal infrastruktur.

Udviklingen er således på rette vej, omend der forsat er plads til forbedringer.

1. Kilde: “Northern Lights”. Rapporten er lavet med udgangspunkt i kvantitativt datamateriale fra de  
deltagende landes, respektive databanker, offentligt tilgængeligt data, samt analyser fra private firmaer.

2. Kilde: “Welcome to Frederikssund Municipality”

14%

29%
34%

23%

15%

42%
36%

7%

Kilde: PwC’s pulsmåling: Kommunalvalg 2017 samt Kommunalvalg 2013
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Sæt digitalisering højere på agendaen
Kommunalvalg 2017 viser også, at 84 % af virksomhederne mener, at en optimal 
digital infrastruktur er vigtig for deres virksomhed. Kun knap halvdelen af virk-
somhederne er tilfredse med det fokus, som politikerne udviser på området.  
Politikerne kan dermed forbedre vilkårene for den digitale omstilling for mere 
end hver anden virksomhed ved at sikre en god digital infrastruktur, der er en 
 forudsætning for virksomhedernes vækst og udvikling.

Forskellen mellem, hvor vigtigt området er for virksomhederne og politikerne på valgs’ 
evne til at fokusere på området for at forbedre den digitale infrastruktur, er den stør-
ste i pulsmålingen Kommunalvalg 2017. Politikerne kan dermed med fordel prioritere 
digital infrastruktur højere, hvis de ønsker et mere attraktivt  erhvervsmiljø i netop de-
res kommune. Kommunalvalgsmålingen underbygger dermed resultaterne fra PwC’s 
pulsmåling “Danmark i Vækst” tidligere på året, hvor erhvervslivet kom med konkrete 
bud på, hvad der skal til, for at Danmark kan blive en digital vindernation. En optimal 
digital infrastruktur og lovgivning deler førstepladsen som de to væsentligste områder.

Hvad mener du særligt, der skal til, for at Danmark kan være/blive  
førende inden for digitalisering i fremtiden? (Vælg max 3). Top 5:

Kilde:  “Danmark i vækst”. Med pulsmålingen “Danmark i vækst – erhvervslivets input” har PwC spurgt flere end  
600 erhvervsfolk fra et bredt udsnit af erhvervslivet om, hvordan de ser på Danmarks digitale position,  
og hvad de mener, der kan gøres for, at Danmark bliver en digital vindernation i fremtiden.

Virksomhederne savner hjælp til at blive mere digitale
Flere end seks ud af ti virksomheder svarer, at de er uenige i at politikerne på valg 
har tilstrækkeligt fokus på at sikre tilbud til virksomheder, der kan hjælpe dem i gang 
med den digitale omstilling. Navnligt de mindre virksomheder savner et større fokus 
hos politikerne, når det gælder hjælp til at blive mere digitale. Blandt de mindre 
virksomheder med en omsætning under 25 mio. kr. har 70 % behov for, at politikerne 
prioriterer dette fokusområde i højere grad. Området er valgt som vigtigt for 55 % af 
alle virksomhederne.

46%
Lovgivningen skal 

være tilpasset 
den nye digitale 

 virkelighed.

38%
Adgang til 

arbejdskraft med 
de rette digitale 
kompetencer.

27%
Skattemæssige 

fordele i Danmark 
ved at investere i 
innovation, forsk
ning og udvikling.

25%
Adgang til 
viden om 
digitale 

muligheder.

46%
Optimal digital 
infrastruktur i 

hele Danmark.
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Politikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på at sikre tilbud til 
 virksomheder, som kan hjælpe dem i gang med den digitale omstilling

Helt uenig Uenig Helt enigEnig

21%

49%

20%

10%
15%

51%

19%
15%

Virksomheder med 
omsætning under 
25 mio. kr.

Virksomheder 
med omsætning 
over 25 mio. kr.

Kilde: PwC’s pulsmåling: Kommunalvalg 2017 samt Kommunalvalg 2013

Digitalisering
Erhvervslederne har svaret på tre spørgsmål om digitalisering. De har svaret på, 
hvor enige de er i, at politikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på området.  
Herefter har erhvervslederne svaret på, om området er vigtigt for dem.

Politikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på...

55%
45% 49%

37%

63%
51%

... at fremme brug af digitale løsninger, 
som kan effektivisere samarbejdet 
 mellem kommune og erhvervsliv

... at sikre en optimal 
digital infrastruktur

... at sikre tilbud til virksomheder, 
som kan hjælpe dem i gang med 

den digitale  omstilling

Det er vigtigt for min virksomhed:

76%
Ja

84%
Ja

55%
Ja

24%
Nej

16%
Nej

45%
Nej

Helt enig/
Enig

Helt uenig/
Uenig

Helt enig/
Enig

Helt uenig/
Uenig

Helt enig/
Enig

Helt uenig/
Uenig



Reduktion af kommunale skatter 
skal højere op på politikernes agenda
Erhvervslivet ønsker et større fokus på at få reduceret kommunale erhvervsskatter. 
For to ud af tre virksomheder er reduktionen af kommunale skatter for erhvervslivet 
et område, der bør sættes højt på den politiske dagsorden i kommunerne.

Kun hver tredje virksomhed mener, politikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på 
dette område. Sammenlignet med 2013 er politikerne dog på rette vej, da flere virk-
somheder er enige i, at området prioriteres højere nu (35 %) end i 2013 (17 %).
Flertallet af virksomhederne er dog fortsat optaget af, at området får et endnu større 
fokus, end det er tilfældet i dag. Således er 65 % af virksomhederne helt uenige eller 
uenige i, at politikerne på valg har tilstrækkelig fokus på at sænke kommunale skatter.

Hvor enig er du i, at politikerne på valg har  
tilstrækkeligt fokus på at sænke kommunale skatter?

20172013

Helt uenig Uenig Helt enigEnig

24%

41%

27%

8%

39%
44%

14%

3%

Kilde: PwC’s pulsmåling: Kommunalvalg 2017 samt Kommunalvalg 2013

PwC’s pulsmåling: Kommunalvalg 2017 6 / 7



PwC’s pulsmåling: Kommunalvalg 2017 7 / 7

Sikre god infrastruktur – 
både i byer/kommuner, 
mellem byer/kommuner 
og til trafikknudepunkter 

som fx lufthavne

Sikre adgang 
til kvalificeret 

arbejdskraft og 
tiltrækning af 

talent

Skabe gode rammer 
for iværksætteri og 

innovation

Reducere skatter og 
afgifter (dæknings

afgift, grundskyld og 
kommuneskat)

Skabe gode 
forudsætninger 
for, at virksom

heder kan udnytte 
digitaliseringens 

muligheder 

48%
43% 37% 35%

23%

%

Om pulsmålingen
PwC’s Kommunalvalgsmåling 2017 er gennemført via et online survey fra 17/8 til 3/10 2017, med svar fra flere 
end 400 erhvervsledere. Erhvervslederne har bl.a. svaret på, hvilke opgaver de mener, at kommunal politikerne 
bør prioritere for at fremme et sundere erhvervsliv.

For yderligere information kontakt PRansvarlig Malene Billund på mobil 5133 2378 eller marketing og 
kommunikationschef Pernille Stokholm Bøg på mobil 5183 7948.
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Hvilke områder bør kommunalpolitikerne prioritere de næste fire år? 

(Erhvervslederne kunne vælge tre områder, som de mente kommunalpolitikerne burde prioritere. 
Procentsatsen angiver, hvor mange procent af erhvervslederne, der har  angivet at området bør prioriteres)

Politikerne har fået en ønskeseddel  
for de kommende fire år
Erhvervslederne er i Kommunalvalg 2017 endvidere blevet bedt om at angive tre 
ønsker, politikerne bør prioriterer de kommende fire år efter kommunalvalget. De 
har kunnet vælge mellem 13 forskellige områder.

Knap halvdelen (48 %) af erhvervslederne placerer ‘Sikre god infrastruktur’ 
som det vigtigste område de næste fire år, hvilket underbygger erhvervsledernes 
behov for, at infrastrukturen forbedres (se s. 1-3). 43 % ønsker, at politikerne skal 
sikre virksomhederne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at virksom-
hederne kan vælge mellem en tilfredsstillende talentmasse. 37 % ønsker gode 
vilkår for at starte virksomhed og udføre innovation. 35 % af erhvervslederne 
ønsker, at politikerne reducerer de kommunale skatter, og 23 % af erhvervslederne 
ønsker, at politikerne vil skabe gode rammer for, at virksomhederne kan udnytte 
digitaliseringens potentiale. 


