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Vedrørende: Ansøgning om medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i 

overgangsperioden 1. maj 2007 – 31.12.2007.  
 
Samsø Kommune har i samarbejde med Århus Amt og Erhvervs- og Byggestyrelsen etableret  
og finansieret Samsø Udviklingskontor i en periode, der løber fra den 1. januar 2004 – 30. april 2007.   
 
Formålet med Samsø Udviklingskontor er en styrkelse af indsatsen inden for erhvervs- og bosætnings- 
udvikling, da Samsø på grund af sin beliggenhed har en række udfordringer, der kræver en særlig 
indsats. Samsø Udviklingskontor udarbejder udviklingsplaner, der skal medvirke til at styrke 
erhvervslivet på Samsø og tiltrække nye borgere. Samsø Udviklingskontor opsøger nye ideer, 
medvirker til at udvikle en innovationskultur samt støtter borgere på Samsø i forbindelse med 
projekter. Samsø Udviklingskontor varetager herudover den brede markedsføring af hele Samsø.  
 
Samsø Udviklingskontor arbejder tæt sammen med lokale aktører som for eksempel Samsø 
Erhvervsforum, Samsø Landboforening, Energiorganisationerne på Samsø og Samsø 
Turistforening samt varetager samarbejdsrelationer vedrørende erhvervsudvikling med aktører 
uden for øen.  
 
Samsø Udviklingskontor er frem til 30. april 2007 finansieret med midler fra konkurrenceevne-
pakken (800.000 kr. pr. år ), Århus Amt (400.000 kr. pr. år )og Samsø Kommune (400.000 kr. pr. 
år). 
 
Netop 2007 vil blive en overgangsperiode, hvor der skal varetages en del forberedende arbejde i 
forbindelse med Landdistriktsloven og etablering af Samsø, Læsø og Ærøs lokale aktionsgruppe. 
Herunder udarbejdelse af strategi for aktionsgruppen, der harmonerer dels med øernes egne 
erhvervsudviklingsstrategier og dels med de tre berørte regioners Vækstforas strategier. 
Endvidere vil der være en række opgaver i forbindelse med oplysningsaktiviteter og rådgivning 
vedrørende mulighederne i EU's strukturfonde i forbindelse med udviklingsprojekter på Samsø. 
Endelig er det af stor vigtighed at påbegynde arbejdet med de emner, der er skitseret i Region 
Midtjyllands Vækstforums handlingsplan vedrørende landdistriktsudviklings i 2007. 
 



 
Samsø Udviklingskontor varetager arbejdet med strategiudarbejdelsen og implementeringen af 
strategierne i lokalsamfundet. Endvidere yder Samsø Udviklingskontor en stor indsats i 
forbindelse med iværksætter- og virksomhedsrådgivning og -oplysning samt vejledning i 
forbindelse med projektfinansiering. Vi finder det uhyre vigtigt at sikre dette arbejde i 2007, ikke 
mindst set i lyset af de igangværende strukturændringer, igangsætning af ny landdistriktslov og 
ny programperiode for EU strukturfonde fra 2007. 
 
Det vil således få uoverskuelige følger for udviklingsarbejdet på Samsø, såfremt nødvendig 
finansiering for 2007 til Samsø Udviklingskontor ikke tilvejebringes. 
 
Vi vil derfor ansøge Vækstforum for Region Midtjylland om at medvirke til finansiering af 
projektet ” Samsø Udviklingskontor ” i denne overgangsperiode frem til 31.12.2007, således at 
Vækstforum for Region Midtjylland indtræder i stedet for Århus Amt og Erhvervs- og 
Byggestyrelsen i forbindelse med medfinansiering, dog i et reduceret omfang. Vækstforum for 
Region Midtjylland ansøges således om et tilskud på 500.000 kr., jf. nedenstående budget.  
 
Året 2007 vil udover ovenstående aktiviteter blive brugt til at søge den fremtidige finansiering 
inden for de nye muligheder inden for landdistriktsudvikling, der bliver tilgængelige i løbet af 
2007. 
 
Budget for Samsø Udviklingskontor i perioden 1. maj 2007 – 31. december 2007. 
  
 Omkostninger: 
 

Intern løn personale   600.000 kr. 
Rejser og kørsel        15.000 kr. 
Husleje og rengøring     40.000 kr. 
Kontoromkostninger     30.000 kr. 
Udviklings- og markedsføringsaktiviteter 215.000 kr. 

 
 Omkostninger i alt   900.000 kr. 
 
 Finansiering: 
 
 Samsø Kommune   400.000 kr. 
 Vækstforum for Region Midtjylland  500.000 kr. 
 
 Finansiering i alt   900.000 kr. 
 
Samsø Udviklingskontors aktiviteter er for 2007 planlagt på et lavere udgiftsniveau end de 
foregående år. Samsø Udviklingskontor vil dog stadig kunne varetage de basale aktiviteter inden 
for udvikling af erhvervs- og bosætningsområdet. I udkast til budget for 2007 er Samsø 
Kommunes finansieringsandel hævet fra 25 % til 44 %. 
 
For en nærmere beskrivelse af Samsø Udviklingskontors aktiviteter henvises til vedhæftede filer 
med Samsø Udviklingskontors statusrapporter for perioderne 01.05.2004 -30.04.2005 og 
01.05.2005 – 30.04.2006, samt webside www.samsoliv.dk, hvor statusrapporterne samt 
erhvervsudviklingsstrategi for Samsø for perioden 2004 -2006, handlingsplan for erhvervs-



udviklingsstrategi for perioden 2004 – 2006, samt 3. udkast til Samsø Erhvervsudviklingsstrategi 
for perioden 2007 – 2013 også er tilgængelig. 
 
Såfremt der ønskes yderligere oplysninger vedrørende Samsø Udviklingskontor, er Vækstforum 
meget velkommen til at kontakte undertegnede eller Leder af Samsø Udviklingskontor Mette 
Løkke. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Carsten Bruun 
Borgmester 


