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Kommissorium Erhvervsråd Langeland 
Langeland Kommune har siden 1. april 2016 haft nedsat Erhvervsråd Langeland. Rådet er dannet 

som et §17, stk. 4 udvalg. I det følgende er kommissoriet for rådets arbejde beskrevet for perioden 

1. januar 2022 til 31. december 2025.  

Formål 

Erhvervsråd Langeland er nedsat for at rådgive Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i forhold 

til sager med betydning for erhvervslivets rammevilkår og udviklingsmuligheder, ligesom de kan 

rejse sager i rådet, der er af betydning for erhvervslivet.  

Erhvervsråd Langeland arbejder for at fremme visionen: Levende Langeland – et godt sted at bo og 

arbejde og for at bidrage til at realisere Langeland Kommunes erhvervspolitik.  Langeland 

Erhvervsråd arbejder således for at fremme, at Langeland Kommune er et attraktivt sted at drive 

virksomhed på et bæredygtigt grundlag. Midlet er dialog, samarbejde og åbenhed i forhold til 

nuværende og kommende erhvervsdrivende.  

Langeland Erhvervsråd arbejder med afsæt i at udvikle og bakke op om Langeland Kommunes 

erhvervspolitik, hvor udgangspunktet er at skabe et godt grundlag for nuværende og kommende 

virksomheder til at vokse og udvikle sig på. Vækst er nemlig en forudsætning for at øge 

langelændernes indtægtsgrundlag og skabe velfærd. Derfor er det vigtigt, at kommunens 

rammevilkår og indsatser er baseret på et langsigtet og bæredygtigt grundlag, med økonomisk, 

social og miljømæssig balance for øje. Vores behov skal kunne opfyldes, uden at fremtidige 

generationers behov og muligheder bringes i fare 

FN’s mål for en bæredygtig udvikling er indarbejdet i planstrategien og er det grundlag, hvorpå 

Langelands Erhvervsråd agerer. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, som opfylder vores 

nuværende behov uden at bringe andres eller fremtidige generationers muligheder for at opfylde 

deres behov i fare. 

 

Rådets sammensætning og konstituering 

Erhvervsråd Langeland sammensættes som følgende: 

• 7 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv fordelt på følgende brancher: Turisme, 

produktion, håndværker, forsyning, detailhandel, fødevarer og iværksætter 

• 2 repræsentanter fra lokale arbejdstagerorganisationer   

• Et medlem fra hvert parti 

Borgmesteren er født formand og næstformanden vælges på det første ordinære møde i 

Erhvervsrådet blandt de 7 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.  
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De eksterne repræsentanter udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering. Rådet 

er selvsupplerende. Såfremt der i perioden bliver behov for nyudpegning sker dette i samråd mellem 

formand og næstformand.  

Rådet sekretariatsbetjenes af den kommunale administration. 

Rådet kan ad hoc invitere samarbejdspartnere til at deltage i møderne. Det kunne være lokale 

erhvervssammenslutninger, uddannelsesinstitutioner, Erhvervshus Fyn, Destination Fyn, den 

finansielle sektor og lignende. 

Rammer for Langeland Erhvervsråds arbejde 

Som udgangspunkt afholdes der 4 ordinære møder af 3 times varlighed om året, hvoraf et af 

møderne er et temamøde. Langeland Kommunes administration udarbejder en dagsorden, som 

forud for møderne drøftes med formand og næstformand.  

Alle rådets medlemmer har mulighed for at rejse sager til dagsordenen ved at rette henvendelse til 

formanden for rådet.  

Opgaver i Erhvervsråd Langeland 

Erhvervsråd Langelands arbejde tager afsæt i at bidrage til: 

• et stærkt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, lokale arbejdstagerorganisationer, 

uddannelsesinstitutioner og kommunen. 

 

• at skabe de bedst mulige rammer for erhvervsudviklingen i Langeland Kommune – med særlig 

vægt på innovation, udvikling og løbene forbedringer af den kommunale erhvervsservice. 

 

• at fremme en bæredygtig tilgang til udviklingen af fremtidens erhvervsliv i Langeland Kommune 

og understøtte omstillingen til bæredygtige løsninger hos det nuværende erhvervsliv. 

 

• at øge samarbejdet med interesse- og erhvervsorganisationer, der arbejder for fremme af 

erhvervslivets muligheder på Langeland og Strynø.  

 

• at give input til og drøfte kommunale tiltag, der kan medvirke til at fremme en aktiv 

erhvervsudvikling. 

 

• at afgive høringssvar til planstrategi og øvrige politikker/strategier med betydning for 

erhvervslivet. 

 

• at skabe rammerne for drøftelse af tiltag, der berører private og offentlige virksomheders sociale 

ansvar, herunder f.eks. fleksjob, støtteordninger og virksomhedspraktikker.  

 

• generelt at rådgive Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i sager med betydning for 

erhvervslivets rammevilkår og udviklingsmuligheder 

 


