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FORORD
Når jeg bliver spurgt, hvad der er særligt ved at bo på Samsø - er der en ting, som springer i øjet .
Vi samsinger er meget engageret i vores lokalsamfund. En MF’er udtrykte det som ”Den lokale
organisationskraft på øerne er ekstrem høj”. Samsinger går meget op i øens tilstand og fremtid.
Efter det sidste kommunalvalg har der været et bredt ønske om at opprioritere debatten om øens
fremtid i kommunalbestyrelsen. Det førte til oprettelsen af et specielt erhvervs- og bosætningsudvalg.
Udvalget har til formål at sætte fokus på øens generelle udvikling på det politiske niveau.
Vi brød i kommunalbestyrelsen også med den tradition at lave en ny erhvervsstrategi i det sidste år af
en kommunalbestyrelsesperiode. Nu bliver strategien den nye kommunalbestyrelses retningslinje for de
næste fire år. Desuden kobles der i kommunalbestyrelsen årligt handleplaner til strategien.
Erhvervsstrategien er kommet i stand gennem forskellige seminarer, hvor der er inviteret meget bredt til
at komme med input til strategien. Strategien er udformet i samarbejde med Samsø Kommunes
Innovationsråd, som består af repræsentanter for forskellige dele af erhvervslivet på øen.
Jeg har stor tillid til, at den dialog, der har ført til denne strategi og efterfølgende handleplaner, vil vise
sig at være en styrkelse af kommunens erhvervsindsats og udvikling af hele øsamfundet.
Lad os så komme i arbejdstøjet.

Marcel Meijer
Borgmester på Samsø

VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 - 2020
En attraktiv kommune, der sammen med borgere og erhvervsliv sikrer ambitiøse rammer for trivsel,
udvikling og vækst, som skaber et levende helårssamfund.
Ved alle indsatser på vej mod visionen vil vi have fokus på social, økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed .

MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 - 2020
Strategien har tre mål, der skal sikre en fortsat ambitiøs ramme for trivsel, udvikling og vækst
på Samsø.
Vi vil et levende helårssamfund – vi kalder det puls hele året. Her har vi fokus på at fastholde og
videreudvikle vores styrkeområder fødevarer, turisme og vedvarende energi.
Vi vil være en bæredygtig og attraktiv kommune – vi kalder det veje til vækst. Her har vi fokus på,
at innovation, finansiering og infrastruktur er på dagsordenen som grobund for fortsat sund udvikling.
Vi vil være kendte og anerkendte for det, vi har, og det vi kan – vi kalder det branding, der begejstrer. Samsø har meget at byde på og endnu mere potentiale, som skal videreudvikles til glæde for
borgere, erhvervsliv, tilflyttere og gæster.
Vi har i processen identificeret en række udfordringer, som de tre mål skal medvirke til at løse.
Inden for de tre mål, iværksættes derfor konkrete indsatser på vejen til at opnå visionen.

PULS ÅRET RUNDT - UDFORDRINGER OG POTENTIALER
Samsø er i dag stærkt sæsonafhængig både inden for turisme og fødevareproduktion. Der er stadig
potentiale for at videreudvikle denne indsats samt et anseeligt uudnyttet potentiale uden for sæsonen.
Dette kan realiseres ved bl.a. at sætte fokus på bæredygtig udvikling af turismen og nye produkter
inden for fødevarebranchen, herunder oplevelsesprodukter. Indsatsen inden for vedvarende energi
kan udvikles både selvstændigt og i relation til turisme og fødevareproduktion.
Et fortsat fokus på udvikling af øens infrastruktur, it-infrastruktur samt finansieringsmuligheder er en
forudsætning for mulighederne for vækst i såvel erhverv som bosætning og dermed puls året rundt.

PULS ÅRET RUNDT - INDSATSOMRÅDER
Innovation inden for turisme, fødevarer og vedvarende energi – bl.a. gennem nye og bæredygtige
koncepter, tilbud og produkter.
Nye udviklingsindsatser inden for uddannelsessektoren. Der arbejdes for, i samspil med øvrige
fokusområder, eksempelvis vedvarende energi, at skabe vækst og liv på Samsø året rundt..
Identificering af muligheder for synergi mellem bosætning og ældretilbud, der kan bidrage til
bæredygtige arbejdspladser.
Bedre muligheder for at pendle til og fra arbejde samt gode rammer for etablering af
virksomhed, herunder at give små iværksættere ”stordriftsfordele” og mentorhjælp.

VEJE TIL VÆKST - UDFORDRINGER OG POTENTIALER
Lokale initiativer, engagerede ildsjæle og hittepåsomhed rækker ikke hele vejen, når der skal tiltrækkes nye
virksomheder og borgere til lokalsamfundet. Der er behov for fælles satsninger, når øens virksomheder skal
udvikles og nye tiltrækkes. Der er brug for, at det fortsat er attraktivt at flytte til Samsø - og at blive for os,
som allerede bor og arbejder her.
Det er vigtigt for en ø som Samsø at søge at være på forkant med udviklingen for at opveje udfordringer
ved den geografiske afsondrethed.

VEJE TIL VÆKST - INDSATSOMRÅDER
Udviklings- og vækstmiljøer for både nye og etablerede virksomheder, der bl.a. tilbyder sparring, adgang
til ny viden og muligheder for at arbejde innovativt, udadvendt og på tværs.
Sikre finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering og nye tiltag inden for såvel erhverv som
privatområdet.
Løbende etablering af nye partnerskaber og projekter, der fastholder og udvikler såvel transport- som
IT- infrastruktur på Samsø samt til og fra øen.

BRANDING DER BEGEJSTRER – UDFORDRINGER OG POTENTIALER
De faktorer, der har betydning for, hvor folk vælger at bosætte sig, arbejde, tage på ferie eller købe
lokale produkter, er i dag også bestemt af stedets muligheder og image.
Det er nødvendigt løbende at nytænke lokale budskaber og tilbud, så de begejstrer, tiltrækker
opmærksomhed og skaber nye former for tilhørsforhold. Vi vil involverer, medtænke og begejstrer
os selv og vores gæster.

BRANDING DER BEGEJSTRER - INDSATSOMRÅDER
Markedsføring af fødevarer, turisme og vedvarende energi, der alle medvirker til at tegne og styrke
Samsøs image.
Øge brugen af digitale medier til supplering af de klassiske kommunikations- og markedsføringskanaler.
Motivering af erhvervsliv og borgere til i større grad selv at samskabe og videreformidle gode historier
inden for fødevarer, turisme og vedvarende energi - og sikre løbende anerkendelse af denne indsats.

ARBEJDSPRINCIPPER FOR STRATEGIEN
I en foranderlig verden skal vores strategi fungere som et fast fyrtårn, men samtidig være fleksibel
nok til at kunne udvikle sig i takt med, at nye muligheder viser sig.
Derfor har vi valgt at videreføre tre arbejdsprincipper fra processen som pejlemærker for, hvordan
vi ser strategien og målene realiseret.
Sammen står vi stærkere. Sammenhold er en del af den måde, vi tænker og arbejder på på Samsø.
Det betyder, at målene i strategien skal realiseres via samarbejde, nye partnerskaber, inddragelse af
øens ildsjæle og fokus på fællesskab – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
Fra mere til bedre. Vi ønsker ikke blot mere erhvervsudvikling, men bedre erhvervsudvikling.
Det betyder, at realiseringen af målene i strategien kalder på en innovativ tilgang og åbenhed for
nye måder at gøre tingene på. Så vi ikke bare gør mere af det, vi plejer, men også hele tiden søger
at gøre det bedre.
Altid i bevægelse. En strategi er et pejlemærke, og mens vi arbejder, forandrer verden sig løbende.
Derfor skal vores strategi også give plads til nye muligheder eller problemstillinger, der viser sig
undervejs.

FRA STRATEGI TIL HANDLING
For at sikre, at strategi bliver til handling, udarbejdes der handleplaner med konkrete og årlige
indsatser, der ønskes gennemført med henblik på at gøre vision til virkelighed.
På Samsø er der masser af gode ideer. Det er derfor vigtigt at prioritere indsatserne for at sikre
virkeliggørelse og realisering af vores mål. Hertil sætter vi de ideer øverst på listen, der:
•
•
•

Omsætter visionen til virkelighed.
Kan samle opbakning til at blive gennemført.
Skaber job og bosætning.

