
 

 

Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum (OEF) – i 

fællesskab skaber vi de bedste løsninger 

 

Odsherred Kommune (OK) og Odsherred Erhvervsforum (OEF) ønsker at etablere et tæt samarbejde som 

dels bygger på, at de to parter er ligeværdige og som dels handler om at skabe gode vilkår for 

erhvervslivet og vækst i Odsherred. 

Modellen for samarbejdet mellem OK og OEF bygger på to niveauer: 

 

1. Politik 
Erhvervsforums bestyrelse har det overordnede og politiske ansvar for OEFs erhvervspolitik og kommunens 

Økonomiudvalg har det overordnede og politiske ansvar for kommunens erhvervsfremmeindsats. I dette 

arbejde afholdes 2 årlige dialogmøder med Økonomiudvalget om politikker, indsatser og vilkår på 

erhvervsområdet.  

OEF er høringspart i politikker på erhvervsområdet samt i forhold til det kommunale budget. Der vil blive 

udarbejdet en særlig samarbejdsaftale om hvordan høringer gennemføres. 

 

 

Økonomiudvalget  Odsherred Erhvervsforum 

Politik og økonomisk ramme  2 årlige møder 

 

 

Der tages direkte kontakt mellem Borgmester og formand for OEF om forhold der ønskes drøftet mellem 

møderne, såvel som dagsordenen til de 2 årlige møde fastsættes af de to i fællesskab. Møderne afholdes i 

april/maj og september/oktober. 

 

2. Administration 

Den løbende dialog mellem parterne er afgørende for, at skabe vækst i Odsherred og for udviklingen af og 

på erhvervsområdet.  

Begge parter ønsker en meget tæt dialog, som sikrer at alle forhold hurtigt kan vendes i et relevant 

forum. OK og OEF forpligter sig til at orientere hinanden om alle forhold af betydning for et godt og 

konstruktivt samarbejde. Derfor arbejdes der med faste kontaktpersoner fra OK og OEF. 

 

Kontaktpersonernes opgave er at koordinere og informere i sit bagland i forhold til det konkrete 

tema/sag, herunder afklare hvem der skal inddrages i opgaveløsningen.  

Der kan aftales og afholdes møder efter behov – dog minimum 2 møder årligt (se bilag) 

Der kan etableres arbejdsgrupper på tværs af de nævnte områder. Dette etableres efter aftale mellem 

kommunaldirektøren og formanden for OEF. Der vil fra 1.1.2018 blive nedsat en arbejdsgruppe med fokus 

på unge og praktikpladser med blandt andet deltagelse af Jobcenterchefen. Denne nedsættes af OEFs 

bestyrelse. 
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