
 

KOMMISSORIUM FOR ERHVERVS- OG 

BOSÆTNINGSUDVALG 

1. Baggrund 

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret styrelsesvedtægt den 7. og 14. december 2021, 

hvor udvalgsstrukturen blev ændret for at opnå en mere ligelig opgavefordeling mellem de 

stående udvalg. Det hidtidige udvalg for erhverv og bosætning blev nedlagt, og opgaverne blev 

overdraget til Økonomiudvalget. 

I forlængelse heraf blev nedsættelse af et Erhvervs- og Bosætningsudvalg efter styrelseslovens 

§17.4 samt udvalgets rammer og retning drøftet på et temamøde for Kommunalbestyrelsen i 

januar 2022. 

 

2. Formål 

Erhvervslivets rammer og vilkår samt tiltrækning af nye borgere er afgørende for et 

bæredygtigt lokalsamfund på Samsø. Erhvervs- og bosætningsudvalget skal virke som et forum, 

hvor Økonomiudvalget sætter konkrete emner i indsatsen inden for erhverv og bosætning til 

drøftelse. 

 

3. Sammensætning og mødeplan 

Udvalget er sammensat af: 
− En formand udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer 
− Yderligere tre medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen efter forholdstalsmetoden 
− 6-7 eksterne medlemmer, som udpeges, så de repræsenterer det etablerede erhvervsliv, 

iværksættere og tilflyttede til Samsø 

Følgende udpeger medlemmer af udvalget: 

• Samsø Turist og Handelsstandsforening 
• Samsø Landboforening 
• Samsø Erhvervsforum 
• Samsø Håndværkerforening 

 
Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen 2-3 medlemmer, der repræsenterer iværksættere og 
tilflyttere. 
 
Udvalget fastlægger selv sin mødeplan uafhængig af mødeplanen for Økonomiudvalget. 

 

  



 

4. Opgaver og kompetencer 

Udvalget varetager følgende opgaver: 

• Udarbejdelse af erhvervs- og bosætningsstrategi og -handleplan 
• Dialog med aktører indenfor erhverv, turisme og bosætning 
• Input til dagsordenen til møder i Erhvervskontaktrådet 

Formanden udarbejder dagsorden til møderne med støtte fra forvaltningen. Referaterne fra 

møderne sættes på efterretningslisten til det næstkommende møde i Økonomiudvalget. 

 

I henhold til Styrelsesvedtægten varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af: 

• Erhvervs- og turismemæssige aktiviteter 
• Bosætningsstrategi og indsatsplaner 

Økonomiudvalget kan sætte konkrete emner i relation hertil til drøftelse i Erhvervs- og 

Bosætningsudvalget med henblik på at få belyst emnerne fra forskellige perspektiver. Erhvervs- 

og Bosætningsudvalget beslutter, hvornår emnet er belyst tilstrækkeligt, så de er klar til 

afrapportering til Økonomiudvalget. 

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2022 
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