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Forord

Lejre Kommune - og visionen om Vores Sted, vækker genklang; ikke alene 
blandt os der bor og arbejder her, men også uden for kommunens grænser. 
Den taler til ønsket om et liv i balance, med mulighed for at realisere 
arbejdsmæssige og private drømme tæt på naturen med storbyens puls inden 
for rækkevidde.   

Visionen har sat retningen for udviklingen af Lejre Kommune siden 2015, og har gjort 
kommunen kendt som en attraktiv bosætningskommune. 

Erhvervslivet er rygraden i Vores Sted - og i videreudviklingen af Lejre Kommune. Lokale 
arbejdspladser i eller tæt på landsbyerne skaber liv, og er grundlaget for også på sigt 
at kunne finansiere de nære velfærds- og fritidstilbud. Strategien er derfor at brande 
erhvervslivet og Lejre Kommune som en attraktiv erhvervskommune. Det skal ske i et tæt 
samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen. 

Denne erhvervspolitik er startskuddet. Den beskriver de unikke erhvervsmæssige 
kvaliteter, som erhvervslivet og kommunen ”står på”, og som skal styrkes de kommende år. 
Politikken skal omsættes i en brandingindsats, der sætter spot på den mangfoldighed og 
høje kvalitet, som kendetegner erhvervslivet i Lejre Kommune, og på fordelene ved - som 
erhvervsdrivende - at være en del af Vores Sted. 

Politikken går hånd i hånd med målbare succeskriterier, for hvilke resultater 
erhvervsindsatsen og partnerskabet mellem erhvervsliv og kommune skal måles på inden 
for en given årrække, startende med perioden 2021-24. Succeskriterierne skal omsættes i 
årlige handleplaner. Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at politikken skal udmøntes i 
et tæt samarbejde mellem virksomhederne, som skaber værditilvæksten og udviklingen af 
erhvervslivet, og kommunen, der skaber rammevilkårene.
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I Lejre Kommune leves hele livet. 
Hverdagslivet, fritidslivet og ikke mindst 
arbejdslivet. Mange forskellige og dygtige 
virksomheder danner grundlaget for det 
gode arbejds- og landsbyliv og udgør 
rygraden i Vores Sted. Nøgleordet er en 
sammenhængende erhvervsudvikling. Det, 
der er godt for erhvervslivet, er også er godt 
for kulturen, bosætningen og turismen og 
omvendt.  

Der er butikken, der leverer dagligvarerne 
og håndværkeren, der reparerer taget. Det 
er iværksætteren, der tilbyder nyskabende 
oplevelser og konsulenten, som skaber og 
formidler viden. Der er landmanden, der 
dyrker jorden og industrivirksomheden, der 
laver de gode produkter til salg og eksport.  
Mangfoldigheden er stor, og det har skabt 
positiv udvikling gennem en årrække. 

Antallet af virksomheder er de seneste 
fire år steget med 8,9%. Det er højere 
end landsgennemsnittet på 6,6%. Også 
jobvæksten har med 5,8% været højere 
de seneste fire år end i regionen og på 
landsplan. Virksomhedernes værdiskabelse 
er steget støt hvert år siden 2010 i et tempo, 
som er tre gange højere end på landsplan. 
Vi ser også mere fremgang i beskæftigelsen 
i Lejre end i resten af regionen. Og der 
startes nye virksomheder hvert år, som har 
regionens højeste overlevelsesrate. Over 
50% af de nye virksomheder er fortsat i drift 
efter fem år. På landsplan er tallet 44%.  

Rammevilkårene for erhvervslivet er gode 
og stabile. Lejre Kommune opkræver ikke 
dækningsafgift på erhvervsejendomme, 
byggesagsbehandlingen er gratis, og 
sagsbehandlingstiden på erhvervsbyggeri 

Et stærkt ståsted – Vores 
Sted

er blandt regionens hurtigste. Kommunen 
er en landkommune tæt på København. Det 
betyder, at virksomheder i Lejre Kommune 
kan nyde godt af hovedstadsregionens 
og Greater Copenhagens kundegrundlag, 
kvalificerede arbejdskraft, infrastruktur 
og adgang til internationale markeder. 
Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde 
Fjord, den kommende Femern Bælt 
forbindelse og en ny mulig forbindelse over 
Kattegat er eksempler på store nationale 
infrastrukturprojekter. Lejre Kommune ligger 
i et smørhul midt imellem. Det kommer 
vores erhvervsliv til gode. Og samtidig er 
det billigere at drive virksomhed i Lejre 
Kommune end i de nærliggende storbyer. 

For at flere virksomheder for alvor kan drage 
fordel af Lejre Kommunes strategisk gode 
placering, arbejder Lejre Kommune sammen 
med de øvrige kommuner i regionen og 
Region Sjælland for, at en Roskilde-Ringsted 
motorvej, som kan aflaste den nuværende 
hovedvej på samme strækning, kommer til at 
indgå i de fremtidige infrastrukturplaner for 
Sjælland.

Den politiske retning for udviklingen af 
kommunen er langsigtet. Der er bred politisk 
enighed om at fastholde og videreudvikle 
kommunens decentrale struktur med lokale 
skoler og børnehaver, og nære kultur- og 
fritidstilbud. For Lejre er en decentral 
kommune med 49 landsbyer, hvor livet 
leves – både erhvervs- og arbejdslivet. Lejre 
Kommunes unikke og stedbundne kvaliteter 
er beskrevet i visionen og kernefortællingen 
Vores Sted, som har været retningssættende 
for de politiske strategier og prioriteringer 
siden 2015. 
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Vores Sted er udtryk for en bevidst politisk 
strategi om at investere i de unikke kvaliteter, 
som allerede findes og som værdsættes 
mest af borgerne og virksomhederne i vores 
kommune; på netop vores sted.
  
Strategien har vist sit værd. Lejre Kommune 
er inde i en positiv spiral, og det er godt for 
erhvervslivet. Befolkningstallet er steget 
kontrolleret gennem de seneste år. En 
positiv netto tilflytning har modvirket tomme 
landsbyer. 

Det er en grundlæggende forudsætning for 
at kunne opretholde og udvikle de skoler, 
børnehaver og kulturtilbud, der gør det 
attraktivt for børnefamilier at blive og slå sig 
ned i vores landsbyer og dermed modvirker 
”pensionistbyer”. Udviklingen er også med 
til at skabe et varieret boligudbud, der 
fastholder og tiltrækker den skattebetalende 
arbejdskraft og fastholder seniorerne. 

Denne erhvervspolitik, og de handleplaner 
som den afføder, skal bane vejen for at 
Lejre Kommune bliver kendt som en førende 
erhvervskommune med en unik tilgang 
til erhvervsudvikling og med et endnu 
stærkere samarbejde mellem erhvervsliv og 
kommune. 

Det handler om at styrke erhvervslivets 
rammevilkår og langsigtede konkurrenceevne 
på en måde, der bidrager til FN’s verdensmål 
og Lejre Kommunes klimaplan fordi 
konkurrenceevne og klima er to sider af 
samme sag. Det handler også om at skabe 
mere synergi mellem den unikke kultur og 
natur i Lejre Kommune og erhvervsudviklingen 
og vise resten af Danmark, at man kan skabe 
vækst på nye måder.  

Meget af det gør vi allerede, men vi skal 
sætte mål, gøre mere af det og fortælle om 
vores succes, så vi bygger videre på den 
positive udvikling, der allerede er i gang. 
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Erhvervslivet i Lejre Kommune består både 
af de store og de små, freelanceren og 
eksportvirksomheden. Fra maskiner til al 
verdens lufthavne til fotografen, bogbinderen 
eller den lokale grøntsagsproducent. Alle 
spiller en vigtig rolle. 

Virksomhederne er kendetegnet ved 
godt håndværk; ved et højt kvalitets- og 
serviceniveau, som deres kunder - herunder 
Lejre Kommune - nyder godt af. 

Mangfoldighed er godt. Det bidrager 
til innovation, stabilitet og styrker 
erhvervsklimaet. Det giver virksomhederne 
mulighed for at trække på hinandens 
kompetencer og værdikæder. 

Mangfoldigt erhvervsliv

Intet er så befordrende for et godt 
erhvervsklima som andre virksomheder og 
virksomhedsklynger, hvor man mødes. 
Tilflytning og ændret demografi stiller krav til 
god fysisk planlægning. 

Med vedtagelsen af Plan- og 
bæredygtighedsstrategi 2020 har 
Kommunalbestyrelsen besluttet at forstærke 
samspillet mellem erhverv og bosætning. 

Der skal bl.a. udlægges nye 
erhvervsområder, hvor virksomhederne kan 
drage nytte af hinanden, dele faciliteter og 
ressourcer og bidrage til det gode liv i vores 
landsbyer.  
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Flere og flere vælger at bosætte sig i en 
af Lejre Kommunes 49 landsbyer – og det 
er særligt unge familier, der tiltrækkes af 
naturen, fællesskaberne og nye måder at bo 
på. Samtidig bliver seniorerne og de ældre 
boende, og bidrager til et stabilt og stærkt 
arbejdsmarked, og omsætningsgrundlag for 
de lokale virksomheder. 
 
Socioøkonomisk ligger Lejre Kommune i top 
blandt landets 98 kommuner, og borgerne i 
Lejre Kommune hører til blandt de lykkeligste 
i landet. Det viser den landsdækkende 
undersøgelse, som en gang hvert fjerde år 
tager temperaturen på folkesundheden i 
Danmark.

Der er med andre ord gode betingelser for 
et godt liv, når man bor og arbejder i Lejre 
Kommune. Og flere og flere gør begge 
dele. Digitaliseringen af arbejdsgange, 
produkter og services sker i stadig stigende 
tempo. Hjemmearbejdspladsen og lokale 
arbejdsfællesskaber er godt på vej til at blive 
en del af hverdagen for mange af os, uanset 
om vi er selvstændige eller lønmodtagere. 

Den trend vil Lejre Kommune udnytte, for 
det har mange positive effekter, når flere 
både bor og arbejder i kommunen. Mindre 
trængsel på vejene og lavere CO2 udledning 
bidrager til klimamålene, og skaber større 
fleksibilitet i menneskers hverdag. Det kan 
fx omsættes til aktiv deltagelse i det lokale 
kultur- og fritidsliv, flere handlende hos den 
lokale detailhandel og bedre grundlag for 
rekruttering af medarbejdere.
   
Kommunen og erhvervslivet vil samarbejde 
om at markere sig tydeligt som et af de mest 
spændende og moderne arbejdsmarkeder 
i Danmark, og herigennem øge 
beskæftigelsesattraktiviteten. Også for de 
kommende generationer. 

Det gode (arbejds)liv 

Derfor skal samarbejdet mellem erhvervslivet 
og de offentlige velfærdsinstitutioner – 
skoler, børnehaver, ungdomsuddannelser, 
universiteter m.v. videreudvikles. 

Kommunen spiller en afgørende rolle som 
facilitator for partnerskaber, der baner vejen 
for børn og unges uddannelse og tilknytning 
til erhvervslivet. Partnerskabsaftalen 
mellem Dansk Industri, Roskilde Tekniske 
Skole og Lejre Kommunes skoleforvaltning 
og kommunale ungeindsats, som 
opfordrer virksomhederne til at indgå 
uddannelsesaftaler med lærlinge, er ét 
eksempel. 

Et andet er partnerskabet mellem RUC 
og Lejre Kommune, som vil fokusere på 
bæredygtige fødevaresystemer i samarbejde 
mellem land og by og nye måder at drive 
skoler og daginstitutioner på i landsbyerne. 
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Der arbejdes sammen på kryds og tværs 
i erhvervslivet - både når lokale fødevarer 
bliver til gastronomiske madoplevelser, og 
når små håndsværksvirksomheder sammen 
byder på en stor entreprise.  

De flader, hvor virksomhederne mødes, 
danner og vedligeholder netværk og 
skaber nye kunde-/leverandørrelationer, 
er vigtige. Brancheforeningerne og Lejre 
Erhvervsforum spiller en afgørende 
rolle i dette, ligesom Erhvervsrådet – et 
dialogforum mellem kommunalpolitikerne og 
lokale erhvervsrepræsentanter – bidrager til 
at skabe netværk og gensidig forståelse. 

Lejre Kommune står gennem sin 
erhvervsservice og samarbejdet 
med Erhvervshus Sjælland bag 
netværksaktiviteter og partnerskaber, der 
skal bane vejen for lokal afsætning og 
erhvervsudvikling. 

Et eksempel er Madfællesskabet, som er et 
partnerskab mellem by- og landkommuner 
i Danmark orkestreret af FOOD, der er en 
nonprofitorganisation, som arbejder for, 
at maden bliver en vej til vækst, udvikling 
og oplevelse. Madfællesskabets formål 
er at skabe samhandel – og forretning 
– mellem land og by; mellem storbyens 
restauranter, offentlige køkkener og de lokale 
fødevareproducenter.   

Kommunalbestyrelsen står bag Lejre 
Kommunes erhvervskonferencer, hvor 
netværk mellem virksomheder, og 
mellem erhvervsliv og kommune er et 
omdrejningspunkt. Lokalpolitikerne, 
udvalgsformænd og borgmesteren er 
altid klar på et virksomhedsbesøg og 
udvalgsmøder holdes hos virksomhederne i 
kommunen fremfor på Rådhuset. 

Stærke relationer og samar-
bejde

Kommune og erhvervslivet vil styrke 
samarbejdet og dialogen yderligere de 
kommende år. 

Fra kommunens side vil fokus være på 
dialogen mellem kommunens administration 
og virksomhederne. Selvstændige, ejerledere 
og medarbejdere i virksomhederne skal 
kunne sætte ansigt på de medarbejdere, 
der servicerer dem i den kommunale 
organisation, og omvendt.  
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Lejre Kommune er en kulturhistorisk 
skattekiste. Kisten rummer sporene af 
10.000 års bosætning, skibssætninger, 
jættestuer og kongehaller, sagnkongernes 
kvad, ådale, overdrev og store skove, 70 km 
kyststrækning langs fjorden.
  
Kulturen og det stedbundne tilfører værdi til 
produkter, processer, koncepter og service 
på tværs af vores erhvervsliv. Det leder 
til udviklingen af nye forretningsmodeller, 
forretningsområder og værdikæder, hvor 
man med afsæt i både den særlige natur og 
kulturhistorien ser virksomheder vokse frem. 

Det gælder eksempelvis destilleriet, der laver 
spiritus i verdensklasse og bygger oven på 
700 års industrihistorie i rammerne af en 
gammel vandmølle. Og det gælder også 
kroen, bondegården og bryggeriet, der går 
fra fokus på landbrug og mad til at blive 
oplevelsesvirksomheder med mange tilbud 
på hylderne.
  

Kulturen som brænd-
stof 

De natur- og kulturhistoriske kvaliteter 
omsættes allerede i dag til attraktive 
oplevelsestilbud, der gør Lejre Kommune til 
et godt sted at besøge, at bo og at arbejde 
i. Det gør vi for eksempel i samarbejdet 
med Roskilde og Frederikssund Kommuner, 
hvor vi har etableret det tværkommunale 
destinationsselskab Visit Fjordlandet. 

Det giver turismeindsatsen i vores fælles 
område nye og større muskler, som både 
vil vise sig i nye oplevelsesvirksomheder, 
innovativ markedsføring og udvikling af 
stærk, bæredygtig turisme. 
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Bæredygtig vækst – førende 
erhvervskommune

Denne erhvervspolitik er et led i at skabe en 
stærk og fælles fortælling om de fordele, der 
er ved som erhvervsdrivende at være en del 
af Vores Sted. 

Den kerneopgave, som erhvervsliv og 
kommune står sammen om, kalder vi 
Bæredygtig vækst. 

Den er udtryk for et brændende ønske om 
at være med til at præge fremtiden ved at 
skabe løsninger på fremtidens behov på 
en ansvarsfuld måde, som samtidig gavner 
det lokale erhvervsliv og understøtter 
bosætningen. Mange af Danmarks grønne 
frontløbere har rødder i landdistrikterne. 

Lejre Kommune har rammerne, modet og 
ambitionerne til at være stedet, der skaber 
Danmarks næste Danfoss eller Vestas. 
Det handler om at styrke erhvervslivets 
rammevilkår og langsigtede 
konkurrenceevne på en måde, der bidrager 
til FN’s verdensmål og Lejre Kommunes 
klimaplan, fordi konkurrenceevne og klima er 
to sider af samme sag. 

Det handler også om at skabe mere synergi 
mellem den unikke kultur og natur i Lejre 
Kommune og erhvervsudviklingen - og 
vise resten af Danmark, at erhvervsliv og 
kommune sammen kan skabe vækst på nye 
måder. 

Meget af det gør vi allerede, men vi skal 
sætte mål, gøre mere af det og fortælle om 
vores succes, så vi bygger videre på den 
positive udvikling, der allerede er i gang. 
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