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Allerød - en erhvervsaktiv kommune  
i hovedstadens grønne bælte 

- tæt på hinanden, tæt på naturen 
 

Allerød er privilegeret med smuk natur og en fantastisk geografisk beliggenhed, der tiltrækker et 

stærkt og mangfoldigt erhvervsliv med frontløbervirksomheder indenfor tech, science, it, klima og 

miljø og højproduktive fremstillingsvirksomheder. 

Erhvervslivet beskæftiger mange medarbejdere både i- og uden for kommunen og er med til at skabe 

grundlaget for velfærden, det gode liv og langsigtet vækst og udvikling for Allerød og for samfundet. 

Allerød er den kommune i Nordsjælland, hvor virksomheder bidrager mest til velfærdsaftrykket i 

forhold til indbyggertal, ifølge Dansk Industris undersøgelse ”Virksomhedernes skattebidrag og 

velfærdsaftryk” marts 2018. I Ceveas 2018-undersøgelse ”Danmarks bedste erhvervskommune” er 

Allerød i Top 20 på landsplan over Danmarks mest attraktive, produktive og erhvervsaktive kommuner. 

Virksomhederne leverer en eksportandel og et BNP pr. indbygger, der ligger over landsgennemsnittet 

og Allerød er en af de få kommuner i Nordsjælland, der har et så rigt erhvervsliv, at flere mennesker 

pendler ind i kommunen end ud. Siden 2007 har Allerød haft landets laveste ledighed, takket være en 

stor fælles indsats mellem virksomhederne og kommunen.  

Erhvervspolitikkens overordnede mål 

Byrådet ønsker yderligere at styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i 

vision og FN’s 17 verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder 

om at skabe nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser.  

Allerød understøtter aktivt at udvikle Region Hovedstaden til Nordeuropas mest konkurrencedygtige 

metropol.  

”Private virksomheder i Allerød Kommune skaber 8.700 lokale fuldtidsjob, og virksomhederne 

skaber sammen med deres medarbejdere skatteindtægter for 3,4 mia. kr. til Danmarks velfærd. 

For det kan man f.eks. undervise 10.500 elever i folkeskolen, have 2.500 social- og 

sundhedsmedarbejdere og 1.500 politibetjente ansat og bygge 9 km motorvej. Hvert år.” 

DI Analyse ”Virksomhedernes skattebidrag og velfærdsaftryk” marts 2019 
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Fem indsatsområder sætter retning for arbejdet 

 
Formål og rammer 

Erhvervspolitikken retter sig mod erhvervslivet, politikere, forvaltning og andre aktører med 
interesse for erhvervsforhold i Allerød Kommune.  

Den har et todelt formål: 

 Den beskriver de overordnede principper og retninger, for en løbende, fremsynet 

strategisk dialog om erhvervspolitiske indsatser, som kan realiseres på tværs af 

kommunens områder i fællesskab med virksomheder, lokale og regionale interessenter, 

inden for de til enhver tid afsatte budgetter 

 Den er et samlende, overbliksskabende værktøj, der præsenterer og fortæller om 

kommunens erhvervsrelatererede services og serviceniveauer på tværs af politikområder 

Allerøds erhvervspolitik tager afsæt i byrådets vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen. 

Erhvervspolitikken kobler sig til FN’s verdensmål, til regeringens vækstdagsorden, herunder 
regeringens Hovedstadsudspil og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi og understøtter 
dermed også visionen om at udvikle Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for vækst, 
investeringer og viden. 

 Processen med tilblivelsen 

Erhvervspolitikken er blevet til i dialog med brancheorganisationer, erhvervsfremmeaktører og det 

lokale erhvervsliv – herunder gennem virksomhedsbesøg, dialogmøder, samt Vækstmødet i 2018 og 

et mini-survey op til Vækstmødet, der begge havde input til erhvervspolitikken som 

omdrejningspunkt. 

Byrådet ser frem til at fortsætte samarbejdet med erhvervslivet om at styrke Allerøds kvalitet som en 

ansvarlig og attraktiv erhvervsaktiv kommune i hovedstadens grønne bælte.  

1. Styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer 

2. Konkurrencedygtige rammevilkår  

3. Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked  

4. Medansvar for regional og global udvikling 

5. En stærk fortælling 

Se mere på alleroed.dk 

Erhvervspolitikken er samlende og går på tværs af politikområder, der kan være uddybet og 

konkretiseret andetsteds. Se oversigt over politikområder og relevante styringsdokumenter på 

alleroed.dk, hvor du også finder information om vores tilbud til erhvervslivet.  
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Illustration af de fem indsatsområder og sammenhængene til vision og mål 

Vi er godt på vej, når…. 
 Vision og verdensmål har dannet spydspids for en stærk fortælling, der bygger på Allerøds 

styrkepositioner, set i forhold til erhvervslivets behov - om, hvad der gør Allerød værd at 

etablere sig- og drive virksomhed i 

 Vi nemt tiltrækker virksomheder og investeringer  

 Det lokale erhvervslives særlige styrkepositioner indenfor f.eks. tech, it, miljø, klima og 

lifescience er kendte og understøttes af den regionale erhvervsstrategi 

 Relationerne med vores betydende virksomheder er stærkt forankrede, og vi har fingeren på 

pulsen med deres udvikling og behov 

 Erhvervslivets efterspørgsel på ydelser gennem det nye erhvervsfremmesystem er stigende 

og høj 

 Etableringsraten og overlevelsesrate for iværksættere er på højde med sammenlignelige 

kommuner 

 Virksomhederne kan mærke fællesskabet og mulighederne for indflydelse  

 Vi har styrkede innovative miljøer og samarbejder på tværs af erhvervslivet og sektorerne 

 Kommunen opleves som en effektiv, løsningsorienteret medspiller i myndighedsrollen og 

som sparringspartner 

 Udviklingen i erhvervsstrukturen understøttes af de fysiske rammer og erhvervslivet har 

plads til at udvikle sig og kan fastholdes i kommunen 

 Den regionale sammenhængskraft og grøn bæredygtig udvikling og miljømæssig 

bæredygtighed er forankrede pejlemærker for den fortsatte udvikling af de fysiske rammer, 

erhvervslivet og myndighedsbehandlingen  

Styrket 
erhvervsindsats og 

tættere lokale 
relationer

Erhvervsfremme

Erhvervsudvik-
ling

Fællesskab

Offentlige 
indkøb

Konkurrencedygtige

Rammevilkår

Plan, 
lokalisering, 
byudvikling

Infrastruktur, 
trafik og 
transport

Myndighedsbeh
andling og 

service

Varmeforsyning 
og elproduktion

Rummeligt 
arbejdsmarked

Tiltrække 
arbejdskraft

Fælles socialt 
ansvar og få de 

sidste med

Uddannelse, 
praktik

Medansvar for 
global og regional 

udvikling

Regional 
udvikling

Tværkommu-
nale

samarbejder

Verdensmål

Stærk fortælling

Identitet

Positionering

Kommunikation

                 Vision  og Verdensmål               Fællesskab           Bæredygtighed           Innovation 

Vækst, velfærd, bæredygtighed 
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DE FEM INDSATSOMRÅDER, DER SÆTTER RETNING FOR BÆREDYGTIG 

UDVIKLING OG VÆKST 

1. Styrket erhvervsindsats og tættere lokale relationer 

 
Byrådet ønsker yderligere styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i 

vision og verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder- og 

skabe nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser.  

Det gør vi ved at: 

 styrke indsatsen over for iværksættere, detailhandlen og de små og mellemstore 

virksomheders muligheder for at skabe bedre levevilkår, klare konkurrencen og gearingen til 

nye teknologier og forretningsmodeller og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt 

 sikre sammenlignelige datagrundlag for udvikling af erhvervsområdet lokalt og i et regionalt 

lys. Dels i form af egne surveys, dels gennem analyser fra Erhvervshus Hovedstaden og andre 

erhvervsfremmeaktører 

 have fingeren på pulsen og en tæt dialog med etablerede virksomheder, som i særlig grad 

bidrager til verdensmål, mange arbejdspladser og/eller økonomi til Allerød og 

højvækstvirksomheder  

 undersøge de lokale styrkepositioner og bringe dem i spil i den regionale strategiske 

dagsorden, for at tiltrække investeringsinteresse til regionen og Allerød. 

 undersøge behov og mulighederne i at styrke kendskabet, netværket og relationen de lokale 

virksomheder og andre aktører imellem for at skabe nye muligheder for samarbejde og 

vækst 

 udvikle levende og bæredygtige handelssamfund i bymidterne  

 fortsat videreudvikle Allerød Kommune som en grøn kommune gennem forskellige 

samarbejder som f.eks. Carbon 20 m.fl. 

 styrke kommunikationen med erhvervslivet og facilitere kontakterne til de mange aktører og 

muligheder i kommunen og erhvervsfremmesystemet 

 understøtte bæredygtig offentlig efterspørgsel  

  
Pejlemærke i visionen: 

”Vi vil være nysgerrige og lærende, fordi 

fremtiden kalder på nye løsninger og nye måder 

at arbejde på” 
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2. Konkurrencedygtige rammevilkår 
Erhvervsudviklingen skal understøttes og stimuleres af konkurrencedygtige rammevilkår med særligt 

fokus på de følgende indsatsområder: 

2.1 Plan, lokalisering, byudvikling 

I Allerød er der planlagt en ambitiøs boligudbygning. Samtidig skal der fortsat være plads til 

kontorvirksomheder, håndværksvirksomheder, mindre produktionsvirksomheder, lager- og 

logistikvirksomheder samt kreative virksomheder. Disse virksomheder er grundlaget for vækst og 

beskæftigelse i Allerød og omegn. Derfor er det vigtigt, at kommunen fortsat kan tilbyde attraktive 

erhvervsområder, som både kan rumme udviklings- og udvidelsesønsker hos eksisterende 

virksomheder og tiltrække nye, udefrakommende virksomheder. 

Det gør vi ved, at: 

 planlægge erhverv i velgennemtænkte erhvervsområder, udlagt til forskellige formål, som 

matcher erhvervslivets nuværende og fremtidige efterspørgsel 

  tage hensyn til arkitektonisk kvalitet, vand- og naturinteresser og investeringssikkerhed  

 

 sikre balance i mellem erhvervslivets mulighed for vækst og udvikling – og udbygning af by- 
og boligmassen. Derved styrkes også regionens erhvervslivs muligheder for at tiltrække og 

fastholde arbejdskraftløsninger og nye måder at arbejde på” 

 

 

2.2. Infrastruktur, trafik og transport 

Høj mobilitet er afgørende for, at erhvervslivet kan skabe vækst og beskæftigelse, og Allerød 

kommune lægger vægt på mobilitet, fremkommelighed og tilgængelighed.  

Det gør vi ved, at: 

 Investere i vejene og skabe en veludbygget infrastruktur, hvor der er tænkt i gode 
sammenhæng lokalt og regionalt til hovedstadsområdet, det øvrige Nordsjælland og de 
internationale trafikårer mod lufthavnen, Femern forbindelsen og Sverige 
 

 Arbejde på at sikre og fortsat udvikle grønne mobilitetstiltag i kommunen. Der er fokus på 

kollektiv trafik og rekreative-, trafik- og supercykelstier og infrastruktur for elbiler 

 

 Have blik for, at en samspillende og moderne digital infrastruktur er en vigtig grundsten i en 

tidsalder med øget digitalisering og automatisering. Vi følger udviklingen i statslige initiativer 

og Smart Vækst indsatserne i Greater Copenhagen og bevarer blikket for helheden og 

økonomien i prioriteringen af indsatsområder 

Pejlemærke i visionen: 

”Vi vil værne om vores natur, og vi vil skabe vækst 

og udvikling, der er ansvarlig, både når det handler 

om miljø, klima, energi og ressourcer” 
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2.3. Varmeforsyning og el-produktion 

Allerød Kommune arbejder målrettet med at finde den mest bæredygtige og cost-effektive 

varmeforsyning og el-produktion til Allerøds borgere og virksomheder. 

Det gør vi f.eks. ved, at: 

 deltage i Gate 21 i samarbejdsorganisationen Energi på Tværs, der samler kommuner, 

virksomheder og vidensinstitutioner for at koordinere og accelerere den grønne omstilling i 

Greater Copenhagen. 

 

2.4. Myndighedsbehandling og service 

Store som små virksomheder skal opleve en let tilgængelig, åben og løsningsorienteret dialog 

forbindelse med virksomhedsrettede services indenfor f.eks. byggetilladelser, miljøgodkendelser, 

bevillinger, jobformidling m.m.  

Det gør vi ved, at: 

 tilbyde én nem indgang, der hurtigt og smidigt hjælper virksomhederne til rette 

vedkommende og medvirker til at afdække yderligere behov 

 i komplicerede, større sager tilknytte en gennemgående koordinator 

 optimere sagsbehandlingsprocesser og proaktivt tage ansvar for at fremme 

sagsbehandlingen på tværs af fagområder 

 gå i tidlig dialog med virksomheder og investorer for at højne kvaliteten i løsningerne og give 

bedre mulighed for at koordinere processer og undgå tidsspild 

 kommunikere og sagsbehandle effektivt med forståelse for kommunens rolle og 

virksomhedens perspektiv og forventninger 

 

 med afsæt i kerneopgaven, tænke ”bedre” frem for ”mere” i servicerejsen og løbende have 

stort fokus på digitalisering til at understøtte dette 
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3. Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked 

Arbejdsstyrken i Allerød er veluddannet. Smuk natur, spændende arbejdspladser, gode 

transportforhold og høj kvalitet i vores kommunale velfærdsydelser i form af 

børnepasningsordninger, skoleforhold og fritidstilbud skaber gode muligheder for at tiltrække 

virksomheder – og arbejdskraft med de rette kompetencer.  

3.1. Samarbejde tæt og regionalt om at tiltrække arbejdskraft 

Byrådet understøtter et velfungerende arbejdsmarked. Den største udfordring nu og på lidt længere 

sigt for erhvervslivet i Allerød er at sikre tilstrækkelig specialiseret arbejdskraft til at imødegå de 

kommende års fald i arbejdsstyrken og sikre rettidig omstilling af arbejdsstyrken. 

Det gør vi f.eks. ved at: 

 årligt vedtage en ambitiøs og målrettet beskæftigelsesplan, der indeholder målene for 

beskæftigelsesindsatsen og har til formål at skabe resultater i form af nye job, uddannelse 

og et effektivt arbejdsudbud 

 være proaktivt opsøgende og hjælpe virksomheder og medarbejdere effektivt til et godt 

match 

 skabe større rækkevidde for virksomhederne i rekrutteringsindsatsen, gennem udvidede 

partnerskaber, f.eks.: 

 én indgang til et bredt geografisk rekrutteringsgrundlag via det tværkommunale 

samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice 

 tiltrækning af udenlandsk specialiseret arbejdskraft og talent gennem Copenhagen 

Capacity 

 etableringshjælp til udenlandske medarbejdere og deres familie gennem 

International House 

3.2. Alle, der kan skal med  

I Allerød er det målsætningen, at alle der kan, skal i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed 

kunne forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan forsørge sig selv 

og bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi.  

Siden 2007 har Allerød haft landets laveste ledighed takket været et tæt samarbejde mellem 

kommunen og virksomhederne. Den position vil vi gerne fastholde.  

Det gør vi ved at: 

 at fortsætte og yderligere styrke og anerkende den sociale ansvarlighed og det tætte 
samarbejde med virksomhederne om indsatsen for de udsatte borgere, så flere via et 
træningsforløb på en virksomhed får reetableret kontakten til arbejdsmarkedet 
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3.3. Uddannelse og praktik 

Manglen på arbejdskraft er stigende. Der er øget efterspørgsel på uddannet arbejdskraft, samtidigt 

med at udbuddet er faldende pga. en aldrende arbejdsstyrke og for få personer, der for en erhvervs- 

eller kort videregående uddannelse. Allerød Kommune ligger i top blandt landets kommuner i 

andelen af 25-29 årige med ungdomsuddannelse. Det skal vi blive ved med og fortsat styrke 

samspillet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at inspirere de unge, som er 

fremtidens arbejdskraft.  

Det gør vi ved, at: 

 sikre uddannelse, der kan møde virksomhedernes behov for fremtidens arbejdskraft, 

gennem et øget samarbejde mellem erhvervsliv, folkeskolen, gymnasiet og andre 

uddannelsesinstitutioner  

 styrke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og virksomheder 

 skabe øget samspil om praktikpladser i virksomhederne 
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4. Medansvar for regional og global udvikling 

4.1. Udvikling af hovedstadsområdet - Greater Copenhagen  

3,8 millioner indbyggere giver et væld af muligheder for både borgere og virksomheder. Derfor 

deltager Allerød Kommune aktivt i partnerskaber, der skal udvikle metropolen. 

Det gør vi f.eks. ved at: 

 deltage aktivt i det erhvervspolitiske samarbejde om Greater Copenhagen som skal 

realisere visionen om at udvikle Region Hovedstaden til Nordeuropas mest 

konkurrencedygtige metropol 

 deltage i Gate 21, der har som vision at gøre Greater Copenhagen til den førende region i 

verden for grøn omstilling og vækst 

4.2. Verdensmål 

Byrådets ambition om at skabe et bæredygtigt samfund er også en forandringsdagsorden, der bygger 

på Verdensmålene. Det betyder, at vi bevarer blikket for helheden, og afvejer sociale, grønne og 

økonomiske hensyn.  

 Verdensmålene skal ses som en helhed, hvor de forskellige mål understøtter hinanden og 

danner, efter disse principper, grundlaget på tværs af politik- og indsatsområder i erhvervs-

politikken 

 

at arbejd

e på” 

 

 

 

 

 

 

  

Pejlemærke i visionen: 

”Vi vil forme vores fællesskaber og samfund 

med omtanke for den enkelte , de mange og 

fremtidens generationer” 
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5. En stærk fortælling 

Med afsæt i visionen og gennem en langsigtet, bevidst indsats udvikler kommunen, borgere og 

erhvervslivet i det fællesskab, den særlige Allerød-identitet og de stærke fortællinger, der skaber 

motivation og forandring, samler os, skaber engement, styrker og sætter os på landkortet som 

Allerød - og som en del af Greater Copenhagen. 

Det gør vi ved at:  

 have blik for at formidle de gode historier hvor indsatsen skaber konkret værdi og kan 

inspirere erhvervslivet i- og uden for kommunen 

 bruge tema- og dialogmøder, kommunens hjemmeside, sociale medier og fælles PR-arbejde 

til at fortælle om initiativer og til at dele gode erfaringer og historier  

 løbende udvikle vores kommunikationsplatforme 
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