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Thisted Kommune
Hvem er vi?Lidt fakta:

Totalt 44.000 indbyggere
Fuldtidsledige 3,5 %
3.000 virksomheder
21.000 beskæftigede

Highlights:
Turisme - Cold Hawaii – Nationalpark Thy
Grøn Kommune - Vindmøller (Østerild Testcenter)
Hanstholm Havn - Danmarks største konsum fiskerihavn
Landbrug
Plast - og metalindustri
&
Lufthavn



Hvad har vi gjort?
Dialog, Dialog og mere Dialog

• Dialogen med virksomheder
• Dialogen med borgerne
• Dialogen med 

interesseorganisationerne
• Dialogen med kommunens 

ansatte



Dialog på kryds og tværs

Kaffemøder/dialogmøder før 
ansøgninger (fx ved 
byggesager)

Øget 
Dialog

Dialogmøder møder med Business Thy,
erhvervsorganisationer (DI, BYG, 
Landbrug/fødevarer)

Business Breakfast x 4 årligt (kl. 
7.30 til 9.30). Deltagelse af 
kommunens ledelse samt 
erhvervsledere

Dialogmøder med kommunens ledelse 
ved forskellige erhvervsklubber. 
Samarbejdsaftaler med erhvervet ift. 
uddannelse m.m. og Thy Erhvervsforum



SET I ET HISTORISK LYS

• Lang vej til en top 10 placering
• Fokus på DI undersøgelsen i hele perioden
• ”Sjovere” og ”værdifuldt” for Thisted Kommune at være i top 10

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Placering i DIs erhvervsundersøgelse 6 50 64 88 92 80



Metode for undersøgelsen
• Kombination mellem subjektive og 

objektive parametre

• Dansk Industri har stor vægtning på 
interview delen

• Dansk Byggeris erhvervsundersøgelse 
bygger i højere grad på målbare 
indikatorer



DI´s resultat
Kategorier 2018 2019 Fremgang Nøgleord

Overordnet vurdering 
af erhvervsvenlighed

58 11 47 Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed.

Uddannelse 56 15 41 De kommunale folkeskolers samarbejde med 
virksomhederne.

Information og dialog 
med kommunen

67 5 62 Kommunens formidling af væsentlig information til din 
virksomhed.
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere 
dialogen mellem erhvervslivet og kommunens 
embedsmænd.

Kommunens image 71 40 31 Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye 
virksomheder til kommunen.
Kommunens indsats for at tiltrække nye borgere til 
kommunen.

Skatter, afgifter og 
gebyrer

20 9 11 Den kommunale indkomstskat set i forhold til 
serviceniveauet og kommunens økonomiske situation. 
Kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.

Brug af private 
leverandører

27 12 15 Kommunens udbudsproces over for private leverandør. 
Kommunens betalingsfrister.

Arbejdskraft 14 12 2 Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov 
for kvalificerede medarbejdere.
Jobcentrenes samarbejde med virksomheder.

Kommunal 
sagsbehandling

6 2 4 Kompetent og hurtig sagsbehandling af din virksomheds 
miljøforhold.
Kommunens digitale sagsbehandling. 
Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager. 

Fysiske rammer 12 1 11 Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling.
Den lokale planlægning tager tilstrækkeligt hensyn til 
erhvervslivet. 
Kommunens indsats for at sikre bredbånd- og mobildækning.

Infrastruktur og 
transport

76 60 16 Det kommunale vejnet
Kommunal kollektiv trafik.



Hvad har vi så gjort de sidste 2-3 år?

Rent praktisk:
• Service kursus for ansatte i Teknik og Erhverv og Jobcenter
• Fokus på deltagelse i møder med virksomhedsnetværk 
• Business Breakfast - 4 gange om året
• Øget sammentænkning/samarbejde med Thy 

Erhvervsforum
• Virksomhedskontakt – en indgang til kommunen for 

erhvervslivet



Thisted Kommune - fremadrettet

• Forsøger at fastholde –
og øge  - fokus på 
dialogen

• Vi ser også på området 
vedr. infrastruktur

• Stilstand er ikke en 
mulighed!


