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ET - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Godkendt
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ET - Orienteringssager - februar
00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé
A. Rekrutteringssurvey 4. kvartal 2018
Den 14. december 2018 er rekrutteringssurvey for 4. kvartal 2018 offentliggjort på
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. Surveyen giver et aktuelt
billede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked på de ca. 900
stillingsbetegnelser, der pt. overvåges.
Jf. rapporten er antallet af forgæves rekrutteringer på landsplan steget fra ca. 60.000 i
efteråret 2017 til 66.700 i 4. kvartal 2018. 23 pct. af virksomhedernes
rekrutteringsforsøg var således forgæves i 4. kvartal 2018. Ca. halvdelen af
virksomhedernes forgæves rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat.
De resterende blev besat med en anden profil end efterspurgt.
Der er kun ringe variationer mellem de enkelte regioner i landet i forhold til forgæves
rekrutteringer. Til gengæld er der store forskelle mellem udfordringerne i de enkelte
brancher.
Ses alene på situationen på Sjælland er andelen af forgæves rekrutteringer i 4. kvartal
2018 lig med 24 pct. Her er brancherne ”Industrien” med en andel på 40 pct.,
”Transport” samt ”Rejsebureauer, rengøring og anden” begge med andele omkring 33
pct. særligt udfordrede.
Se vedhæftede notat med figurer og flere data eller selve rapporten, der er vedhæftet
som bilag.
B. Iværksætterkursus foråret 2019
Den 28. februar 2019 starter et nyt hold op på kurset ”Iværksætteri i Praksis”, som Lejre
Kommune sidste år gennemførte for første gang i samarbejde med Erhvervsakademi
Sjælland og Erhvervsforum Roskilde. På det første forløb i efteråret deltog seks
iværksættere fra Lejre, og evalueringerne af form og udbytte af kurset har været rigtig
gode. Derfor er det besluttet at fortsætte samarbejdet om et nyt hold hen over foråret
2019. Forventningen er, at der fremover vil kunne gennemføres to forløb årligt (februarjuni og september-december). Folder for forårsforløbet er vedlagt som bilag til
orientering.
C. Lovpakke om erhvervs- og turismefremme trådt i kraft
Den 1. januar 2019 trådte den nye lovpakke om erhvervs- og turismefremme i kraft.
Lovpakken består af tre love:
 Lov om erhvervsfremme (Lov nr. 1518 af 18.12.2018): Formålet med denne lov
er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende
erhvervsfremmeindsats på tværs af hele Danmark.
 Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (Lov nr. 1536 af
18.12.2018): Formålet med denne lov er at ændre sammensætningen af Det
Nationale Turismeforum, overflytte de nationale turismeudviklingsselskaber til
staten og styrke koordinationen af international markedsføring.
 Lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Lov nr. 1537 af 18.12.2018):
Formålet med denne lov er at ændre indstillingsretten vedrørende midler fra EU’s
regionalfond og socialfond m.v.
De tre love er vedlagt som bilag.
D. Business Erhvervsmesse den 7. marts 2019
Årets erhvervsmesse 2019 arrangeres af Lejre Erhvervsforum i samarbejde med Lejre
Kommune og afholdes den 7. marts 2019 kl. 15-20 på Skoemagerkroen. Invitation til
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erhvervsmessen er vedlagt som bilag. Der er reserveret pladser til medlemmerne af
Udvalget for Erhverv & Turisme.
E. 14 Børsen gazeller kåret i Lejre Kommune i 2018
I 2018 blev 14 virksomheder i Lejre Kommune kåret som Børsen gazeller, hvilket er
dobbelt så mange som i 2017. Gazellerne blev fejret ved Lejre Erhvervsforums nytårskur
d. 9. januar 2019 i Hvalsø. Gazellerne er:
 Global Facility Service ApS – Kirke Hyllinge
 Global Security Service ApS – Kirke Hyllinge
 Træhuse.dk A/S – Kirke Hyllinge
 Sonnerup Blik og VVS ApS – Kirke Såby
 EDC Hvalsø ApS – Hvalsø
 Minizoo ApS – Kirke Hyllinge
 TR VVS-Teknik A/S – Lejre
 Hardwood Partners ApS – Hvalsø
 J.A. Total Landbrug ApS – Hvalsø
 Herthadalen ApS – Lejre
 Destek ApS – Hvalsø
 Vestegnens Minibus & Handicapkørsel ApS – Hvalsø
 Handicapformidlingen ApS – Hvalsø
 Nefab Danmark A/S – Roskilde
En gazelle er en virksomhed (kun A/S eller ApS), som i løbet af fire regnskabsår hvert år
har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis
virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af
bruttoresultatet.
F. Status servicemål 4. kvartal 2018
Sagsbehandlingstiderne for 4. kvartal 2018 er opgjort. Opgørelsen viser den
gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til
servicemålaftalen mellem Regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For
øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget til afgørelse er truffet.
Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiderne for alle områder ligger indenfor de fastsatte
servicemål.
Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for
bygge-, landbrug- og miljøområdet. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider
offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside. Opgørelsen for 4. kvartal 2018 er
vedlagt.
E. Visit Lejre magasin
Visit Lejre magasinet for 2019 er færdigt. Magasinet vil blive delt ud på mødet.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Taget til efterretning.
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Bilag:
1
2
3
4
5
6
7

Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

Notat vedr. rekrutteringssurvey
Rekrutteringssurvey 4. kvartal 2018
Brochure Iværksætteri i praksis - forår 2019 Roskilde og Lejre.pdf
Erhvervsfremme_Lov nr. 1518 af 18.12.2018.pdf
Turisme_Lov nr. 1536 af 18.12.2018.pdf
Strukturfonde_Lov nr. 1537 af 18.12.2018.pdf
Personlig-invitation-til-Business-Erhvervsmessen-den-7.-marts-2019på-Skoemagerkroen.pdf
8 Åben Sagsbehandlingstider 4. kvartal 2018.pdf

797/19
812/19
3069/19
3070/19
3072/19
3073/19
3074/19
5770/19
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ET - Eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice
24.10.00.G01

19/484

Åben sag

Resumé
Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede som del af sin handleplan for 2018 at
gennemføre et eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice. Med udgangspunkt i
virksomhedernes ønsker og behov, Lejre Kommunes politiske mål og strategier for
erhvervsindsatsen, samt den nye lov om erhvervsfremme, er det formålet med
eftersynet at videreudvikle og prioritere erhvervsservicen i Lejre Kommune.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice drøftes
2. at anbefalingerne til videreudvikling af erhvervsservicen godkendes.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Ad 1. Drøftet
Ad 2. Indstillingen tiltrådt med den præcisering, at der hermed også træffes beslutning
om at ansætte en studentermedhjælper i 2019.

Sagsfremstilling
Siden 2014 har Lejre Kommune selv stået for den lokale erhvervsservice, som har
fokuseret på: etablerings- og virksomhedsvejledning, innovation og produktudvikling,
erhvervslejemål og grunde, rekruttering af arbejdskraft, efter- og videreuddannelse,
samt udbud af kommunale opgaver.
Resultaterne af eftersynet er vedlagt som bilag og anbefalingerne centrerer sig om
følgende indsatsområder:
 Bedre information fra Lejre Kommune til erhvervslivet.
 Intensiveret kommunikation og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune.
 God modtagelse af nye virksomheder.
 Virksomhederne oplever en professionel tværgående service fra kommunen.
 Lejre Kommune understøtter at virksomhederne mødes (business-to-business).
 Udvikling af kendskabet til Erhvervshus Sjælland.
 Øge gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med kommunens udbud og
indkøb.
 Styrket samarbejde med virksomhederne om arbejdskraft og bosætning.
Herudover skal indsatsen for at udvikle den digitale infrastruktur videreføres, ligesom de
nuværende fokusområder i erhvervsservicen skal fastholdes og videreudvikles.
Anbefalingerne er beskrevet uddybende i bilaget, og rummer her en række konkrete
tiltag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle og gennemføre de konkrete tiltag,
samtidig med at den eksisterende erhvervsservice videreføres, at der tilknyttes ekstra
arbejdskraft til erhvervsservicen i 2019. Da der forventes en større overførsel på 340.000
kr. fra 2018 til 2019 er det administrationens anbefaling, at der i 2019 tilknyttes en
studentermedhjælper til at hjælpe erhvervschefen særligt med flere arrangementer og
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møder, koordinering af nyhedsbreve og anden kommunikation, dataindsamling og
behandling, samt vejledning af virksomhederne i samarbejde med erhvervschefen.

Bilag:
1 Åben Eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice_samlet.pdf

5157/19

Økonomi og finansiering
Indsatserne finansieres inden for udvalgets budget. Udvikling og implementering af
indsatserne i 2019 forudsætter, at den forventede overførsel på 340.000 kr. fra 2018 til
2019 anvendes til:
 Ansættelse af en studentermedhjælper (ca. 9.000 kr. om måneden).
 Afholdelse af arrangementer som netværksmøder, workshops og
informationsmøder (ca. 100.000 kr. til 8-12 arrangementer).
 Erhvervskonference med ca. 100-150 deltagende virksomheder (ca. 150.000 kr.).
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KF - Fishing Zealand - status for indsatser i 2018 og planer for
2019
20.13.00.I04

19/91

Åben sag

Resumé
Samarbejdet Fishing Zealand har udarbejdet et statusnotat over indsatserne i 2018 og en
kort beskrivelse af planerne i 2019. Statusnotatet vedlægges som bilag.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at status på Fishing Zealand tages til efterretning

Beslutningskompetence
Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Erhverv og Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Indstillingen tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 30-01-2019
Taget til orientering.

Sagsfremstilling
Baggrund
Samarbejdet Fishing Zealand er et tværgående samarbejde, som bygger på et
værdigrundlag, der skal sikre, at der sker en bæredygtig udnyttelse af natur og
vandmiljø. Der skal med andre ord være balance mellem benyttelse og beskyttelse.
Samarbejdspartnerne er blandt andet en række kommuner på Sjælland, der forventes at
medvirke til, at naturgrundlaget styrkes, at der sker et kvalitetsløft af tilbud og
faciliteter, der formidler og understøtter lystfiskeriet samt at der sker en indsats i forhold
til at udvikle aktiviteter, der involverer unge.
Organisering
Fishing Zealand består af en styregruppe med det overordnede ansvar for virksomheden
og de enkelte projekter. Desuden er der oprettet en projektgruppe med fire temagrupper
med hver sin tovholder:
1. Vandpleje- og fiskeplejegruppen
2. Ungdomstemagruppen
3. Naturgrundlagsgruppen
4. Produktudvikling
Sekretariatsfunktionen varetages af Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er
sekretariatsleder. Gordon P. Henriksen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.
Lejre Kommune deltager i samarbejdet og bidrager med 150.000 kr. årligt til
aktiviteterne.
Indsatser i 2018 med særlig interesse for Lejre Kommune
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Der har i 2018 været gennemført en række indsatser og arrangementer med særlig
interesse for Lejre Kommune, herunder blandt andet:
Oplæg om fluebinding, Hertadalen, februar 2018
En kombination af smagsprøver på lokale madvarer og inspiration til fluebinding og –
fiskeri.
Magasinet Fishing Zealand, april 2018
Artikel fra Lejre Kommune om arrangementet fluebinding langt ude i skoven, Hertadalen.
Inspirationsfilmen Sol over Lejre, juni 2018
Film om den lokale fiskeret, optaget i Nationalparken Skjoldungernes Land. Filmen er vist
mere end 15.000 gange på nettet.
Sommerferieaktivitet – Fiskeri i Skolesøen, Hvalsø, juli 2018
Som del af tilbuddene i Lejre Kommunes sommerferieaktiviteter tilbød Fishing Zealand
fiskeri i Skolesøen i Hvalsø.
Fishing Zealand-ugen, oktober 2018
Igen tilbud om at fiske i Skolesøen i Hvalsø. Desuden udførte Grusbanden 3 projekter i
Lejre Kommune samme uge.
Fjordlandet Open, marts og oktober 2018
Fiskekonkurrencen Fjordlandet Open havde ca. 100 deltagere til den seneste
konkurrence i oktober 2018.
Desuden er der udgivet en række magasiner og artikler i regi af Fishing Zealand, ligesom
en række undersøgelser og prøver er gennemført i vandløb, fjorde og åer i Lejre
Kommune.
Endelig er der i regi af Grusbanden i 2018 gennemført flere oprensnings-, restaureringsog udsætningsprojekter i Lejre Kommune i blandt andet Elverdamsåen og Ellerenden.
Grusbanden består af en række frivillige sportsfiskerforeninger og andre engagerede
lystfiskere, som er med til at sikre mere varieret dyreliv i åer og bække med særligt
fokus på de ville ørreder. Deres indsats medvirker til at fastholde og forbedre det gode
havørredsfiskeri via en fælles, målrettet indsats i form af vand- og fiskepleje. Samtidig
sikrer Grusbanden vidensopsamling, rådgivning og inspiration til alle lystfiskere og andre
med interesse for vandløb, fiskebestand og natur.
Planer for 2019
Fishing Zealand har planlagt aktiviteter i 2019 indenfor følgende områder: Introdag i
foråret 2019, aktiviteter omkring Åben Skolesø (i Hvalsø), Sol over Lejre, fluebinding i
skoven samt gennemførelse af Fishing Zealand-uge i oktober.
Desuden har Fishing Zealand fået tildelt midler fra Nordea-fonden, som blandt andet
tænkes anvendt til at tilbyde 3 forskellige kystarrangementer for børn og unge fx i skoleeller SFO-regi, hvor der tilbydes fisketure med mulighed for at låne fiskegrej og en
certificeret guide, der hjælper med instruktion og vejledning.

Bilag:
1 Åben Bilag - Notat om status for indsatser i Fishing Zealand i 2018 og planer 600/19
for 2019.docx
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Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Fishing Zealand samarbejdet bidrager til at
aktivere en række frivillige i blandt andet Grusbanden, som planlægger, sørger for
tilladelser og anlægger nye gydebanker for fiskearterne i de enkelte vandløb.
Fishing Zealand står desuden for at arrangere spændende formidling og naturoplevelser i
lokalområdet, særligt for børn og unge, gennem arrangementer som Sol over Lejre, som
bød på fisketure, tilberedning af fisk, klappe-fisk bassiner, formidling om natur og
kulturhistorie med videre.
Dermed bidrager indsatserne i Fishing Zealand også til at udføre opgaver ift. både
naturpleje og -formidling, som enten ikke ellers ville blive udført – eller i givet fald ville
medføre større omkostninger end det beløb, Lejre Kommune for nuværende bidrager
med.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering
Lejre Kommune bidrager med kr. 150.000 kr. årligt
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ET - Årsplan 2019
00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé
Årsplanen beskriver de vigtigste mål og større indsatser, som udvalget og
administrationen skal arbejde med i 2019. Mindre tiltag er ikke medtaget, ligesom der
kan komme indsatser til i løbet af året, som skal prioriteres.
Årsplanerne er et led i at afstemme forventninger, mellem fagudvalg og administration
og i at fremme samarbejdet på tværs om fælles mål og indsatser, som er prioriteret af
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at forslag til årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling
Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:
 Budgetaftale 2019-2022 (se bilag)
 Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
 Politiske målsætninger og tegn på succes (se bilag)
 Lovgivning/reformer og nationale mål
 Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.
 Eftersynet af Lejre Kommunes erhvervsservice.
Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs
årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen. Indsatser og
aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede vedtagne
politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.
På mødet præsenterer administrationen et kort, mundtligt oplæg om de vigtigste temaer
og målsætninger for årsplan 2019:
 Arbejdskraft og uddannelse
 Mobil- og bredbåndsdækning
 Brug af lokale leverandører
 Dialog og information
 Professionel service til erhvervslivet
 Styrkepositionerne udbygges
 Forbedret erhvervsklima
 Visit Lejre og Visit Fjordlandet
Årsplanen er vedlagt som bilag.
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Bilag:
1 Åben Budgetaftale 2019-2022
2 Åben Politiske mål og tegn på effekt
3 Åben Årsplaner UET

2993/19
3430/19
7437/19

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering
Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget
2019-2022. Årsplanen kan gennemføres inden for det afsatte budget.
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ET - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 29-01-2019
Intet

