NOTAT

Hovedbudskaber i publikationen ”Lokale Vækstindikatorer” 2. kvartal
2016
Baggrund
Væksthus Sjælland udgiver hvert kvartal publikationen ”Lokale Vækstindikatorer”, som viser de
seneste nøgletal for de sjællandske kommuner. Nøgletallene omfatter beskæftigelsesudvikling,
befolkningsudvikling, ledighed, nye virksomhedsetableringer, samt udviklingen i bolighandler og
salgspriser. På baggrund af de seneste tal vil der nedenfor blive udledt nogle hovedbudskaber for
de forskellige indikatorer nedenfor.

Beskæftigelsesudvikling
Der er godt gang i den private jobskabelse i Lejre Kommune, hvor der gennem de seneste to år er
skabt 207 nye fuldtidsstillinger. Det er en stigning på 6,4 %. Til sammenligning er
landsgennemsnittet 3,6 % og regionsgennemsnittet 4,5 % i samme periode.
Uddybende information
Siden 2009 er den private beskæftigelse i Lejre Kommune svinget mellem lavpunktet på 3181
fuldtidsbeskæftigede i 4. kvartal 2010 og højdepunktet på 3556 fuldtidsbeskæftigede i 1. kvartal
2013.
Fra 3. kvartal 2014 er den private beskæftigelse gradvist blevet bedre, og der er i perioden 3.
kvartal 2014 til 2. kvartal 2016 skabt 207 nye fuldtidsjobs i Lejre Kommune. Det er en fremgang på
6,4 %. Til sammenligning har der på landsplan været en vækst i den private beskæftigelse på 3,6 %
og i Region Sjælland har der i samme periode været en vækst på 4.5 %.
Statistikken viser, at det især er indenfor industrien at jobskabelsen finder sted i Lejre Kommune.
Gennem det seneste år er der skabt 96 nye fuldtidsjobs. Fra 1. – 2. kvartal 2016 har der været
vækst i antal beskæftigede i samtlige private brancher i Lejre Kommune.

Ledighed
Ledigheden er fortsat med at falde i Lejre Kommune gennem de seneste fire år, og er nu helt i
bund med en ledighedsprocent på 2,8. Det er 1,5 procentpoint under landsgennemsnittet på 4,3 %
og 1,4 procentpoint under regionsgennemsnittet, som er på 4,2 %

Nyetablerede virksomheder
Der har været vækst i antallet af nye virksomheder i Lejre Kommune i 2016, idet etableringsraten i
2. kvartal 2016 steg med 18,5 %. Dette bringer etableringsraten i Lejre Kommune på niveau med
etableringsraten på landsplan efter et dyk i etableringsraten i 2015.
Uddybende information
Siden 2013 har væksten i antallet af nye virksomheder i Lejre Kommune været over
landsgennemsnittet undtagen i perioden 3. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. I 2. kvartal 2016 blev
der etableret 18,5 %, flere virksomheder end 1. kvartal 2013. Samtidig har nye virksomheder i
Lejre Kommune en utrolig høj overlevelsesrate, idet 91 % af nye virksomheder stadig er i live efter
2 år, hvilket er blandt landets højeste overlevelsesrater.

Boligmarked
Kvadratmeterprisen på boliger i Lejre Kommune er steget med 24 % fra 4. kvartal 2013 til 2.
kvartal 2016. Det bringer boligpriserne tilbage på niveau for 2009. Den gennemsnitlige
kvadratmeterpris ligger derfor på 12.982 kr.

Befolkningstal
Lejre Kommune har en gennemsnitlig tilvækst på 200 flere borgere per år. Der har i perioden
2013 – 2016 været en befolkningsvækst på 2,3 %.

