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Vækst skal der til, så vi kan skabe det momentum og økonomiske råderum, som kan
ruste og sikre kommunen til en bæredygtig
fremtid. Både på kort og langt sigt er der
plads og behov for at få sat mere damp på
kedlen, så vi i fælles- skab kan udvikle
potentialerne i kommunen til det fælles
bedste.

I Vækstudvalget ser vi den måde at arbejde
på som benzinen for, hvordan vi finder de rigtige og holdbare og bæredygtige løsninger.
Nemlig de løsnin- ger, der fungerer i
’virkeligheden’ og de løs- ninger, som
efterspørges – og de løsninger, som giver
mening lokalt. De løsninger er net- op de
brikker i det store vækst-puslespil, der vil
gøre en afgørende forskel for borgerne,
virksomhederne og kommunen som sådan.

Vi skal have vækst, hvor vi får skabt flere
jobs, forbedret bosætningen og får flere til at
flytte til kommunen. På sin vis ganske enkelt
– og samtidig ret komplekst, for det der virker et sted, virker ikke nødvendigvis et andet.
Vi er i gang med Holbæk kommunes model
for vækst.

Vi har i udvalget indsamlet viden, vi har mødt
mange inspirerende folk - både lokale og fra
det ganske land. Nu ser vi frem til for alvor at
sætte handling bag ordene. De politiske ambitioner skal omsættes til handlingsplaner og
til helt konkrete tiltag, der rykker.

I Holbæk Kommune har vi en tradition for
dialogen. Derfor arbejder vi sammen med de,
der ved noget, de, der kan noget og de, der
vil noget, så de rigtige løsninger findes. Vi
laver partnerskaber og samarbejder med de
aktører, som byder ind med gode konstruktive løsninger. Med den nye kommunale organisering har vi fået endnu bedre muligheder
for at realisere vækstpotentialet.

Kurt Næsted, formand for Vækstudvalget.
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Hvor skal vi hen?

Hvor skal vi hen?

Det har vi kunnet, fordi vi har valgt at udvikle
konkrete initiativer – ikke for erhvervslivet,
men sammen med.

Vi vil have flere borgere og flere virksomheder. Derfor skal vi som kommune derhen,
hvor vækst er en naturlig del af alt, hvad vi
laver.
De spor, som blev lagt ud med Erhvervs- og
Turismepolitikken (2010), Udviklingsstrategien 2012, det tidligere Byråds Vision (2010)
og ”Holbæk i Fællesskab” (2014) er der taget
hul på en ny måde at arbejde på.
Indsatserne bliver ikke skabt ved et skrivebord – men i en tæt dialog mellem de relevante partnere. Ingen ved alt – men sammen
kan puslespillet lægges langt hurtigere og
mere rigtigt.

Hvem vil være med?

At metoden dur, kan vi se på de forskellige
undersøgelser lavet af forskellige interesseorganisationer. Her kan vi se, at Holbæk Kommune i 2014 for alvor er rykket frem blandt
de kommuner, som vurderes af erhvervslivet
til at være ’erhvervsvenlig’.

Som figuren viser, er beskæftigelsen tilbage
på niveau med 2003. Til gengæld er arbejdsløsheden lige nu under landsgennemsnittet.
Det betyder samlet set, at der kan være
langt mellem de kvalificerede medarbejdere.
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Figuren viser desuden, at tilflytningen er
stabiliseret, men på et lavere niveau end
2003.

lavthængende frugter. Mulighederne og
potentialerne skal findes, opdyrkes og udvikles i et bæredygtigt samarbejde.

Det er præcis de udfordringer, vi gennem
samarbejder, partnerskaber og dialog skal
have fundet løsninger og muligheder på.

Det betyder, at vi arbejder sammen med
alle der ved, kan og vil være med til at
skabe vækst. Vores eneste forventning til såvel,
offentlige institutioner, private virksomheder
og lokale ildsjæle er, at de bidrager aktivt.

Der er ikke nogen nemme løsninger – eller
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Indsatsområder for væ

Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen

Attraktivt at bosætte sig i
Holbæk Kommune

Samtidigt skal vi understøtte, at vores iværksættere og eksisterende erhverv får de bedste betingelser og muligheder til at udvikle
sig. Holbæk Kommunes erhvervsprofil består
af en stærk, bred og solid palet af bl.a. mange små- og mellemstore virksomheder og detailhandel, hvis potentiale vi skal understøtte.

Overordnet set har vi meget at byde på, og
det er vigtigt, at det lokale initiativ er drivkraften. Det kan handle om udvikling af attraktive boligområder i byer og på landet,
handelsmuligheder, naturen, lokale arbejdspladser, et rigt kultur- og fritidsliv, god infrastruktur og gode trafikforbindelser.

Vi skal styrke udviklingspotentialet for erhvervslivet i Holbæk Kommune gennem de
gode initiativer og være åbne over for nye
og anderledes metoder, der kan bidrage til
vækst.

Bosætning er en hjørnesten for væksten
i kommunen. For at udnytte potentialet i
bosætningen, skal vi have fokus på dels de
borgere, vi har – men også på dem, vi ønsker, skal flytte hertil.

En måde at skabe bedre betingelser for vækst
kan være de kommunale udbud. Formålet
med at inddrage udbud er bl.a. at skabe en
mere effektiv kommunal drift – og dermed
flere frigjorte midler til f.eks. kommunens
kerneydelser.

Uddannelse som vækstgenerator
Uddannelse er afgørende for væksten, for
virksomhederne, fordi de får bedre adgang
til kvalificeret arbejdskraft – og dermed
potentiale for større produktivitet, værdiskabelse og vækst.

Derudover understøtter udbudspolitikken udviklingen af erhvervslivet.
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Vækstpotentialet i turisme

Derudover er der selvfølgelig også en gevinst
for den enkelte borger ved at have en uddannelse – og det er en gevinst, som også samfundet får fordele af.

Vi skal bruge potentialet i at udvikle turismen i Holbæk Kommune til at skabe vækst.
Turismetiltag kan skabe vækst på flere måder. Dels vil events, koncerter, teatre o.l. i høj
grad kunne bruges af kommunens borgere,
samtidig med, at turismetiltagene drives,
skabes og udføres af det lokale erhvervs- og
foreningsliv.

Ved at sikre et generelt solidt uddannelsesniveau øges mulighederne for at tiltrække nye
virksomheder til kommunen.
Uddannelsesinstitutionerne bidrager til væksten ved at skabe lokale vækstmiljøer og
arbejdspladser. Vi ønsker derfor at samle
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune for at skabe nye holdbare løsninger i
fællesskab, som vil gavne væksten i Holbæk
Kommune.

Derudover får vi en gevinst i form af omtale
og synliggørelse af Holbæk Kommune via turisternes besøg.

9

4

Vejen videre

Handlingsplaner

Derfor har vi også allerede sat nogle skibe i
søen, andre er på vej og nogle er endnu på
idé-stadiet. Men tilsammen er de alle vigtige brikker i vores mål med at skabe mere
vækst i Holbæk Kommune.

Med politikken tager vi for alvor hul på arbejdet med at omsætte visionerne og ambitionerne til konkrete handlinger og initiativer.
Det er gennem handlingsplanerne, at vi
igangsætter og prioriterer de enkelte projekter og idéer, som tilsammen skal udgøre
vækst-generatorerne.

Det afgørende for arbejdet med handlingsplanerne er, at der er plads og mulighed for
dem, der har den gode idé. Derfor kan vi
vælge at nedsætte nogle nye vækstråd, eller
at lokale drivkræfter inviteres ind til vores
møder. Metoden og måden for de gode idéer
er fleksibel, hvis målet er mere vækst.

Det er vigtigt for os, at processen er præget
af dynamik og dialog, så vi tuner os ind og
tilpasser, mens vi ’kører’.
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Den økonomiske ramme

en stor lokal forankring.

Med Byrådets budgetaftale om ”Holbæk i
fællesskab” er der afsat midler, så vi kan
skubbe på de bedste initiativer. Men vi agter
ikke at stoppe der, for vi tror ikke, at et projekt bliver bedre af ren kommunal sponsering. Vi tror på, at vi kan nå meget længere
initiativmæssigt, ejerskabsmæssigt og økonomisk ved, at vi er flere, som går sammen.

Det er til vores fælles fordel at sikre den
vækst, som vi har brug for, hvis vores kommune nu og i fremtiden skal være et sted,
hvor man kan bo, arbejde og leve.

Vejen videre

Så sammen skal vi omsætte ordene til virkelighed, for derved at skabe mere vækst
for borgerne, virksomhederne og kommunen
som hele.

Afrunding

Med politikken her har Byrådet sat en
retning, og nu står vi foran det spændende
arbejde med at få foldet potentialet for
vækst i Holbæk Kommune helt ud.
Heldigvis er det et arbejde, som vi i Byrådet
ikke skal løfte alene. Skal vi lykkes, skal indsatsen for vækst favne og rumme bredt med
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