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Konstitueringsaftale for Odsherred byråd 2018-22 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Socialistisk folkeparti, Enhedslisten, Odsherred Listen.

Økonomi og samarbejde i byrådet
Partierne er enige om i fællesskab at sikre en den kommunal økonomi er i balance. Partierne er
enige om at fortsætte arbejdet for at frigøre økonomiske ressourcer fra administration og
bureaukrati til den nære velfærd. Partierne er ligeledes enige om at arbejde for, at et bredt
samarbejdende byråd kan samles om de større vigtige beslutninger for kommunen.
Erhvervspolitik
Partierne er enige om, at byrådet i perioden skal have et skarpt fokus på at øge dialogen og
virksomhedernes tillid til og samarbejde med kommunen. Partierne er derfor enige om at prioritere
understøttelsen af det lokale erhvervsliv i indkøbs- og udbudspolitikken og via en aktiv
understøttelse af nye iværksættere.
Partierne er enige om at sikre korte sagsbehandlingstider i bygge og miljøsager. Det er en
selvstændig prioritet at ligge under sagsbehandlingstiderne opsat af regeringen og KL.
Ved udbud af opgaver og indkøb skal kommunen forud være i tæt dialog med det lokale erhvervsliv
om formen og indholdet. Kvalitet skal vægtes højt, ligesom miljøfaktorer og økologi skal have en
afgørende rolle i vægtningen på udbuddet. Det er et selvstændigt mål, at vi i Odsherred har et højt
vægtet forbrug af økologiske og lokalt producerede fødevarer.
Partierne er enige om, at kommunen fortsat skal understøtte Nordisk Center for Lokale fødevarer
og Geopark Odsherred.
Bosætning
Partierne er enige om at øge bosætningen i kommunen ved at udstykke relevante arealer og indgå i
relevante samarbejder med investorer om mulige bolig- og byudviklingsprojekter samt ældre
kollektiver og bofællesskaber.
Partierne er enige om, at gode folkeskoler og gode dagtilbud er forudsætning for bosætning. Derfor
ønsker partierne fortsat en god geografisk spredning af skole og dagtilbud i kommunen.
Partierne er enige om at såvel stærke og aktive lokalsamfund, et rigt forenings- og kulturliv er
væsentlige faktorer, der gør Odsherred attraktiv som bosætningskommune.
Partierne er enige om, at der oprettes et lokalforumsudvalg under Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget (et §17 stk. 4 – udvalg) der med repræsentanter for lokalsamfundene skal
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være et fælles dialogforum mellem byråd og lokalsamfundene samt have til opgave at understøtte
aktiviteter og lokalsamfundenes fortsatte udvikling.
Partierne er enige om at etablere et foreningssamråd, der har til opgave at styrke dialogen mellem
byrådet og det aktive foreningsliv.
Partierne er enige om at genoptage arbejdet med arkitekturpolitik for Odsherred Kommune.
Et væsentligt aktiv for bosætning er etablering af stærke kulturtilbud. Odsherred Kommune er p.t.
i et godt og tæt samarbejde med en række fonde om etablering af ny teatersal ved Odsherred
Teater. Der er p.t. givet fondstilsagn om 25 millioner kroner. Partierne er enige om at yde et
kommunalt bidrag til projektet på 10 millioner kroner.
Forenings- og kulturarbejdet er et stærkt aktiv for Odsherred og en væsentlig del af vores fælles
identitet. Partierne er enige om at styrke foreninger og brugeres engagement omkring de
kommunale institutioner og haller, bl.a. via brugerråd.
Ældre og Sårbare
Odsherred er en af de kommuner, der har flest ældre medborgere. Seniorerne er et stort aktiv for
såvel kommunens økonomi som forenings- og kulturlivet i kommunen. I byrådsperioden er partierne
enige om at have stærkt fokus på gruppen af ældre og sårbare borgere. I første omgang er
partierne enige om at:
Odsherred skal være demensvenlig kommune. At kommunen i 2018 skal udarbejde en
demensstrategi. At partierne vil fastholde 8,5 millioner kroner fra værdighedsmilliarden på
ældreområdet ved fra 2019 at tilbyde rengøring hos visiterede borgere hver anden frem for hver
tredje uge. At der afsættes midler til efter-og videreuddannelse af medarbejderne. At der afsættes
midler til demensstrategien, og at der afsættes midler til de flere plejekrævende borgere, vi
forventer i de kommende år.
Partierne er enige om, at en stigende efterspørgsel efter plejepladser til ældreplejekrævende
borgere kræver en nærmere analyse af behov og efterspørgsel med henblik på at etablere nye
plejehjemspladser i byrådsperioden.
Byrådet har besluttet, at de eksisterende aktivitetshuse under socialpsykiatrien samles på et
Aktivitets- og værested i kommunen. Partierne er enige om, at dette forudsætter, at der fortsat er
en varmestue/værested i de nuværende værestedsbyer, gerne i et samarbejde med de frivillige
humanitære organisationer. Partierne er enige om at inddrage brugerne i dette arbejde
Partierne er enige om at fremtidige anlægs- og byggeprojekter skal screenes med henblik på at
sikre maksimal tilgængelighed for handicappede borgere.
Miljø, klima og det rekreative
Partierne er enige om, at Odsherred Kommune skal være en grøn kommune. Rekreative områder
skal sikres og bevares i et samarbejde mellem kommune og lodsejere.
Kommunen skal udbygge stier og cykelstier til såvel skoleveje som rekreative formål.
Kommunen skal understøtte borgere og virksomheder i grøn omstilling og understøtte tilbud til
landbruget i omstilling til økologi og bæredygtig drift.
Børn og unge
Partierne er enige om, at børns udbytte af deres skolegang skal øges. De faglige resultater i
folkeskolen skal løftes. Partierne er enige om, at der åbnes drøftelser med skoler, forældre,
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pædagoger og lærerforeningen om indsatser, der kan løfte det faglige niveau hos kommunens børn
og unge.
Partierne skal i fællesskab være enige om rammerne for en eventuel ny skolestruktur oven på den
igangværende høringsfase.
Partierne er enige om at fastholde beslutningen om, at der årligt afsættes minimum 12 millioner
kroner til at skabe moderne læringsmiljøer på folkeskolerne.
Partierne er enige om, at den tidlige indsats overfor udsatte børn skal styrkes i kommunens
dagtilbud. Partierne er ligeledes enige om at sætte fokus på det gode børneliv og mangfoldigheden
blandt kommunens daginstitutioner.
Partierne er enige om, at der skal iværksættes initiativer, der dæmmer op for kriminaliteten og for
stigningen af sager med hash og stoffer blandt unge. Samarbejde med politi og kommune skal
intensiveres.
Derudover er partierne enige om:
at det skal være muligt for borgere eller deres pårørende at fravælge fødevarer, der er
uforeneligt med deres livsstil, religion eller etik.
At gruppeformændene for konstitueringspartierne mødes en gang om måneden til drøftelse
af konstitueringen og øvrige fælles anliggender.

Konstituering
Partierne er enige om at besætte udvalgsformandsposterne på følgende måde:
Borgmester og formand for Økonomiudvalget, Socialdemokratiet
1. viceborgmester: Radikale Venstre
2. viceborgmester: Venstre
Social- og Forebyggelsesudvalg: (formand) SF, (næstformand) Socialdemokratiet
Børne- og uddannelsesudvalg: (formand) Socialdemokratiet, (næstformand) (X)
Miljø og klimaudvalg: (formand) DF, (næstformand) Socialdemokratiet
Kultur-, fritid- og folkeoplysningsudvalg: (formand) Socialdemokratiet, (næstformand) X
Enhedslisten besætter en post i Miljø- og Klimaudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Odsherred Listen besætter en udvalgspost i Social- og Forebyggelsesudvalget og i Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget
Radikale Venstre besætter en post i Børne- og Uddannelsesudvalget.
Dansk Folkeparti besætter en post i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
Økonomiudvalget sammensættes således:
Borgmester Thomas Adelskov (A), Thomas Nicolaisen (B), Allan Andersen (A), Jette Sloth Nielsen
(A), Paw Pedersen (O), Helge Fredslund (V), Niels Nicolaisen (V)
Posten som formand for Odsherred Forsyning. Socialdemokratiet
Partierne mødes forud for det konstituerende møde i byrådet og drøfter dagsordenen for det
konstituerende møde og fordelingen af de øvrige poster der besættes på mødet som ikke er aftalt
ved denne konstitueringsaftale.
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Enhedslisten er ikke en del af den politiske konstitueringsaftale, men er enig i den del af aftalen,
der omhandler udvalgskonstitueringen.
For Socialdemokratiet
For Dansk Folkeparti
For Radikale Venstre
For Socialistisk Folkeparti
For Enhedslisten
For Odsherred Listen
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