
Kapacitet: Erhverv i Odsherred
Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større 
analyse, som er illustreret her:

Alternativets mærkesager om erhverv

Klimamakrav i kommunale udbud 
Vi foreslår at Odsherred kommune prioriterer samarbejdet med virksomheder og leverandører, der 
foretager klimarelevante tiltag. Dette kan gøres ved at relevante klimamæssige tiltag indskrives i 
fremtidige kontrakter med kommunen. Det gælder også kontrakter der skal fornyes.

Bæredygtigt iværksætteri 
Vi foreslår at Odsherred kommune prioriterer bæredygtigt iværksætteri.  
Se vores iværksætterpakke her  

Udviklings-hus for iværksættere og unge 
Behov / Udfordring:  Et knudepunkt for ideudvikling - en fast spirekasse for iværksætteri.

Ideen går ud på: At drive et sted, hvor alle har mulighed for sparring.
 
Stedet bør ligge et sted, hvor det er let at komme til med offentlig transport. Måske kan et sted som 
den forfaldne Ruwel fabrik indbyde til et kombineret ungdomshus, iværksætterhus og praktiksted 
med mange muligheder for selv at udforme og renovere stedet.

Økonomisk bundlinie: Der er ikke lavet beregninger.

Social bundlinie:  Her er et fristed for mennesker der vil skabe og drive noget selv - også 
håndværksmæssigt.

Klima/miljø bundlinie: Klima bør indgå i stedets målsætning og der kan afprøves nye former for 
eksempelvis solceller.
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Samarbejde og partnere: Erhvervsrådet, ungekulturhuse, skoler, teater, kulturhuse og flygtninge- 
samt asylcentre.

Genbrug: Se Fri & Fro i Egebjerg med hensyn til hvordan byggematerialer kan genbruges ved 
etablering af noget nyt.

Avler ideen? Måske kan børn lave hønserier og kaninfarme og sælge æg?
Kan de lave små netfirmaer? Print-on-demand-firmaer? 3D-print-on-demand-firmaer?
Blogs? Spil-firmaer? Andet?
Lad da børn og unge starte virksomheder. Lad Odsherred være den kommune i Danmark der har 
flest virksomheder!

Se eventuelt iværksætterhuse på http://projekt.fremtidsfabrikken.com/3-iv%C3%A6rks
%C3%A6tterhuse.html og ungdomshuset på http://www.ungeren.dk/

A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog

Alternativets vurdering 😀 😐 😐 😐  

😀 Vurdering af produktion, handel og rammevilkår 
Geoparken er gjort til omdrejningspunkt for erhvervsdannelse og markedsføring

😐 Vurdering af samarbejde handel og håndværk 
Kommunen satsning på samarbejde med erhvervslivet er koncentreret om få organer og personer.

😐 Vurdering af turisme 
Turisme og oplevelsesøkonomi er søsat.

😐 Vurdering af iværksætteri 
Iværksætteri er der øje for i kommunen.

Disse mærkesager skal ses i sammenhæng med beskrivelsen i dette dokuments 2 afsnit: 
A) Alternativets vurdering, vision og idekatalog, 
B) Kommunens vision og mærkesager,  
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Alternativets vision 💚  💚  💚  💚  

💚 Vision for produktion, handel og rammevilkår
Vi ønsker et mere sammensat bud på erhvervsdannelse i kommunen i respekt for naturen og 
dygtiggørelse af kommunens beboer og erhvervs diversitet, herunder elevpladser og åbning mod 
udsatte gruppers erhvervsmuligheder.

💚 Vision for samarbejde handel og håndværk
Vi arbejder for en større åbning mod forskellige aktører, større frihed i og mulighed for 
virksomheder med forskellige virkefelter. De grønne erhverv styres mod økologisk og bæredygtig 
drift.

💚 Vision for turisme
Vi støtter det igangværende arbejde, og ønsker yderligere bæredygtig og mangfoldig udbud af 
turisme også med inddragelse af andre aktører herunder et mere sammensat person galleri, samt 
offentlige aktører (Kirke, idrætsforeninger mv.)

💚 Vision for iværksætteri
Vi drømmer om en større bevægelse mod, at vores miljø og bæredygtighed bliver inspirationen for 
vores tiltrækningskraft og et af markedsføringens omdrejningspunkter. Vi ser også, at kommunens 
og lokale medborgerhuse kan blive samlings- og samarbejdssteder for iværksættere. 
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Alternativets idekatalog for erhverv

Plads til et mangfoldigt erhvervsfremme 
Vi ønsker mere plads til forskellige aktører. Kommunens opmærksomhed og midler distribueres 
bredt geografisk, erhvervsmæssigt og foreningsmæssigt, altså en udvidelse af aktørerne. I de 
bestræbelser at kommunalt virke, også sikre flere elevpladser og udsatte gruppers indtræden på 
arbejdsmarkedet i det omfang de formår – et kommunalt krav ved opgavetildeling til virksomheder.

Grøn energi og bæredygtigt landbrug 
Da Danmark i fremtiden ønsker at udnytte vedvarende energikilder bedre, er der brug for et 
decentralt og effektivt energisystem og distributionsnetværk. 
For at støtte investeringerne i lokalt forankret energiproduktion ønsker Alternativet at støtte en 
bæredygtig energi-andelsbevægelse.

Netværk og Iværksætteri 
Vi vil muliggøre at iværksættere og mindre aktører kan mødes og lade sig inspirere af hinanden 
lokalt gennem brug af kommunens bygning (.f.eks. Auktionshallen i Havnebyen, Ung i Odsherred i 
Asnæs i dagtimerne). At erhvervsforeninger og samarbejdssammenslutninger i højere grad kan 
trække på viden og sekretariatsstøtte ved kommunens erhvervsudviklingsmedarbejdere. 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B) Kommunens vision
Alternativet er glad for det arbejde kommunen allerede har lavet om visionen for 2025 - der er 
mange gode tanker, initiativer og planer. 

I Erhvervs delen er vækst den drivende kraft. En vækst som tager udgangspunkt i Odsherreds 
attraktioner og peger mod forudsætningerne - styrket uddannelsesniveau, tilknytning til 
arbejdsmarkedet og fremkommelighed fysisk som It-mæssigt.    

Erhvervs politikken har sit selvstændige dokument Erhvervspolitik under overskriften ” Virkelyst, 
fællesskab og natur”. Denne har en udløbsdato om forholdsvis kort tid (2018)

Kommunens fokuseret erhvervsudvikling er inden for følgende områder:
Oplevelser, turisme og turisme
Bygge og anlæg
Produktion og industri
Fødevarer og gastronomi
Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed, 

Kommunen har valgt i et vist omfang at samarbejde med nabokommunerne om tiltrækning af 
virksomheder og nye borgere – tilflyttere. 

Endvidere er kommunen en del af et øst Danmark projekt, under Greater Copenhagen, som 
koncentrere sig om oplevelses turisme, og hvor Skåne tillige er med, altså en overordnet paraply 
for tiltrækning.

Den korte holdbarhedsdato – 2018 for Erhvervspolitikken skal ses i lyset af, at kommunen indgår 
kontakter med aktører, Erhvervsråd, Visit Odsherred, kommunens fagafdelinger og private aktører.

Det er dermed indbygget et incitament for området. Så langt så godt. Der kan således løbende 
findes nye indsatsområder og tilretning af eksisterende.  De udvalgte personer til Advisory Board 
direktørstillinger og bestyrelsesposter er snævert personmæssigt sammensat, og åbner ikke 
fornødent op for andre begavede mennesker, meninger og nye ”Drivere” på erhvervsområdet.

Alternativet vælger at være medspillere på idegrundlaget i Erhvervspolitikken og ser den 
visionsmæssigt i følgende fokusområder:

Samarbejde og rammevilkår, 
Produktion, handel og håndværk (byggeri), 
Turisme og
Iværksætteri, 
Disse områder deler vi med kommunen, men ønsker også at være åbne for yderligere fokus på 
bæredygtighed samt nærhed og vedkommenhed i forhold til natur, grønenergi og mennesker.

Nedenfor er anført hovedpunkterne i kommunen Erhvervspolitik 2015 – 2018 med Alternativets 
bemærkninger hertil.

FOKUSERET ERHVERVSUDVIKLING Odsherred Kommune har særlige stedbundne kvaliteter, 
som skal bringes i spil, og bruges som platform for erhvervsudviklingen i de kommende år.  
Odsherred Kommune er begunstiget med en unik natur, som er attraktiv både som bosted og som 
oplevelsessted. 
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Odsherred Kommune fokuserer i erhvervspolitikken i særlig grad potentialerne på følgende 
områder:
•  Oplevelser, turisme og detailhandel •  Bygge- og anlæg •  Produktions- og industri •  
Fødevareproduktion og gastronomi •  Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed

Landskabet og kysten/strandene udgør unikke styrkepositioner for Odsherred. Når landskabet og 
kysten kombineres med aktive oplevelser indenfor kunst/kultur, fødevarer, kulturhistorie, natur 
m.m., opstår et erhvervspotentiale. 

Vig festival, Odsherreds Kunstdage, Ovnhusmarked, Fødevaremarked, Geoparkfestival og 
Makrelfestival er gode eksempler på dette. Hvis flere oplevelser knyttes sammen, får gæsterne 
nye og anderledes oplevelser, som huskes.

Fritidsborgerne skaber et særligt grundlag for turismen i Odsherred. Med sine 26.000 fritidshuse er 
Odsherred Danmarks største fritidshuskommune. Husene danner rammen om husejernes fritidsliv. 
Fritidsborgere er tilbagevendende borgere i Odsherred.

 Det betyder, at fødevarebutikker, udvalgsbutikker m.m. har et omfang som er meget større end, 
hvad Odsherred Kommunes faste borgere forbruger. Et attraktivt fristed med muligheder for 
oplevelser er en vigtig forudsætning for, at få fritidsborgerne til at bruge mere tid i deres fritids-/
sommerhus. 

Bygge- og anlæg 26.000 fritidshuse,16.000 helårshuse samt store offentlige bygge- og 
anlægsopgaver i Region Sjælland (Femern, sygehus i Slagelse og Køge) er gode 
arbejdsmuligheder for bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred Kommune. 

Mange boliger i Odsherred har et potentiale i forhold til energiforbedring og omlægning til 
vedvarende energikilder. Bygge- og anlægvirksomhederne har en vigtig rolle i forbindelse med 
energiomlægninger både i fritidshuse, private helårsboliger og i virksomhederne. 

Produktion og industri Odsherred har en stærk tradition for industri. Virksomhederne spiller en 
central rolle for den samlede beskæftigelse. Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde 
udenfor kommunen, idet flere virksomheder har valgt at placere et produktionssite i Odsherred. 
Det betyder, at beskæftigelsesudviklingen er afhængig af beslutninger, der tages udenfor 
Odsherred Kommune.

Alternativet ser mulighed for yderligere Iværksætteri, hvor enkelt personer og mindre 
enheder finder plads og mulighed for at udvikle forretningsområder, og her finde 
fællesskaber lokalt og ved lokal forankring i ”Hot spots” bygninger, der åbner for faciliteret 
til fællesskab. Her kan kommunen være medspiller med viden og facilitering.

Fødevarer og gastronomi Odsherred har mange små og få store fødevareproducenter. En del 
producerer på kontrakt eller har faste aftaler om afsætning.  Det betyder ofte, at de ikke leverer til 
det lokale marked. 

Alternativet ønsker et større incitament til økologisk og giftfri fødevaretænkning og 
handling. Alternativet peger derfor mod det nyetablerede fødevare- og gastronomiske 
uddannelsessted i Fårevejle bliver et vigtigt omdrejningspunkt for tydeliggørelse af den 
ønskede produktionsændring og en sunde og bæredygtig gastronomi kunst i 
markedsføringen eksternt og internt. 

For at anvende de lokale biomasseressourcer på den mest optimale måde, arbejder forskellige 
aktører i Odsherred på at anvende de mest værdifulde dele af biomassen til højværdiproduktion 
først og herefter anvende resten til opvarmning. Dette område er forholdsvist nyt og kan være med 
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til at skabe en helt ny form for økonomi i Odsherred, med heraf afledte arbejdspladser, hvis det 
realiseres. 
Som en videreførelse af denne tankegang skal kommunens virksomheder støttes i genanvendelse 
af restprodukter i en symbiosetankegang, samt i en gennemgang af muligheder for at nedsætte 
deres energiforbrug.

Alternativet ønsker yderligere fremdrift i denne satsning. En satsning som vil kunne komme 
borgerne til gode med et mere bæredygtigt energiforbrug og som en 
markedsføringsparameter over for bevidste vælgende virksomheder og kommende 
borgere. 

ORGANISERING Økonomiudvalget i Odsherred Kommune har det overordnede og politiske 
ansvar for kommunens erhvervsfremmeindsats. Økonomiudvalget har nedsat et Advisory Board, 
som holder møder 4 gange årligt. 

Alternativet byder tanken om Advisory Borard velkommen. Og ser klare muligheder i at 
invitere yderligere kapaciteter ind her og i arbejdet om muligheder for mere dynamisk 
progression i erhvervstænkningen for Odsherred. 
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