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Forord
Vores erhvervspolitik har ét fokus: At gøre det attraktivt at drive bæredygtig virksomhed på Langeland,
Strynø og Siø. Vi arbejder ud fra FN’s verdensmål og har et stærkt fokus på såvel miljømæssig, som social og
økonomisk bæredygtighed.
Erhvervspolitikken hviler på Langeland Kommunes overordnede vision: Levende Langeland – et godt sted
at bo. Den overordnede vision har 5 udvalgte fokusområder: Bosætning, turisme, erhverv, infrastruktur
samt kultur og fællesskaber. Alle er vigtige for Langeland Kommune som et attraktivt sted at bo, drive
virksomhed, flytte til og besøge som turist.
Vi er i arbejdstøjet. Fokus er sat på at understøtte erhvervslivets vækst- og rammebetingelser, og via en ny
organisering at skabe mest mulig værdi for langelandske virksomheder og borgere på et bæredygtigt
grundlag.
Der er skabt en tydelig retning med fokus på:
-

at sikre kortest mulig vej fra ide til handling
at være tæt erhvervslivet
at være fleksibel og løsningsorienteret.

Vores fordele ved at være en lille kommune skal bruges fuldt ud. Der er kort vej imellem os på Langeland,
både mellem virksomheder og mellem virksomheder og kommunen. Det giver os en betydelig og hurtig
beslutningskraft, som skal sættes i spil til gavn for erhvervslivet.
Tak til alle som har bidraget til udarbejdelse af erhvervspolitikken.
God læselyst.

Tonni Hansen
Borgmester
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Vi er stolte af vores erhvervsliv. På Langeland, Strynø og Siø har vi et sundt, bæredygtigt og omstillingsparat
erhvervsliv. Det er virksomhederne, der udvikler forretninger, og som kommune er det vores opgave at
stille de bedste rammebetingelser for virksomhedernes virke.
Et bæredygtigt, velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er grundlaget for vores kommune.
Erhvervslivet bidrager med arbejdspladser, indtægter, omsætning og udvikling, som vi er afhængige af, for
at vi sammen kan bevare og udvikle Langeland, Strynø og Siø som et godt sted at bo, leve og besøge.

Vision
Erhvervslivet på Langeland, Strynø og Siø udvikler sig og vækster på et bæredygtigt grundlag

Vores mål 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.
Erhvervspolitikken tager sit afsæt i, at vi er stærkest sammen. Det gælder i samarbejdet mellem
virksomheder og kommune, virksomhederne imellem, og i samspillet med andre lokale aktører. Vores
stærke samarbejder ud af øen er også af afgørende betydning for vores udvikling.
Langeland Kommunes overordnede mål for erhvervsudviklingen er:
-

løbende at udvikle de bedste forudsætninger for bæredygtig vækst i erhvervslivet
at skabe arbejdspladser og øge indkomstniveauet
at gøre vores øer til en foretrukken destination for grøn og bæredygtig turisme

Det vil vi gøre ved:
-

smidig, tydelig og samarbejdende myndighedssagsbehandling
fleksibel og imødekommende service fra Jobcentret og Erhvervsservice
at tilstræbe en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig balance, og derved være
foregangskommune for grøn omstilling
samarbejde, partnerskaber og samskabelse

Bæredygtighed som løftestang for vækst
Langeland Kommune er et unikt sted, hvor vi har meget at være stolte af og meget at passe på. Mange af
vores virksomheder begyndte at agere bæredygtigt længe før, der kom fokus på området, fordi det var
rigtigt og rationelt. Det betyder, at Langeland allerede har en lang række virksomheder med stort fokus på
alle tre dele af bæredygtighedsbegrebet: det miljømæssige, sociale og økonomiske, som vi sammen skal
fortælle omverdenen om.
For os er bæredygtighed en løftestang til vækst. Bæredygtighedsbegrebet består af tre elementer, hvor der
skal være balance imellem det økonomiske, sociale og miljømæssige. Klimatilpasning og bæredygtig
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indretning er en mulighed for vores nuværende og kommende virksomheder til at vækste og skabe
arbejdspladser.
Produktionen af grøn energi og nye metoder til grøn energiproduktion skal også udvikles yderligere. Vi
samarbejder derfor med de relevante aktører og lægger pres på, for at sikre tilstrækkelig ledningskapacitet
til Fyn.
Kommunen skal understøtte og inspirere til alle former for bæredygtige løsninger og tiltag. Vi skal vise
vejen til ansvarligt forbrug og produktion.
FN’s verdensmål
I Langeland Kommune har vi særligt fokus på verdensmål 3, 4, 8, 11, 12, 13 og 17. De er udgangspunktet for
vores daglige arbejde og danner baggrund for vores politikker og strategier, herunder vores erhvervspolitik.

Sammen er vi stærkest
På Langeland er der ikke langt til nogen. Vi kender hinanden og er ikke bange for at række ud. Det er en
stor styrke. På samme måde er den kommunale organisation og kommunalbestyrelsen fleksibel og
tilgængelig. God myndighedssagsbehandling, jobcenter- og erhvervsservice starter med åbenhed og
lydhørhed. Vi søger løsninger og samarbejde.
Samskabelse og partnerskaber
Vi ønsker at skabe en kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed. Derfor vil vi:
-

indgå i partnerskaber og fælles projekter
skabe værdi sammen med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer og
ildsjæle
være en åben kommune, hvor erhvervslivet kan afprøve nye ideer.

Netværk
Langeland Kommunes Erhvervsservice har til formål at være tilgængelige for etablerede virksomheder og
iværksættere. At hjælpe med ideudvikling og netværksskabelse til andre relevante virksomheder. Vi kender
det langelandske erhvervsliv og kan koble ideer og mennesker sammen på tværs.
Målet er, i samarbejde med service fra Erhvervshus Fyn, at øge samarbejdet i det sydfynske. Sammen kan vi
tilbyde kvalificerede kurser, seminarer og webinarer, samt adgang til højt specialiseret rådgivning for vores
erhvervsliv. Vi ved, hvad vi er gode til og hvornår den bedste rådgivning skal hentes udefra.
Erhvervsrådet vil løbende blive involveret og spurgt til råds, da de kan udfordre os med nye perspektiver
på, hvordan man udvikler gode rammevilkår.
Mange bække små...
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Det gør en forskel, når vi går sammen i partnerskaber og fortæller de gode historier. Sådan tiltrækker vi
flere. Vi skal skabe flere fælles initiativer mellem kommunen og private organisationer og aktører.
Kulturinstitutioner og kommunale aktører skal, ligesom alle dele af det kommunale system, i spil for at
understøtte erhvervsudviklingen.
Kommunen vil på alle måder hjælpe og understøtte de mange ildsjæle, der på frivillig basis skaber
oplevelser og omsætning for erhvervslivet på Langeland. Herunder hjælpe med ansøgninger og sikre så lidt
bureaukrati omkring aktiviteter, som muligt.
Rammevilkår
Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft
Jobcenteret hjælper med at finde løsninger på virksomhedernes individuelle behov, fx gennem
opkvalificering og jobmatch.
I vores tiltrækning- og bosætningspolitik, der sætter fokus på alle mulighederne og fordelene ved at
bosætte sig i Langeland Kommune, vil vi arbejde strategisk med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Vi har et særligt fokus på de unge. Sammen med erhvervslivet og folkeskolen vil vi hjælpe de unge med at
sætte ord på og skabe billeder af deres fremtidsdrømme. Målet er, at alle 15- til 17-årige skal i gang med
enten et uddannelsesforberedende forløb, en uddannelse eller et arbejde.
Gode skoler og daginstitutioner
Vores børn og unge skal have trygge forhold. Gode daginstitutions- og skoletilbud er afgørende for, at
erhvervslivet kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft. På Langeland tilbyder vi gode
normeringer, god plads, masser af natur og trygge læringsmiljøer.
Digital infrastruktur
Sammen med organisationer og frivillige kræfter fortsætter kommunalbestyrelsen med at presse på for, at
den digitale infrastruktur fra national side udbredes til alle dele af Danmark.
Byggegrunde og infrastruktur
Kommunalbestyrelsen ønsker at forbedre infrastrukturen for vores erhvervsliv. Den indgår derfor i et
tværkommunalt samarbejde, der søger at påvirke den nationale dagsorden for en forbedring af Rute 9 og
en hurtigere færgeforbindelse mellem Spodsbjerg og Tårs.
Der arbejdes også på at tiltrække en ny, bæredygtig færgeforbindelse mellem Kiel-Bagenkop-Ærø for
gående og cyklister, da en sådan vil åbne mulighed for at tiltrække endnu flere tyske turister.
Udbuddet af erhvervsgrunde, af både kommunal og privat udstykning, skal sikres løbende, så nye
virksomheder let kan finde sig en placering på Langeland.
Havnene anses som en vigtig del af infrastrukturen og dermed mobiliteten, der løbende skal videreudvikles,
de er endvidere en del af og med til at understøtte turisterhvervet.
Erhvervsprofiler
På Langeland, Strynø og Siø har vi mange stærke virksomheder indenfor en mangfoldighed af brancher. De
nedenstående omtalte erhverv, er dem vi i den kommende periode samlet vil prioritere at have ekstra
fokus på.
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Bæredygtig Turisme
Turismen er en vigtig del af Langelands erhvervsstruktur og her er et stort potentiale for vækst. Kommunen
skal være en tydelig samarbejdspartner og facilitere større synlighed og sammenbinding af de mange
aktører.
Langeland og Strynø tilbyder ferie med nærhed, autencitet, kulturelle oplevelser og unikke kulturmiljøer. Vi
skal have fokus på udviklingsperspektiverne i netop den fortælling om Langeland og Strynø, især i forhold til
det nordeuropæiske marked. Langeland skal vise vejen for ansvarligt forbrug, også når man er på ferie.
Kulinariske oplevelser er endnu et indsatsområde med stort potentiale. Der er plads til flere gode cafeer og
restauranter, og til større variation.
Handelsliv og shopping
Rudkøbing som handelsby skal i højere grad profileres, så både det fynske opland og potentielle turister
føler sig tiltrukket. Samarbejde med de lokale aktører og flere fælles aktiviteter kan bidrage hertil.
E-handel og digital markedsføring bliver en stadig større del af handelslivet, som kommunen understøtter
gennem tilbuddene i det sydfynske og fynske samarbejde. Det er helt afgørende, at vi i fællesskab får
udviklet handelslivet, både på nettet og på øen - og ikke mindst de indkøb, der giver en oplevelse med.
Handelslivet er en del af turisterhvervet. Kommunen skal hjælpe med at synliggøre de mange unikke
oplevelser og binde dem sammen.
Produktionsvirksomheder
Jobcenteret og Langeland Kommunes Erhvervsservice skal være opsøgende og smidige i forhold til vores
produktionserhverv. Vi skal bidrage med det, der er behov for. Nuværende og potentielle
produktionsvirksomheder skal opleve Langeland som et godt og rummeligt sted at drive virksomhed.
Fødevareproduktion
De langelandske frugtplantager og landbrug har fokus på kontinuerligt at udvikle en effektiv og bæredygtig
drift, som vi anerkender og bakker op om. Vi anser vores fiskeri som en vigtig del af vores fødevarer og vil
sikre, at der også fremover kan drives erhvervs- og lysterfiskervirksomhed fra vores havne.
Vi skal værne om mangfoldigheden i vores fødevareproduktion, da den betyder, at vi også i de kommende
årtier sikrer, at der kan produceres fødevarer af høj kvalitet på Langeland.
Håndværkere
De langelandske håndværkere er en vigtig byggesten i vores erhvervsstruktur. Derfor er hurtig
sagsbehandling og god vejledning i ansøgningsfasen afgørende. Det er kommunens mål, at byggesags- og
myndighedssagsbehandling skal være smidig og løsningsorienteret. Den optimeres løbende, med gode
input fra erhvervslivet.
Iværksættere
Vi ønsker at tiltrække iværksættere ved at være tilgængelige og tilbyde individuel sparring, hjælpe med
idéudvikling, skabe netværk og finde relevante udviklingstilbud, med afsæt i iværksætterens idé.
Lad os sammen skabe vækst
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Sammen vil vi udnytte Langeland, Strynø og Siøs potentialer. Her er stederne, hvor mulighederne findes og hvor vi søger nye veje, når vi støder på begrænsninger. Her - hvor hverdagen er fuld af virketrang og en
ukuelig vilje til at lykkes i fællesskab - bliver drømme til virkelighed.
Den online markedsføring af Langeland som et godt sted at bo, drive virksomhed og besøge skal udbygges
med vægt på www.langeland.dk, ligesom der skal øget fokus på de mange gode historier.
Vi vil følge op
Vi vil følge op på, at vi skaber en forandring og opnår vores erhvervspolitiske mål. Derfor skal
erhvervspolitikken følges op af handleplaner, der besvarer spørgsmålet ”hvordan, når vi derhen” og vi vil
opstille indikatorer, vi kan måle på som opfølgning
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