Kommissorium for Erhvervskontaktråd

1. Baggrund
Kommunalbestyrelsen har besluttet den 23. januar 2018 at gentænke organiseringen af dialogen med
erhvervene på Samsø, der tidligere har været varetaget i Samsø Innovationsråd og Samsø
Beskæftigelsesråd. Ny organisering har til formål at skabe bedre og tættere dialog med erhvervene med
henblik på at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling på Samsø med udgangspunkt i øens
styrkepositioner. Ønsker til organiseringen har været drøftet med erhvervene såvel på møder i Samsø
Innovationsråd, Samsø Beskæftigelsesråd som ved dialogmøder mellem Samsø Kommunes Erhvervs- og
Bosætningsudvalg og samske erhvervsforeninger. Konklusionen på drøftelserne er, at der ønskes en god og
tæt dialog. At såvel erhvervsudvikling, gennerelle erhvervsvilkår samt beskæftigelsesindsatsen i Samsø
Kommune med fordel kan behandles i et og samme råd.
2. Formål
Erhvervskontaktrådet har til formål at sikre en god og tæt dialog mellem kommunalbestyrelsen og
erhvervene på Samsø med henblik på at skabe en dynamisk erhvervsudvikling og fremme jobskabelsen og
beskæftigelsen på øen. Erhvervskontaktrådet rådgiver kommunalbestyrelsen i erhvervs- og
beskæftigelsespolitiske spørgsmål og i forbindelse med udvikling af rammevilkår.
3. Sammensætning og organisering
Rådet sammensættes med 31 medlemmer, således at der opnås en bred repræsentation af øens
erhvervsforeninger og netværk samt LO.
Borgmester er formand og indkalder til møder. Dagsorden fastlægges af Borgmester i samarbejde med
udvalgsformændene for EBU, SKU og TU i forening.
Rådets sammensætning er følgende:
Kommunalbestyrelsen (11)
Samsø Erhvervsforum (1)
Samsø Turist- og Handelstandforening (3)
Samsø Restauratørforening (1)
Samsø Festivalforening (1)
Samsø Bredbåndsforening (1)
Samsø Håndværkerforening (1)
Samsø Landboforening (1)
Samsø Energiakademi (1)
JordbrugsFonden Samsøkologisk (1)
Netværk for Produktionsvirksomheder på Samsø (3)

Samsø Efterskole (1)
Landsorganisationen (1)
Endvidere deltager følgende fra Samsø Kommune:
Kommunaldirektør
Teknisk Forvaltningschef
Chef for Erhverv, Turisme og Kultur
Chef for Jobcenter og Borgerservice

4. Erhvervskontaktrådets opgaver og kompetencer
Erhvervskontaktrådet drøfter erhvervs- og beskæftigelsespolitiske visioner. Erhvervskontaktrådet høres i
forbindelse med udarbejdelse af Samsø Kommunes Erhvervs- og Bosætningsstrategi, handleplan og
beskæftigelsesplaner.
Relevante erhvervsudfordringer samt udfordringer på beskæftigelsesområdet drøftes i
erhvervskontaktrådet.
Erhvervskontaktrådet skal fungere som dialogforum med henblik på, at der gennem kendskab til
rådsmedlemmernes vilkår og ressourcer på tværs af brancher og politik, kan skabes en dynamisk
erhvervsudvikling og fremme jobskabelsen og beskæftigelsen på øen. På møderne vil indgå en status fra de
repræsenterede brancher, netværk og organisationer, hvor resultater og udfordringer formidles.
Rådet har ikke selvstændig beslutningskompetence.
5. Mødefrekvens.
Der afholdes ordinært to årlige møde i erhvervskontaktrådet. Herudover indkaldes der efter behov. Første
ordinære møde afholdes i marts, hvor der særligt sættes fokus på rammevilkår for erhvervene, samt
særlige beskæftigelsesmæssige udfordringer, der vil være relevante i forhold til den kommunale
budgetlægning.
Andet ordinære møde afholdes i november, således at afsluttet sæson kan drøftes. Endvidere følges op på
strategier, planer og indsatser.

