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Succeskriterier
for udmøntning af Lejre Kommunes Erhvervspolitik 2021-2024

Lejre Kommunes Erhvervspolitik skal udmøntes i et tæt samarbejde mellem kommune, virksomheder og borgere. 

Succeskriterierne er de målsætninger, Lejre Kommune for perioden 2021-24 har udpeget som de væsentligste 

for at det sker. Succeskriterierne vil blive genbesøgt årligt og holdt op mod konjunkturudviklingen for at sikre, at 

udmøntningen sker kontinuerligt og i tråd med den aktuelle samfundsudvikling.

Vi vil arbejde for:

En helhedsorienteret tilgang til 
erhvervsudvikling

Sammen med erhvervslivet vil Lejre 
Kommune skabe og formidle en stærk 
og autentisk fortælling om Lejre som 
erhvervskommune med en unik tilgang til 
erhvervsudvikling. Unik fordi vi ser på tværs 
af erhverv, bosætning og turisme og hvor 
kultur, natur og bæredygtighed ses som 
brændstof for vækst.  

Gennem samarbejde, stærke relationer 
til de lokale erhvervsdrivende og gode 
rammebetingelser skaber Lejre Kommune 
det bedste afsæt for at lokale virksomheder 
får succes. 

Lejre Kommunes lokale erhvervsservice 
understøtter virksomhedernes arbejde med 
klima og bæredygtighed som udviklings- 
og konkurrenceparametre. Erhvervslivet 
bidrager til at Lejre Kommunes Klimaplan 
2020-2050 realiseres. 

Og vi vil måle på det ved at:

Mindst 75 % af virksomhederne vil 
anbefale andre at etablere sig i Lejre 
Kommune. Målemetoden er dels DI’s 
årlige erhvervsklimamåling, og dels egen 
undersøgelse, som gennemføres blandt et 
bredere udsnit af virksomheder første gang i 
2022.

Mindst 100 virksomheder i 2024 udnytter 
Lejres kulturhistoriske og stedbundne styrker 
i deres produktudvikling og kommunikation. 
Målemetoden er egen undersøgelse, som 
gennemføres blandt et bredt udsnit af 
virksomheder første gang i 2022.

Vælge samtalen som værktøj i vores 
opgaveløsning, så vi hvert år taler med 
mindst 20% af virksomhederne i kommunen. 
Samtalen skal forbedre dialogen og løfte 
serviceoplevelsen for virksomhederne. 
Virksomhedernes kendskab til vores 
dialogbaserede service, fx tilbuddet om 
forhåndsdialog i alle erhvervsbyggesager, 
skal samtidig øges. Vi måler det ved at 
registrere, når vi har haft samtaler med vores 
virksomheder. 

Afholde mindst tre erhvervsarrangementer 
årligt, hvor bæredygtighed, klima og grøn 
omstilling er temaet. 
Henvise mindst 10 virksomheder årligt 
til relevant rådgivning og specialiseret 
erhvervsservice omkring bæredygtighed, 
klima og grøn omstilling.

Lejre Kommune forelægger status på 
erhvervsarrangementer og henvisninger for 
det ansvarlige fagudvalg årligt baseret på 
egne opgørelser.
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Succeskriterier 
for udmøntning af Lejre Kommunes Erhvervspolitik

Vi vil arbejde for:

At skabe vækst, der kan måles

Lejre Kommune vil skabe gode rammer 
for flere virksomheder og arbejdspladser i 
kommunen. 

Det skal både ske ved at få flere til at starte 
virksomhed og få flere virksomheder til at 
vokse sig større uanset om udgangspunktet 
er enkeltmandsvirksomheden eller 
virksomheden, der kan skaleres og vokse sig 
stor.  

Og vi vil måle på det ved at:

Antallet af virksomheder og private 
arbejdspladser skal stige med gennemsnitligt 
2 % årligt fra et udgangspunkt på 1658 
virksomheder og 4220 fuldtidsansatte 
(2018)1. 

De årlige vækstvilkårsanalyser fra 
Erhvervshus Sjælland er målemetoden.

Antallet af virksomheder med flere end 9 
ansatte stiger fra 69 i 2018 til mindst 90 i 
2024. 

De årlige vækstvilkårsanalyser fra 
Erhvervshus Sjælland er målemetoden.
Den gennemsnitlige jobskabelse pr 
iværksættervirksomheder øges fra de 
nuværende 1,7 fuldtidsansatte (2015-2017) 
til mindst 2,0 fuldtidsansatte (2022-24), 
svarende til ca. 45 nye arbejdspladser 
årligt. De årlige vækstvilkårsanalyser fra 
Erhvervshus Sjælland er målemetoden.
 

1 Covid-19 har på kort sigt i 2020 og 2021 haft negativ ind-
flydelse på antallet af virksomheder og arbejdspladser i Lejre 
Kommune. Pandemiens langsigtede betydning for antallet af 
virksomheder og arbejdspladser er fortsat uvis ved vedtagel-
sen af disse succeskriterier.  
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Vi vil arbejde for:

At sikre at det er attraktivt at bo og 
arbejde i kommunen

Flere borgere skal vælge at bo og 
arbejde i Lejre Kommune. Det kan 
både ske ved at der skabes flere nye 
arbejdspladser i kommunen og ved at 
flere af virksomhedernes indpendlende 
medarbejdere vælger at bosætte sig her i 
kommunen.

Og vi vil måle på det ved at:

Antallet af borgere der både bor og arbejder i 
kommunen skal stige fra udgangspunktet på 
3.981 (2018). 

De årlige vækstvilkårsanalyser fra 
Erhvervshus Sjælland er målemetoden.
Lejre Kommunes virksomhedskonsulenter 
hjælper lokale virksomheder med minimum 
50 rekrutteringer årligt. Registrering i 
fagsystem er målemetoden.

Lejre Kommune skal ligge i top-25 i DI’s 
årlige erhvervsklimamålinger.

Vi vil arbejde for:

At skabe bedre rammer og 
infrastruktur

Lejre Kommune vil skabe gode rammer for 
virksomhedernes vækstmuligheder og lokale 
produktion i form af både fysisk plads og 
digital infrastruktur, hvor mangelfuld mobil- 
og bredbåndsdækning er en barriere for 
virksomhedernes udvikling. 

Og vi vil måle på det ved at:

Mindst tre nye erhvervsområder 
lokalplanlægges og/eller byggemodnes i 
perioden 2021-24. Lejre Kommune opgør 
dette. 

100% virksomhederne i Lejre Kommune 
har adgang til 100Mbit download/30 Mbit 
upload (senest i december 2024) fra 
udgangspunktet på 90% (2020). 

Lejre Kommune forelægger status for det 
ansvarlige fagudvalg årligt baseret på tal fra 
Tjekditnet.dk 
  




