Juni 2010

Kommissorium for
Morsø Erhvervsforum

Formål:
Morsø Kommunalbestyrelses Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget etablerer et koordinerende
Morsø Erhvervsforum med rådgivende funktion for udvalget.
Erhvervsforums opgave er at fokusere udviklingsinitiativer inden for erhvervs- og turismeormrådet
og priorite tværgående opgaver samt koordinere handlingsplaner.
Erhvervsforum understøtter udarbejdelse af en samlet erhvervsstrategi og bidrager til dennes
udmøntning i en konkret handlingsplan, hvor ansvaret for koordination og udførelse fordeles efter
aftale mellem de relevante interessenter.
Erhvervsforum baseres på den tværgående sammenhængskraft, der findes i ”Sammen er vi bedst”fokus mellem de offentlige og private interessenter.
Med et sådant fokus sikres størst mulig kapacitet til at løfte en omfattende handlingsplan – samtidig
med at alle handlinger understøtter den fælles strategi.
Herved skabes en effektfuld platform for udvikling på Mors.
Organisation:
Erhvervsforum består af følgende faste repræsentanter:
•
•
•
•
•
•
•

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Erhvervsrådet
Turistforeningen
Handelsstandsforeningen
Byg Morsø/håndværkere
Landbruget
Fiskeriet

På ad hoc-basis deltager følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilering Mors
Lokalt Beskæftigelsesråd
Erhvervsklubben Mors-Thy Håndbold
LAG land og LAG fiskeri
LO
DA
DI
Thy-Mors Uddannelsesråd + uddannelsesinstitutionerne
DCS, Dansk Center for Skaldyr
Eventuelt m.fl.

Faste og ad hoc repræsentanter i Erhvervsforum repræsenteres ved formanden og/eller dennes
stedfortræder. Erhvervsrådet og Turistforeningen er dog supplerende repræsenteret ved den
administrative leder.
Landbruget repræsenteres fast ved to landmænd, bosiddende på Mors – med fokus på samspillet
mellem udviklingen af Mors og udvikling af landbrugets rammebetingelser og synergier med andre
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erhverv. Disse personer udpeges af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Efter behov inddrages
landbrugsorganisationerne lokalt.
Fiskeriet repræsenteres ved en lineopdrætter og en muslingefisker. Efter behov deltager DSC og
LiCo endvidere. Fiskeriets interesser koordineres underliggende i Skaldyrnetværket.
Morsø Kommune repræsenteres ved formand og næstformand. Udvalget udpeger personlige
suppleanter.
Erhvervsforum sekretariatsbetjenes af Morsø Kommunes direktion/administration
Mødeplan:
Erhvervsforum fastsætter selv sin mødeplan. Der kalenderplanlægges et år forud så vidt muligt med
møder i februar, april, juni, august, oktober og december.
Heraf holdes to årlige møder med deltagelse af hele Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Her
inviteres efter relevans øvrige relevante organisationer.
Der udarbejdes dagsorden forud for og beslutningsreferat efterfølgende for hvert møde, som
udsendes elektronisk til medlemmerne jf. Morsø Kommunens forretningsordensprocedurer herfor.
Finansiering
Erhvervforum har ikke noget selvstændigt budget.
Udgifter til afholdelse af møder m.v. dækkes af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets
budgetramme.
Aktiviteter finansieres inden for budgetrammerne af de aftalte resultatkontrakter eller via
organisationernes egne midler.
Forud for Morsø Kommunes afsluttende budgetlægning i juni for det kommende år drøfter
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fordeling af evt. udviklingsmidler m.v., opgavefordeling og
resultatkontraktskitser med Erhvervsforum.
Herudover sker der ligeledes i juni en samlet afrapportering af og opfølgning på det seneste års
resultatkontrakter og udviklingsprojekter m.v.
Budgetforslag og afrapportering fremlægges af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til
Kommunalbestyrelsen i august.
Projektplan
Erhvervsforum udarbejder primo året en revideret aktivitets- og projektplan for årets møder med
angivelse af fokuserede udviklingstemaer.
Kommunikation
Erhvervsforum forestår en løbende og aktuel kommunikation til interessenter og presse om
aktiviteter i og resultater af arbejdet i Erhvervsforum.
Vedtaget i Morsø Kommunalbestyrelse xx.6.2010
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