Udvalget for Erhverv & Turisme
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ET - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Godkendt
Afbud: Julie Hermind (F)
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Side 2

ET - Virksomhedsbesøg Spor 3
00.15.00.A00

18/3741

Åben sag

Resumé
Udvalgsmødet den 5. marts 2019 afholdes hos Spor 3, iværksætterhuset ved Lejre
Station. Iværksætterhuset ejes af Kristian Emborg og Claus Langer, og åbnede i juni
2017. Til daglig holder en række mindre virksomheder og iværksættere til i huset, som
har haft en meget høj belægning lige fra start.
Iværksætteri er en af Lejre Kommunes fire erhvervsmæssige styrkepositioner.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Taget til efterretning.
Afbud: Julie Hermind (F)

Lejre Kommune
Udvalget for Erhverv & Turisme

3.

05-03-2019

Side 3

ET - Vækstvilkår Lejre 2018
24.00.00.A00

18/2060

Åben sag

Resumé
På opdrag af Vækstforum Sjælland har IRIS Group udarbejdet en analyse af
vækstvilkårene i 2018 for hver af de sjællandske kommuner. På udvalgsmødet
præsenterer IRIS Group analysen for Lejre Kommune.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at analysen tages til efterretning.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Taget til efterretning.
Afbud: Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling
Baggrund for analysen
De regionale vækstfora havde, frem til ændring af erhvervsfremmeloven ved årsskiftet
2018/19, til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med nedlæggelsen af
de regionale vækstfora er opgaven bortfaldet som obligatorisk del af det danske
erhvervsfremmesystem, hvorfor nærværende ”Vækstvilkår Lejre Kommune 2018” bliver
den foreløbigt sidste overvågningsrapport af sin art.
Analysens hovedkonklusioner
Analysen viser, at det på mange punkter går rigtig godt for virksomhederne i Lejre
Kommune:
 Værdiskabelsen i kommunens virksomheder er steget med 34 % fra 2010-2016,
på landsplan har fremgangen været knap 10 %.
 Beskæftigelsen i de private virksomheder i Lejre Kommune er i samme periode
steget med 5 %, hvilket er højere end i Region Sjælland som helhed, men lavere
end landsgennemsnittet.
 Der etableres flere nye virksomheder i Lejre Kommune end i Region Sjælland, dog
er etableringsraten på niveau med landsgennemsnittet.
 Iværksættervirksomhederne overlever længere i Lejre Kommune end på lands- og
regionsplan.
 Den samlede eksportværdi i Lejre Kommune er steget med 30,4 % fra 2010 til
2017, og ligger nu på 23,5 % af den samlede værdi skabt af virksomhederne. Det
er en del mere end eksportværdien for Region Sjælland, som er på 18,6 %.
 Befolkningstilvæksten i kommunen er positiv, og beskæftigelsen er højere end
gennemsnittet for Region Sjælland.
 Både ind- og udpendlingen er stigende.
På visse områder er der dog stadig behov for en lokal indsats, for at forbedre
vækstvilkårene:
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Andelen af vækstvirksomheder i Lejre Kommune er faldet i de seneste år, og er
en anelse under landsgennemsnittet.
Iværksættervirksomhederne i Lejre Kommune skaber færre nye arbejdspladser
end på regions- og landsplan.

IRIS Group deltager under behandlingen af punktet med en præsentation af analysen, og
står til rådighed for spørgsmål fra udvalget.

Bilag:
1 Åben Vækst og vækstvilkår 2018_Lejre Kommune.pdf

16780/19

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at den årlige overvågning af vækstvilkårene kommunalt og
regionalt har givet værdifuld, evidensbaseret viden om vilkårene for erhvervet. Det
faktum, at analyserne er lavet ens og på samme tid for alle kommuner i regionen, har
været en styrke for at koordinere og prioritere særligt større og tværkommunale
indsatser via blandt andet det tidligere Væksthus Sjælland (nu Erhvervshus Sjælland).
Det kan derfor ikke undgås at have betydning for erhvervsfremmen fremadrettet, at der
ikke er et fælles videngrundlag tilgængeligt.

Handicappolitik
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Analysen er finansieret af Vækstforum Sjælland i 2018.
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ET - Orienteringssager - marts
00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé
A. Røgfri Fremtid
Økonomiudvalget tiltrådte den 16. januar 2019 indstillingen om at indgå partnerskab
med Røgfri Fremtid, som er dannet af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016 med
inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at
skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.
Formålet med at indgå i et partnerskab er at indfri en ambition om en Røgfri Fremtid.
Man tilslutter sig således som partner en ambition om, at ingen børn og unge under 18
år og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030.
Som partner får man den nyeste viden, best practise og resultater og man modtager
forslag og inspirationsmateriale til brug for indsatsen eksempelvis ”Røgfri skole.”
Der vil i løbet af foråret 2019 blive forelagt nærmere oplæg til videre proces i Lejre
Kommune.
Bilag: Partner i Røgfri fremtid og 10 veje til en røgfri fremtid.
B. Orientering om arbejdet med effektive indkøb inden for bygningsvedligehold
og drøftelser med erhvervslivet
Udvalget for Erhverv & Turisme har tidligere drøftet spørgsmålet om hvordan Lejre
Kommune køber ind inden for bygningsvedligehold. Siden er der truffet politisk
beslutning om at gennemføre en systematisk bygningsgennemgang m.h.p. langsigtede
drifts- og vedligeholdelsesplaner, som igen skal danne grundlag for forebyggende
vedligehold og mere effektive og strategiske indkøb, jf. indkøbs- og udbudspolitikken.
UET vil som et led i denne proces blive forelagt et oplæg til, hvordan Lejre Kommune kan
foretage mere effektive indkøb med afsæt i resultaterne af bygningsgennemgangen. Det
foreslås herefter at Lejre Erhvervsforum, medlemmer af LEUF og Dansk Byggeri inviteres
til et møde den 11. april, hvor erhvervslivet har mulighed for at komme med input.
Herefter vil administrationen forelægge politisk beslutningssag m.h.p. beslutning i
Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019.
C. Henvendelse om bierhvervsfiskeri i Roskilde Fjord
Udvalget har modtaget en henvendelse vedr. fiskeri i Roskilde Fjord. Administrationen er
ved at undersøge sagen, og giver en mundtlig orientering på mødet.
D. Rammeaftale om erhvervshuse vedtaget
Erhvervsministeriet og KL har indgået en rammeaftale om de nye erhvervshuse. Aftalen
giver retning på de opgaver, som de tværkommunale erhvervshuse skal løfte i de
kommende to år, og sætter rammerne for de årlige resultatkontrakter, som vil blive
indgået mellem det enkelte erhvervshus og kommunerne i regi af
Kommunekontaktrådene (KKR). Rammeaftalen er vedlagt som bilag.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Taget til efterretning.
Punkt C genoptages på næste møde.
Afbud: Julie Herming (F)

Bilag:
1 Åben Partner i Røgfri Fremtid.PDF

1013/19
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2 Åben 10 veje til en røgfri fremtid.pdf
3 Åben rammeaftale-om-erhvervshusene-2019-2020.pdf
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ET - Evaluering af Lejre Erhvervsudviklingsforum
24.10.05.A26

14/4070

Åben sag

Resumé
I sagen forelægges evaluering af Lejre Erhvervsudviklingsforum, LEUF, for perioden 2014
– 2018. Der lægges i sagen op til at LEUF udvides med flere virksomhedsrepræsentanter,
at antallet af faste møder reduceres fra fire til tre årlige møder, samt at møderne lægges
i forbindelse med møder i Udvalget for Erhverv & Turisme.

Indstilling
Direktionen indstiller at:
1. Evalueringen tages til efterretning.
2. Udkast til nyt kommissorium for Lejre Erhvervsudviklingsforum godkendes.
3. Udpegning efter det nye kommissorium iværksættes.

Beslutningskompetence
Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Indstillingerne tiltrådt.
Afbud: Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling
Udvalget for Erhverv & Turisme nedsatte den 5. maj 2014 Lejre
Erhvervsudviklingsforum. LEUF har, jævnfør kommissoriet, til formål at være
erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & Turisme, samt at bidrage til øget
samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder. Missionen for LEUF
er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale
erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune.
I forbindelse med det nyligt gennemførte eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice,
besluttede Udvalget for Erhverv & Turisme at gennemføre en evaluering af LEUF.
Evalueringen skal danne grundlag for beslutning om eventuel nyorientering i arbejdet
med LEUF, herunder deltagersammensætning og arbejdsform.
Medlemmer af Lejre Erhvervsudviklingsforum
På udvalgsmødet d. 9. januar 2017 godkendte Udvalget for Erhverv & Turisme følgende
sammensætning af medlemmer i Lejre Erhvervsudviklingsforum for 2017-18:
 Torben Hegedys, Top Entreprise (byg og bolig)
 Lars Holten, Sagnlandet Lejre (Turisme)
 Per Thomasen, Bækkenstoft (landbrug og fødevarer)
 Johan Scheel, Lejre Erhvervsforum
 Dennis Rasmussen, Erhvervsforum Hornsherred
 Martin Nyrop-Larsen, Hvalsø Savværk, udpeget af DI
 Anders Knudsen, Sonnerupgaard, udpeget af Lejre Turistforening
 Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme
 Flemming Damgaard Larsen, repræsentant for det politiske mindretal, Udvalget
for Erhverv & Turisme
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Møder og emner
Jævnfør kommissoriet holdes der fire årlige møder i LEUF. Dog har mødefrekvensen
varieret lidt fra år til år, således blev der i 2018 kun afholdt ét møde (november). På
sine møder gennem de seneste fire år har LEUF bl.a. behandlet følgende emner:
 Branding af kommunen, både i forhold til erhverv og bosætning, med
udgangspunkt i Vores Sted.
 Mobil- og bredbåndsdækning.
 Beskæftigelse og integration af flygtninge.
 Strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet, herunder input til
handleplaner, erhvervs- og turismestrategier.
 Strategisk indkøb af håndværkerydelser.
 Målrettet markedsføring af erhvervsjord.
 At fastholde momentum i servicekulturen.
 Iværksætterhus (Spor 3).
Evaluering
På det seneste møde i LEUF, den 15. november 2018, evaluerede medlemmerne udbyttet
af Lejre Erhvervsudviklingsforum de seneste fem år. Om deltagelse og udbytte af LEUF
gav medlemmerne udtryk for at:
 De har været glade for at deltage i LEUF.
 De sætter pris på drøftelserne på tværs af brancherne, hvilke giver flere, nye
vinkler på konkrete emner.
 Inddragelse og dialogen i øjenhøjde er nøgleelementer i LEUF. Medlemmerne
finder det interessant at få lov at udveksle idéer og byde ind med løsninger.
Der er fra både erhvervsrepræsentanterne og de politiske repræsentanter enighed om, at
LEUF har tilført værdi til dialogen mellem erhvervsliv og kommune, samt bidraget til at
udvikle og kvalitetssikre indsatser og aktiviteter på erhvervs- og turismeområdet. Der er
derfor opbakning fra de involverede til at LEUF bør fortsættes. I den forbindelse har
medlemmerne følgende ønsker til det fremadrettede arbejde med LEUF:
 Der ønskes færre lange oplæg og endnu mere dialog – gerne om konkrete cases.
 Møderne må gerne involvere flere af medlemmerne i Udvalget for Erhverv &
Turisme.
 For dialogen er det godt når kredsen er lidt større, men de udpegede medlemmer
skal fortsat være den faste stamme i LEUF.
 Deltagelsen i møderne skal prioriteres højt af alle medlemmer.
 Mødeplanlægningen skal helst ske for et år ad gangen, færre møder med indhold
af høj kvalitet ønskes.
Anbefalinger til Lejre Erhvervsudviklingsforum fremadrettet
På baggrund af evalueringen anbefales det, jf. vedlagte udkast til opdateret
kommissorium, at:
 Lejre Erhvervsudviklingsforum fortsættes og deltagerkredsen udvides fra 9 til 21
faste medlemmer. Følgende brancher tilføjes for at afspejle kommunens
erhvervsstruktur: Engroshandel, Detailhandel, Transport og Liberale erhverv.
Samtidig øges antallet af repræsentanter per branche fra én til to.
 Antallet af årlige møder reduceres fra fire til tre. Fremadrettet tilstræbes det
tillige, at møderne lægges som en del af møder i Udvalget for Erhverv & Turisme.
 At rapportering fra møderne i Lejre Erhvervsudviklingsforum til resten af
kommunens virksomheder indgår som en fast del af Lejre Kommunes
erhvervsrettede kommunikation, for at styrke dialog og ambassadørskab.
 Udpegningsperioden forlænges, således at udpegningen gælder tre kalenderår.
Den længere udpegningsperiode skal skabe kontinuitet og styrke medlemmernes
engagement i Lejre Erhvervsudviklingsforum.
Proces såfremt nyt kommissorium godkendes
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Der skal foretages ny udpegning til Lejre Erhvervsudviklingsforum, i det den seneste
udpegningsperiode gjaldt til udgangen af 2018. Administrationen foreslår følgende proces
for 2019:
 7. marts: Udpegningsbrev sendes til de udpegningsberettigede organisationer.
 15. april: Frist for udpegning af medlemmer.
 7. maj: Udvalget for Erhverv & Turisme forelægges udpegningerne til
godkendelse.
 4. juni: Første møde i LEUF i forbindelse med møde i UET samme dag.
 3. september: Andet møde i LEUF i forbindelse med møde i UET samme dag.
 3. december: Tredje møde i LEUF i forbindelse med møde i UET samme dag.

Bilag:
1 Åben UDKAST NYT Kommissorium for Lejre Erhvervsudviklingsforum 16285/19
2019.docx

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at Lejre Erhvervsudviklingsforum med de foreslåede
ændringer i fremtiden vil bidrage i endnu højere grad til udvikling af erhvervsklimaet.

Handicappolitik
Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering
Udvidelse af deltagerkredsen i Lejre Erhvervsudviklingsforum få den økonomiske
konsekvens, at udgiften til forplejning i forbindelse med møderne stiger. Merudgiften
skønnes årligt at være 5.-10.000 kr.
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ET - Erhvervskonference 2019
24.10.05.G01

19/1801

Åben sag

Resumé
Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede med godkendelse af udvalgets årsplan på
udvalgsmødet d. 29. januar, at dialogen mellem virksomheder, politikere og
administration skal styrkes i 2019. Som led deri blev det besluttet, at der i 2019 afholdes
en erhvervskonference for virksomhederne i kommunen. Denne sag skitserer
administrationens oplæg til proces og økonomi for afholdelse af erhvervskonferencen.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at der afholdes erhvervskonference i september eller oktober 2019.
2. at erhvervskonferencen afholdes i Slotsladen på Ledreborg Gods.
3. at Lejre Kommunes Erhvervspris 2019 uddeles i forbindelse med
Erhvervskonferencen.
4. at udvalgets drøftelse danner grundlag for den videre planlægning af
erhvervskonferencen.
5. at budget for erhvervskonferencen godkendes som grundlag for at sagen
oversendes til Økonomiudvalget for beslutning om finansiering af konferencen.

Beslutningskompetence
Indstillingerne ad 1-4: Udvalget for Erhverv & Turisme.
Indstilling ad 5: Økonomiudvalget.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-03-2019
Indstillingerne ad 1-4 tiltrådt.
Indstilling ad 5 anbefales.

Sagsfremstilling
For at fremme dialog mellem virksomheder og politikere i Lejre Kommune, vedtog
Udvalget for Erhverv & Turisme i sin årsplan for 2019, at der afholdes en
erhvervskonference.
Formål med konferencen
Det overordnede formål med erhvervskonferencen er at udvikle erhvervsklimaet ved at
styrke dialog og relationer mellem virksomheder, inden for og på tværs af brancher,
samt mellem erhvervslivet og kommunen.
Konferencen skal inspirere og sætte fokus på større temaer og tendenser, som også på
sigt kan få betydning for erhvervsklima og konkurrenceevne.
Den skal afvikles på en måde, der lever matcher formålene – dvs. i attraktive rammer og
professionelt. Målet i år 1 er ca. 150 deltagere, og i år 2 ca. 200 deltagere.
Der lægges derfor også op til en konference, som skal finansieres kommunalt frem for
alene af Erhvervs- og Turismeudvalgets budget, jf. indstilling ad 5.
Indhold, sted og form
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I det Lejre Kommune ikke tidligere har gennemført egen erhvervskonference, har
administrationen hentet inspiration og erfaringer fra andre kommuners
erhvervskonferencer. På denne baggrund anbefales det, at konferencen:
 Har en varighed af 4-6 timer, og afholdes eftermiddag/tidlig aften afsluttende
med en middag.
 Finder sted i egnede, stemningsfyldte lokaler, hvor faciliteterne bidrager positivt
til deltagernes udbytte af konferencen; herunder at lyd og anden AV,
bordopstilling, parkering, garderobe, toiletter mv. er velfungerende og indrettet
sådan at arrangementet forløber professionelt. Konkret foreslås Ledreborg
Slotslade.
 Faciliteres af en professionel konferencier med indsigt i erhvervspolitik, idet god
tids- og ordstyring erfaringsmæssigt har stor betydning for deltagernes
tilfredshed.
Programmet for konferencen bør veksle mellem oplæg, debatter og tid til at netværke.
Emnerne for oplæg og debat bør være relevante og af høj faglig kvalitet. Eksempler på
bredere emner der kan afvikles gennem en kombination af eksterne indlæg, eksempler
og oplæg ved lokale virksomheder og brancheforeninger samt debat er:
 FN’s Verdensmål og betydning for konkurrenceevnen.
 Bosætning og rekruttering – hvordan kan kommune og erhvervsliv samarbejde.
 Digitalisering og den fjerde industrielle revolution.
 Bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Uddeling af erhvervspris
Udvalget for Erhverv & Turisme indstiftede i 2015 Lejre Kommunes Erhvervspris. Prisen
tildeles en virksomhed hjemmehørende i Lejre Kommune, som opfylder et eller flere af
nedenstående kriterier:
 At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune
 At virksomheden er innovativ
 At virksomheden er lokalt forankret
 At virksomheden tilbyder grønne løsninger
 At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt
 At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil.
Det foreslås, at Erhvervsprisen for 2019 uddeles på konferencen.
Den videre proces
Der er behov for relativt hurtigt at få lagt retningen for konferencen, hvis den skal kunne
afvikles til september; særligt i forhold ”key note speakers”.
Med afsæt i udvalgets drøftelse vil administrationen udarbejde forslag til et overordnet
program, som forelægges til kvalificering og godkendelse på aprilmødet sammen med en
kommunikationsplan.
Der er herefter behov for at Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF) på sit møde i juni
kvalificerer afvikling og form m.v.

Bilag:
1
2
3
4

Åben
Åben
Åben
Åben

Vækst i Odsherred 2018.pdf
randers-i-udvikling-program.pdf
Erhvervskonference-2018-Gladsaxe.pdf
Erhvervskonference - Glostrup.pdf

16768/19
16766/19
16759/19
16757/19

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at erhvervskonferencen kan blive et vigtigt element i
styrkelsen af dialogen mellem virksomheder og kommune, men også virksomhederne i
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mellem. Dette blev specifikt efterspurgt i de besvarelser, virksomhederne gav i
forbindelse med eftersynet af Lejre Kommunes erhvervsservice.
Da det er første gang, at Erhvervskonferencen afholdes, skal konceptet for afholdelsen
udvikles fra bunden. Til inspiration har administrationen indhentet eksempler og
erfaringer fra andre kommuner med egne erhvervskonferencer (se bilag), som kan tjene
som inspiration for udvalgets drøftelse.

Handicappolitik
Der lægges vægt på tilgængelighed ved valg af sted.

Økonomi og finansiering
Administrationen har med udgangspunkt i et deltagerantal på 150 personer inkl.
repræsentanter fra Lejre Kommune udarbejdet følgende budget for afholdelsen af
arrangementet:
Lokaleleje, opdækning og servering
28.000 kr.
Konferencier og oplægsholder
45.000 kr.
AV, materialer og markedsføring
12.500 kr.
Forplejning á 430 kr. pr. person
64.500 kr.
I alt
150.000 kr.
Grundudgiften er 85.500 kr. Hertil kommer forplejning kr. 430 pr. person – 64.500 ved
et forudsat antal deltagere på 150.
Der er ikke tidligere afholdt en erhvervskonference og derfor ikke afsat budget til det,
hvorfor spørgsmålet om finansiering forelægges Økonomiudvalget.

Lejre Kommune
Udvalget for Erhverv & Turisme
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