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Repræsentantskabsmøde 2. november 2019 

På årets repræsentantskabsmøde arbejdede deltagerne i workshops med emnet 

’Sammenslutningen af Danske Småøers målsætning i de kommende 3. år’.   

Formålet var at give bestyrelsen et styringsredskab for og hjælp til prioritering af organisationens 

arbejde i de kommende tre år.  

Deltagerne arbejdede først i 5 grupper i en kort workshop og drøftede derpå i plenum hvilke tre 

overordnede mærkesager, der skal være for Sammenslutningen af Danske Småøer i de næste 3 år.  

Der blev peget på:   

➢ Helårssamfund (rammevilkår) 

- Herunder bosætning  

➢ Klimasikring 

➢ Bæredygtighed 

Desuden blev Landevejsprincippet besluttet som en særskilt mærkesag.  

 

Derpå arbejdede deltagerne igen i grupperne med at foreslå konkrete indsatser for hver af de tre 

mærkesager. De konkrete indsatser blev fremlagt i plenum.  

Det er nu op til bestyrelsen at arbejde videre med repræsentantskabets input, og derpå til 

Generalforsamlingen 2020 at foreslå en prioritering af Sammenslutningens arbejde.  

 

Repræsentantskabet pegede på at Sammenslutningen skal arbejde med følgende 

(tallene i højre side angiver at mere end én gruppe foreslog emnet): 

➢ Helårssamfund (rammevilkår) 

• Arbejdspladser          3 

• Erhverv           3 

- Samarbejde mellem turistaktører på den enkelte ø 

• Bredbånd/internet- og mobildækning       4 

• Lægge pres på finansdanmark, sikre finansiering til bolig og erhverv 

• Etablere en ’Øernes Investeringsfond’ (fx via crowdfunding blandt øboere) 

• Planloven og naturbeskyttelsesloven ift. bosætningsmuligheder    2 

• Sikring af lige vilkår i kommunen 

• Hurtigere sagsbehandling i Kystdirektoratet 

• Færgedrift          2 

• Dagligvarer 

• Postforsyning 

• Grundvand 

• Bevar skolerne (også hvis der ikke på et givent tidspunkt ikke er børn, så den lettere kan 

genåbnes) 

• Sundhedsområdet  

• Naboskabshjælp 
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Bosætning, specifikt:  

• Finansiering af boliger: 

- Politisk pres på Finans DK / Kreditforeninger 

- Finansiering ift. almennyttige boliger  

- Tilskud til opførelse af lejeboliger (evt. højere tilskudsprocent fra kommuner) 

- Bedre lånemuligheder        2 

- Statsgaranterede lån        2 

• Nybyggeri 

• Lejeboliger 

• Investeringsfond igen… 

• Skattefrihed for unge familier 

• Byggelinier i kystdirektoratet 

 

➢ Klimasikring 

• Behovet for klimasikring på småøerne afdækkes – derpå findes løsninger for enkelte øer 2 

• Ø-specifik viden om problematikken indhentes 

• Kystsikring 

• Havnesikring (samt for Mandø sikring af låningsvejen)      2 

• Stat og kommune bør dække digebrud og sikring mod oversvømmelse   2 

En gruppe mente ikke at klimasikring i sig selv skal være et prioriteringsområde for SaDS (da gruppen 

mente, at det er en landsdækkende problemstilling, snarere end en ø-specifik problemstilling) 

 

➢ Bæredygtighed 

• Skaffe ekspertise på området og erfaringsudveksle 

• Småøerne skal være selvforsynende ift. energi på den enkelte ø    2 

• Grundvandssikring 

• Genindførelse af 6-kilowatts-ordningen (solvarme) på småøerne så de kan være rollemodel 

• Bæredygtig Fødevareproduktion… 

• Bæredygtig  turisme 

En gruppe mente ikke at bæredygtighed i sig selv skal være et prioriteringsområde for SaDS  

 

 

Repræsentantskabet understregende i øvrigt at Sammenslutningen skal være småøernes politiske 

talerør i de relevante sammenhænge 

Det skal være et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen i alle sammenhæng at tænke på gruppering 

af øerne, og at øerne ikke har brug for samme løsninger, men løsninger, der passer den enkelte 

ø/gruppe af øer. 

 

 

          Lise/3-11-2019 


