NOTAT
DI’s erhvervsklimaundersøgelse 2016
Opsummering
Lejre Kommune går frem på 13 ud af 21 subjektive indikatorer i DI’s erhvervsklimaundersøgelse.
Alligevel falder Lejre Kommune 17 pladser tilbage til nr. 91 ud af landets 98 kommuner. Det
skyldes især, at Lejre Kommune opnår en dårligere score på de statistiske indikatorer. Lejre
Kommune opnår en højere score på de områder, som DI i forbindelse med sidste års undersøgelse
har anbefalet kommunen at arbejde videre med. Det omfatter:



Sagsbehandling af byggesager, miljøsager og sygedagpengesager
Velfungerende kommunalt vejnet

Endvidere har de eksporterende virksomheder oplevet stor vækst i eksportværdi, hvilket også var
en anbefaling i DI’s analyse fra 2015.
Nedenfor gives et overblik og gennemgang af analyseresultaterne:

Metode
DI undersøgelsen udgøres af tre hovedelementer, som hver tæller 1/3:
1. Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed
Virksomhederne vurderer den overordnede erhvervsvenlighed på score fra 1 – 5.
2. Virksomhedernes subjektive vurderinger af temaerne:
- Infrastruktur og transport
- Arbejdskraft
- Sagsbehandling
- Skatter, afgifter og gebyrer
- Lokal planlægning
- Brug af private leverandører
- Kommunens image
- Kommunens velfærdsydelser
- Information og dialog med kommunen

3. Statistiske indikatorer, som omfatter:
- Erhvervsfrekvens
- Konkurrenceudsættelse
- Indpendling
- Uddannelsesniveau

-

Bygningsmasse
Privat beskæftigelse
Nye virksomheder
Skat/Service
Udskrivningsprocent
Grundskyld
Dækningsafgift

Lejre Kommunes score i 2016
Overordnet erhvervsvenlighed
Her er den samlede score ændret sig fra 3,37 til 3,30, hvilket medfører en samlet placering som nr. 86 i
2016. I 2015 lå Lejre Kommune nr. 74 på denne indikator.
Virksomhedernes subjektive vurdering
Lejre Kommune går frem på 13 ud af de 21 indikatorer, som virksomhederne vurderer på en skala fra 1 – 5.
Selvom Lejre Kommune går frem, opnår Lejre Kommune på flere af indikatorerne en dårligere samlet
placering, idet den gennemsnitlige score er blevet højere blandt kommunerne siden 2015.
På følgende indikatorer er Lejre Kommune gået frem, men er faldet tilbage i den samlede vurdering:




Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager (2015 = 44; 2016 = 49)
Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere (2015 = 48; 2016 = 63)
Adgang til børnepasning (2015 = 66; 2016 = 82)

På følgende områder er Lejre Kommune både gået frem i score og i den samlede placering











Det kommunale vejnet (2015 = 66; 2016 = 61)
Adgang til kvalificeret arbejdskraft (2015 = 88; 2016 = 66)
Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet (2015 = 88; 2016 = 56)
Kompetent og hurtig sagsbehandling på byggesager (2015 = 86; 2016 = 66)
Niveau for kommunens personskatter (2015 = 78; 2016 = 33)
Kommunale erhvervsskatter (2015 = 65; 2016 = 56)
Kommunale afgifter og gebyrer ( 2015 = 70; 2016 = 48)
Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder (2015 = 60; 2016 = 52)
Kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne (2015 = 94; 2016 = 91)
Dialog mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd (2015 = 92; 2016 = 91)

Lejre Kommune er faldet tilbage på følgende indikatorer:
-

Kommunal kollektiv trafik (2015 = 82; 2016 = 87)
Jobcentrenes service overfor virksomheder (2015 = 40; 2016 = 84)
Erhvervsgrunde med plads til udvikling (2015 = 78; 2016 = 86)

-

Lokal planlægning, som giver mulighed for by- og erhvervsudvikling (2015 = 75; 2016 = 90)
Kommunens udbudsproces overfor private leverandører (2015 = 80; 2016 = 83)
Kommunens overholdelse af betalingsfrister (2015 = 22; 2016 = 85)
Folkeskole (2015 = 27; 2016 = 63)
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere (2015 = 62; 2016 = 91)

-

Statistiske indikatorer
Lejre Kommune opnår en samlet placering om nr. 78 i 2016, hvorimod Lejre Kommune lå nr. 24 i
2015.
På de fleste statistiske indikatorer opnår Lejre Kommune samme placering som sidste år.
Undtagelsen er følgende områder:

-

Konkurrenceudsættelse (2015 = 49; 2016 = 64)
Ændring i indpendling gennem de sidste 3 år (2015 = 18; 2016 = 79)
Ændring i privat beskæftigelse gennem de sidste 3 år ( (2015 = 40; 2016 = 86)
Nye virksomheder (2015 = 25; 2016 = 86)
Ændring i antal nye virksomheder gennem de sidste tre år (2015 = 11; 2016=96)
Forholdet mellem kommunal Skat og service (2015 = 22; 2016 = 48)
Ændring gennem seneste tre år i kommunal Skat og service (2015 = 56; 2016=67)

Analyseresultater sammenholdt med kommunens initiativer
-

-

-

-

Lejre Kommune er gået frem på virksomhedernes subjektive vurdering af sagsbehandling
af byggesager, miljøsager og sygedagpengesager. Der har været løbende fokus på
nedbringelse af sagsbehandlingstider gennem de seneste år, og der har ligeledes været
gennemført uddannelsesforløb i professionel service, som har skullet bidrage til bedre
sagsbehandling
Lejre Kommune er gået frem på indsatsområdet om tiltrækning af henholdsvis nye borgere
og virksomheder. På dette indsatsområde har Lejre Kommune gennem de seneste to år
arbejdet intensivt med Branding- og Udviklingsstrategien Vores Sted, som har skabt en
stærkere profil af Lejre Kommune. Endvidere er der etableret én indgang for virksomheder
gennem erhvervsservicefunktionen.
Lejre Kommune har ingen dækningsafgift, og byggesagsgebyrerne er blevet afskaffet.
Endvidere har personskatten været svagt faldende. Dette har de lokale virksomheder lagt
mærke til, idet Lejre Kommune er gået frem på alle tre indikatorer.
På de statistiske indikatorer falder Lejre Kommune tilbage fra nr. 24 til nr. 78. Det skyldes
bl.a. udvikling i den private beskæftigelse og udvikling af nye virksomheder.
Etableringsraten af nye virksomheder er faldet tilbage gennem det seneste år i Lejre

Kommune. I 2014 var etableringsraten i Lejre Kommune højere end både regions- og
landsgennemsnittet, men i 2015 er nyetableringer faldet i Lejre Kommune. Udvikling i den
private beskæftigelse har ligeledes været faldende, men de seneste tal fra Væksthus
Sjælland viser en stigende tendens.

