
Bilag til ”Model for en Ø-konsulentfunktion” 
https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Model-for-%C3%98-konsulent.pdf 

 

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og 
LAG Småøerne 

 

Budget og Finansieringsmodeller til ø-konsulentfunktion 

Budget for ø-konsulent på 37 t/uge pr. år: 
Løn inkl. pensionsbidrag (18,6%)1 og feriegodtgørelse (12,5%) 540.000 kr. 
Rejseudgifter (kørsel, færge, overnatning, mad, diæter m.m.)    20.000 kr. 
Kontorhold (telefon, computer, printer, papir m.m.)      10.000 kr. 
Mødeudgifter (seminarer, workshops m.m.)       30.000 kr. 
Formidling: Print, annoncer m.m.        10.000 kr. 
Ekstern konsulentbistand         30.000 kr. 
I alt pr. år        640.000 kr.  

Budget for ø-konsulent på 30 t/uge pr. år 
Løn inkl. pensionsbidrag (18,6%)1 og feriegodtgørelse (12,5%)  438.000 kr. 
Rejseudgifter (kørsel, færge, overnatning, mad, diæter m.m.)     20.000 kr. 
Kontorhold (telefon, computer, printer, papir m.m.)       10.000 kr. 
Mødeudgifter (seminarer, workshops m.m.)        30.000 kr. 
Formidling: Print, annoncer m.m.         10.000 kr. 
Ekstern konsulentbistand          30.000 kr. 
I alt pr. år          538.000 kr.  

1 Løn og pensionsbidrag er baseret på en ø-konsulent der er kommunalt ansat  

Finansieringsmodeller: 

Fuldtidsstilling 37 t/uge  Pr. år   Deltidsstilling 30 t5/uge:    Pr. år 
X Kommune(r)2  200.000 kr.  X Kommuner(r)2       175.000 kr. 
LAG Småøerne3  220.000 kr.  LAG Småøerne3       181.500 kr. 
Anden ekstern støtte4  220.000 kr.   Anden ekstern støtte4       181.500 kr. 
I alt pr. år   640.000 kr.  I alt pr. år        538.000 kr. 

2 Flere kommuner kan evt. gå sammen om at dele en ø-konsulent, hvis småøerne er placeret geografisk tæt på 
hinanden og parterne kan se en synergi i samarbejdet. 

3 LAG Småøerne har afsat 1 mio. kr. til støtte til ansættelse af ø-konsulenter på småøerne. Der gives op til 50% i 
tilskud. Læs mere om betingelserne for tilskud samt ansøgningsfrister på: 
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/o-konsulent.html 

4 Fx Landdistrikspuljens ø-støtte og lokale fonde. Lokale turist- og erhvervsorganisationer, udviklingsråd og 
lignende er ligeledes oplagte samarbejdspartnere og bidragsydere til finansieringen.    

5Hvis parterne ønsker en deltidsstilling på færre timetal (fx 20-25 timer/uge) anbefaler vi at   stillingen 
kombineres med andre lønnede opgaver, således at der som min. kan tilbydes en 30 timers stilling, for at 
jobbet bliver tilstrækkelig attraktivt for de rette ansøgere.  
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