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Center for Regional- og Turismeforskning
Forskning i regional udvikling og turisme siden 1994

Centrets primære fokus er regional udvikling
med fokus på yderområder, turisme i et destinationsperspektiv og samfundsøkonomisk
analyse.
CRT er beliggende på Bornholm med afdeling på Frederiksberg og har eksisteret siden
1994.

BORNHOLM

PROVINS

KVANTITATIV
KVALITATIV
METODE TURISME
FREMSKRIVNING
LANDDISTRIKTER OG ØER

EFFEKTER

CRT er et center for anvendt forskning, der
løfter analyse- og udviklingsopgaver samt
forskningsprojekter.

ANALYSE

REGIONAL UDVIKLING

DEN REGIONALE
MODEL FOR ERHVERV
OG BESKÆFTIGELSE
SAM-K/LINE®

VIDENSFORMIDLING

YDEROMRÅDER

SAMFUNDSØKONOMI

SAMFUNDSFORSKNING
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Organisation, forskning og kommunikation

Strategiske mål 2015-2018

Overblik over CRT’s strategiske retning

Vores mission
CRT yder forskning og rådgivning i udkants-

CRT opererer med tre forskellige strategier, der sætter retningen for hvert sit område. Derudover udarbejder CRT hvert år en handlingsplan for anvendelsen af den årlige bevilling.
Resultaterne heraf dokumenteres særskilt og ikke i årsberetningen.

områder til brug i strategi- og politikudvikling
Organisk vækst gennem

Mere og bedre formid-

på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

mersalg, nysalg og øget

ling af forskningsresul-

niveau.

produktivitet og effektivitet

Fremme vækst og

tater. Større kommuni-

med nye jobs og aktiviteter

udvikling i udkants-

kativ gennemslagskraft

på Bornholm til følge.

områder og på øer.

og kompetence.

Vores vision
CRT’s strategier:

“Årsberetningen

Forretningsstrategi

dokumenterer vores

Kommunikationsstrategi

resultater for 2018

Forskningsstrategi

på baggrund af

CRT vil være den foretrukne samarbejdspartner for kommuner, regioner og nationale aktører i at skabe ny indsigt og nye løsninger for
erhvervs- og turismeudvikling i udkantsom-

strategierne.”

råder og på øer i Danmark.
Bedre

sammenhæng

Styrket kultur og

Forbedret bidrag til vi-

mellem forskning og

fællesskab på CRT.

densbaseret udvikling

Forretningsstrategien “Viden, vækst og

behov, der samtidig udgør et markeds-

anvendelse og konsoli-

En aktiv og medar-

på Bornholm, bl.a. gen-

velfærd - 2015-2018” er grundlaget for alle

potentiale.

dering af faglige ker-

bejdende

nem stærkere samar-

andre strategier. Den beskriver kernen af,

Kommunikationsstrategien

neområder.

relse.

hvad CRT står for og ønsker at opnå med

os med at sikre, at vi altid kommuni-

sit virke. For at nå vores mål, har vi også

kerer i overensstemmelse med vores

udarbejdet

områderne

grundlæggende værdier og formål, og at

forskning og kommunikation. Årsberet-

ny viden finder vej til de rette interessen-

ningen dokumenterer vores resultater for

ter. På de følgende sider introduceres du

2018 på baggrund af de tre strategier.

til de tre strategier.

strategier

for

hjælper

besty-

bejde med aktører.

Vores værdier
Vi lover hinanden og vores samarbejdspartnere at være omhyggeligt forandrende. Omhyggeligt, fordi vi er troværdige og respektfulde. Forandrende, fordi vi gør en forskel.

Nationalt videncenter: CRT blev født som en dedikeret

ninger og komparative analyser af udfordringer og løs-

Vi er troværdige, fordi vi er forskere, vi følger

bornholmsk institution, men virker nu i hele landet.

ningsalternativer suppleret med en kvalitativ tilgang i

med, og vi gør tingene ordentligt.

Forskning i udkantsområder og et særligt fokus på ø-

casestudier.

Vi er respektfulde, fordi vi lytter, vi er åbne for

problematik: Forskningsfeltet er de særlige strukturelle

Underleverandørstrategi: Ydelsernes karakter, centrets

andres faglighed og viden, og vi er engagerede.

temaer valgt på baggrund af eksisterende

udfordringer og løsninger i landets udkantsområder.

begrænsede størrelse og lokaliseringen på Bornholm gør

Vi er forandrende, fordi vi tør prøve noget nyt

og forventede fremtidige kompetenceom-

Kerne i komparativ samfundsvidenskabelig analyse:

rollerne som forskningspartner og underrådgiver til de

og anderledes, vi tør give vores bud på, hvad

Med modelbaserede analyser kan der leveres dybe scan-

foretrukne markedsstrategier.

der skal gøres, og vi har noget at have det i.

Forskningsstrategien

rummer

Strategi 2015-2018

seks

råder samt viden om samfundsmæssige

Illustration: Lene Feldthus Andersen
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Forskningsstrategi

Kommunikationsstrategi

6 forskningstemaer

Større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence

CRT’s forskningsstrategi sikrer, at vi til enhver tid beskæftiger os med forskningsområder, der opfylder et samfundsmæssigt behov, et markedsbehov eller klarlægger vigtige tendenser,

CRT’s kommunikationsstrategi beskriver grundlaget for de strategiske beslutninger og definerer udvalgte områder, hvor

og hvor centrets kompetencer kan skabe omhyggelig forandring ift. regional udvikling og turisme. CRT arbejder ud fra seks temaer:

CRT fokuserer sin indsats med det formål at opnå større kommunikativ gennemslagskraft og kompetence i hele CRT.

I praksis betyder det, at vi:
•

udarbejder kommunikationsplaner for alle
relevante projekter, så kommunikation tænkes
ind fra start.

•

ekspertiser, som har et kvantitativt/kvalitativt

Fremtidens
arbejdskraft arbejdsmarked
og uddannelse

Politiske vilkårs
betydning for
regional- og
lokaløkonomi

blander os i debatter, der ligger inden for vores
profileringspotentiale og hvor vi har mulighed
for at nuancere, give overblik og/eller minimere
misforståelser.

•

sørger for at være til stede i relevante netværk
inden for vores kompetenceområder.

•

hele tiden søger nye måder at formidle vores
viden, så den er brugbar og let at omsætte til
handling for vores primære målgrupper.

Mennesker og
deres forbindelser
i regional
udvikling

Turismeøkonomi
og turisters
adfærd

Videns- og
innovationsprocesser i
yderområder

CRT’s målgrupper:

Ressourcer og
bæredygtighed i
regional udvikling
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•

Modtagerne af vores ydelser

•

Projektpartnere

•

Praktikere, politkere og embedsmænd

•

Forskerkollegaer og studerende

•

Journalister og lokalsamfund.

CRT’s største udfordring er mangel

tencer. Endeligt kræver det en fælles

gervenlige nok, så det er let for den

på kendskab til centeret blandt vores

indsats og en implementeringsplan,

enkelte at bidrage til målet om et ens-

primære interessenter. Der er behov

der ikke kun giver viden, redskaber

artet udtryk i vores publikationer og

for større kommunikativ gennem-

og motivation for at ændre praksis,

formidling? Er der tid nok til at udføre

slagskraft og kompetence samt mere

men forholder sig til strategiens liv i

de faste processer defineret i stra-

og bedre vidensformidling.

dagligdagen og justeres, så den spiller

tegien? For at skabe fokus og sam-

Primære kanaler:

Det kræver fokus og sammenhæng i

bedst muligt sammen med eksiste-

menhæng i kommunikationsaktivi-

•

Hjemmeside (crt.dk)

vores kommunikationsaktiviteter. Vi

rende processer og strategier. Det

teterne og opnå større kommunikativ

•

LinkedIn, Twitter og Facebook

har behov for effektive kommunika-

betyder, at vi i hverdagen må gå helt

gennemslagskraft

kompetence,

•

Landsdækkende og lokale aviser og tv/radio

tionsværktøjer, og alle hos CRT skal

jordnært til værks og afdække, hvad

har vi truffet strategiske valg om,

•

Populærvidenskabelige medier

have kontinuerligt fokus på at ud-

der afholder os fra at følge strategien

hvilke midler, processer og handlinger

•

Videnskabelige tidsskrifter.

vikle deres kommunikative kompe-

i praksis. Er vores skabeloner fx bru-

vi tager i anvendelse og hvordan.
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Projekter 2018

Politiske vilkårs betydning for regional- og lokaløkonomi

Turismeøkonomi og turisters adfærd

Videns- og innovationsprocesser i yderområder

Fremtidens arbejdskraft - arbejdsmarked og uddannelse

Mennesker og deres forbindelser i regional udvikling

Ressourcer og bæredygtighed i regional udvikling

Oversigt over udvalgte, aktive projekter i 2018

CIRTOINNO

Tilvalgsbeboere:
nye stemmer

Bornholms World
Craft Region-titel

Mødemarkedet i
Danmark

For: South Baltic Programme

For: Erhvervsstyrelsen

For: Bornholms Brands turismepulje

For: MeetDenmark/VisitDenmark

Periode: 2016-2019

Periode: 2017-2018

Periode: 2018

Periode: 2018

EU-projekt om implementering af

INNOCOAST

Brug af place branding som proces

cirkulær økonomi i mindre turis-

til at engagere en bred vifte af inte-

mevirksomheder.

ressenter i lokalområders udvikling.

Bæredygtig
Bundlinje Bornholm

Anbefalinger til, hvordan titlen kan

EUD på landet

Analyse af mødemarkedets økono-

udnyttes til gavn for Bornholm, øens

miske betydning vha. specialmodel-

kunsthåndværkere og turismen.

len SAM-K/LINE®_MØBBE/RTSA18.

Sundheds- og
velfærdsmodel

For: Innovationsfonden

For: Vækstforum

For: Landdistriktspuljen

For: Region Hovedstaden

Periode: 2016-2019

Periode: 2017-2020

Periode: 2018

Periode: 2018-2019

Fremme natur-, kultur- og fødevare-

Grøn forretningsudvikling i mindre

Kortlægning af dynamikker, der på-

Udvikling af specialversion af SAM-K/

turisme via nye forretningsmodeller,

bornholmske virksomheder som del

virker faglærtes mobilitetsmønstre

LINE® med data om arbejdskraft,

netværk og oplevelsesdesign.

af Bright Green Island-strategien.

under og efter endt uddannelse.

forbrug af velfærdsydelser m.m.

2017
8

2018

2019
9

Kommunikationsansvarlig

K O M M U N I K A T I O N

Nye vinde blæser

projektleder,
Julie Bennedbæk
Cand. mag. i kommunikation

Interview med CRT’s kommunikationsansvarlige, Julie Bennedbæk

Ansat hos CRT siden 2015

2018 har været et særligt spændende år på kommunikationsområdet. Året er især gået med redesign af CRT’s hjemmeside,
planlægning af jubilæumsåret 2019 og fortsat implementering af kommunikationsstrategien.

“

munikationsansvarlig. I 2019 får CRT en

arbejdet sammen med om at skabe det

ny forretningsstrategi for perioden 2019-

nye crt.dk. Jeg glæder mig utrolig meget til

2022, og det betyder samtidig en opda-

at udnytte de muligheder, vi har fået med

tering af kommunikationsstrategien, som

det nye system.

hele tiden skal sørge for at være direkte

I 2019 får CRT en ny forretningsstrategi for perioden 2019-2022, og det betyder samtidig en opdatering af kommunikationsstrategien, som hele tiden skal sørge for at være
direkte understøttende for organisationens mål.

understøttende for organisationens mål.

“

Endeligt byder 2019 på fejring af CRT’s 25års jubilæum, og det omfatter en masse
spændende aktiviteter. Blandt andet har

Hvilket fokusområde har været det

til forbedring af hjemmesiden. Derud-

miske betydning for Bornholm” som den

vi planlagt en særlig jubilæumspodcast,

vigtigste for dig i 2018?

over har jeg analyseret hjemmesiden

første udgivelse nogensinde.

hvor vi tager et tilbageblik på dels CRT,

Det har helt klart været at opgradere

og udformet en kravspecifikation, der

CRT’s online tilstedeværelse med en

også tager højde for de særlige ting, vi

spritny hjemmeside, hvor vi kan formidle

som forskningscenter har brug for, at en

vores viden og tiltrække samarbejdspart-

hjemmeside kan.

nere på helt nye måder og langt mere ef-

Vi fik et fantastisk godt samarbejde i

fektivt og målbart.

stand med Beruf og Appear, som har de-

Hvordan er det gået med at skabe en ny
hjemmeside til CRT?
Det er gået over al forventning, synes jeg.
Det er jo et vigtigt arbejdsredskab for mig
og en vigtig platform for CRT, så den skal
være tidssvarende og brugervenlig ift.

men også udviklingen inden for vores

Gode ting tager tid, og det her bliver et af

forskningsområder. Vores interimistiske

de projekter, der vil gavne CRT i mange

studie er lige straks klar, så vi kan begynde

år frem, fordi vores nye system gør det

at eksperimentere med podcast-formatet

lettere for os at holde hjemmesiden

og formidle vores viden på en ny måde.

tidssvarende.

signet og udviklet den nye hjemmeside.
Det har været en lang og spændende proces fra de første idéer og til nu, hvor jeg

Vi evaluerer på det, når jubilæumsåret

Hvilke områder vil du fokusere på i 2019

afsluttes og vurderer, om der er basis for

og hvorfor?

at gøre podcast til en fast del af vores re-

Jeg vil fortsat have fokus på at finpudse

pertoire.

hjemmesiden, så vi sikrer, at vores mål-

og min nye kollega Per færdiggør arbej-

grupper får den bedst mulige oplevelse

det med på ny at oprette samtlige udgiv-

på siden, og at mine kollegaer oplever det

elser siden 1994. Lad os bare sige, at CRT

CRT’s kommunikationsstrategi tråd-

Hvor ser du de største udfordringer og
muligheder for CRT de kommende år?
Som det kan læses i formandens og direktørens beretning, står CRT over for et direktørskifte i midten af 2019. Det kommer
naturligvis til at have stor betydning for
CRT. Indtil nu har jeg arbejdet tæt sammen
med vores nuværende direktør omkring
CRT’s strategiske kommunikation. Det samarbejde skal jeg nu til at have med en
anden, og jeg er spændt på det nye samarbejde, og hvordan vi sammen få skabt
endnu mere synlighed omkring CRT og
når ud til vores vigtigste målgrupper med
alt det, vi har at byde på.
Jeg kender jo af gode grunde ikke den nye

te i kraft september 2016. Strategien

Hvad er du som kommunikationsansvarlig

direktørs kommunikative forudsætninger

er ikke afgrænset til en bestemt peri-

mest stolt af, når du ser tilbage på 2018?

og mål for CRT’s udvikling, men jeg ser

ode, men revideres kontinuerligt – fx

Jeg er absolut mest stolt af processen om-

frem til at bruge min faglighed til at un-

i forbindelse med ændringer i CRT’s

kring den nye hjemmeside. It-projekter er

derstøtte vedkommende bedst muligt i

har været særdeles produktiv de sidste

som et godt redskab i det daglige.

25 år, og der formentlig går lidt tid, før vi

Derudover fortsætter arbejdet med im-

forretningsstrategi, når nye kanaler

ikke altid lette at danse med, men dette er

næste kapitel af CRT’s historie.

Siden jeg startede i 2015, har jeg løbende

har arbejdet os tilbage til det herrens år

plementering

tages i brug m.m.

gået altovervejende efter planen, og jeg er

Jeg er sikker på, det nok skal blive en

fået input fra mine kollegaer med ønsker

1994, hvor CRT udgav “Turismens økono-

tegien, som jo er min røde tråd som kom-

stolt af både resultatet og af dem, jeg har

spændende tid.

vores vigtigste målgrupper.
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Omfanget af kommunikation

Forskning og formidling 2018
Alle CRT’s formidlingsaktiviteter

Nøgletal for kommunikation og formidling
En af de ting, vi måler på, er omfanget af vores vidensformidling. Det er vigtigt, at vi formår at få vores viden ud til relevante

Videnskabelige publikationer (peer-reviewed)

interessenter, både under og efter projektafslutning. På de følgende sider findes en komplet opgørelse over alle formidlingsaktiviteter
i 2018. Herunder ses et overblik over omfanget af kommunikation, og om omfanget er steget eller faldet siden 2017.

Javakhishvili-Larsen, N., Cornett, A. P., & Klatt, M. (2018): 12. Identifying potential human capital creation within the cross-border institutional
thickness model in the Rhine-Waal region. Globalization, International Spillovers and Sectoral Changes, 291.
Manniche, J. and Testa*, S.: Towards a multi-levelled social-process perspective on firm innovation: integrating micro, meso and macro concepts
of knowledge creation. Industry & Innovation, Vol. 25, issue 4, p.365-388, published online 2.marts 2018. *University of Genova, Italien.

17

21

46

43

FORSKNINGSAKTIVITETER

SKRIFTLIGE
RAPPORTER

OPLÆG OG
PANELDEBATTER

NYHEDER FRA
CRT

Manniche, J. and Sæther, B.*: Nordic Food Transitions. Towards a territorialized action space for food and rural development. Hardback monograph format of special issue of European Planning Studies (same title) as part of the Routledge Special Issues as Books (SPIBs) programme. *Oslo University.
Nordic Food Transitions. Towards
a territorialized action space for
food and rural development

Andre forskningspublikationer
Broegaard, R.B. og Andersen, L.F. (2018): World Craft Region-titlen som aktiv for Bornholms kunsthåndværk og turisme – hovedrapport. Nexø,
Center for Regional- og Turismeforskning.
Broegaard, R.B. og Andersen, L.F. (2018): World Craft Region-titlen som aktiv for Bornholms kunsthåndværk og turisme – summary. Nexø,
Center for Regional- og Turismeforskning.
Hedetoft, A. (2018): Erhvervsanalyse Bornholm – Status og udviklingstendenser (hovedrapport). Nexø, Center for Regional- og Turismeforskning.
Hedetoft, A. (2018): Sammendrag af Erhvervsanalyse Bornholm – Status og udviklingstendenser (notat). Nexø, Center for Regional- og Turismeforskning.
Hedetoft, A. og Zhang, J. (2018): Turismesatellitregnskab for Bornholm for 2014 og 2015. Nexø, Center for Regional- og Turismeforskning.

359

51
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MEDIEOMTALER
ONLINE/OFFLINE

INTERVIEWS TIL
TV/RADIO/TRYK

DEBATINDLÆG
I MEDIER

VÆRTSSKABER

Holland, E. og Broegaard, R.B. (2018): Hvad kan outdoor lære af fødevarer? Rapportserie, WP1-5. InnoCoast Input nr. 15 – Natur- & outdoorturisme, 24.08.2018.
Hultman, J.*, Säve, F.*, Salmi, P.**, Manniche, J., Holland, E. og Høst, J.*** (2018): Nordic fisheries at a cross-road. TemaNord 2018: 546,
Nordic Council of Ministers. *Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Helsingborg/Sverige. ** The Natural Resources
Institute Finland (Luke). ***Oxford Research/København.
Javakhishvili-Larsen, N., Rasmusson, T.F. og Nielsen, A.M.: Fremskrivningsnotat, december 2018. Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.
Javakhishvili-Larsen, N., Stefaniak, I. og Clausen, J. (2018): Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark. Beregninger med SAM-K/
LINE®_MØBBE/RTSA18 for MeetDenmark og VisitDenmark.
Javakhishvili-Larsen, N. (2018): Hvad sker der med samfundsøkonomien og arbejdsmarkedet, når offentlige forskningsbevillinger reduceres?
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Larsen, K.T., Broegaard, R.B. and Havtorn Larsen, L.: Translocal community resources: New voices in the development of rural islands. Paper
presentation in session “Entrepreneurship, tourism and economic development”, ISISA Islands of the World Conference 2018, Leeuwarden
and Terschelling, The Netherlands, June 10-14, 2018.

Scenarieanalyse med SAM-K/LINE®. Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.

Larsen, K.T: Spatial injustice in the Danish vocational education system: the effects of education-induced mobility imperatives on socio-spatially
differentiated opportunity structures. Paper presentation at JustED 2018: International Research Conference, ‘Promoting justice through
education’, Helsinki, 22-23 May, 2018.

Javakhishvili-Larsen, N. og Rasmusson, T.F.: Fremskrivningsnotat, maj 2018. Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.
Javakhishvili-Larsen, N. og Rasmusson, T.F. (2018): Samfundsøkonomisk betydning af flytning af statslige arbejdspladser til kommuner i Region
Sjælland. Scenarioberegning baseret på SAM-K og LINE – Teknisk notat (7. Maj 2018). Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.

Larsen, K.T., Broegaard, R.B. and Havtorn Larsen, L.: The role of multi-local identities and relations for rural development. Working group convenors and discussants at the 5th Nordic Conference for Rural Research: Challenged ruralities. Welfare States under pressure. May 14.-18.,
Vingsted, Denmark. Working group at Nordic Ruralities conference 2018.

Javakhishvili-Larsen, N. (2018): Den samfundsøkonomiske betydning af A/S Dansk Shell Olieraffinaderi i Fredericia Kommune – Teknisk notat
(april 2018). Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.

Larsen, K.T.: The effects of mobility imperatives within the Danish vocational education system on rural youth education trajectories. Paper
presentation at the 5th Nordic Conference for Rural Research: Challenged ruralities. Welfare States under pressure. May 14.-18., Vingsted,
Denmark.

Javakhishvili-Larsen, N. og Rasmusson, T.F. (2018): Nordjyske erhvervshavnes samfundsøkonomiske betydning – Teknisk notat (marts 2018).
Frederiksberg, Center for Regional- og Turismeforskning.

Manniche, J., Broegaard, R.B., Holland, E., Andersen, L.F.: Implications of the circular economy in tourism. Session proposal to the 27th Nordic
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november 2018.

Clausen, J.: Nye uddannelses- og sundhedsdata. Oplæg på brugergruppemøde d. 11. januar 2018.
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Andersen, L.F.: Interview til TV 2/Bornholm. ”Overnatningspriser under Folkemødet er ikke særligt høje” (tv-indslag). Sendt d. 15. november
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Broegaard, R. B.: Interview til Business Sektion af Bornholms Tidende. ”Videreudvikling af potentialet” om World Craft Council-rapporten og
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Rikke Brandt Broegaard i studiet hos
TV 2/Bornholm i programmet 360
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Javakhishvili-Larsen, N.: Interview til Bornholms Tidende. ”Pendlere fylder kompetencehul” (artikel). Bragt d. 25. august, 2018.
Javakhishvili-Larsen, N.: Kalundborg Havn skaber 1.439 jobs. Interview til Kalundborg Nyt. Bragt d. 6. januar 2018.
Javakhishvili-Larsen, N.: Port of Kalundborg provides 1,439 jobs. Oversættelse af interview til Kalundborg Nyt. Bragt d. 9. januar 2018 på
maritimedenmark.dk.
Larsen, K.T.: Interview til DR P4 Østjylland. ”Tilvalgsborgere kan også styrke landdistrikter og øer” (radio-indslag). Sendt d. 27. december 2018
kl. 07:30.
Larsen, K.T.: Interview til DR P4 Trekanten. ”Udspil: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse” (radio-indslag). Sendt d. 13. september 2018
kl. 07:30.
Larsen, K.T.: Interview til DR P4 Østjylland. ”Flere af de unge skal gå håndværkervejen” (radio-indslag). Sendt d. 13. september 2018 kl. 07:30.
Larsen, K.T.: Interview til DR. ”Flere unge i landområder vælger en erhvervsuddannelse” (artikel). Bragt d. 13. september 2018.

Havtorn Larsen, L.: Interview til TV 2/Bornholm. ”Mellem Os” (tv-indslag). Sendt d. 7. november 2018 kl. 20:15.

Larsen, K.T.: Interview til DR P4 Bornholm. ”Regeringen vil præsentere et erhvervsskoleudspil” (radio-indslag). Sendt d. 13. september 2018
kl. 07:30.

Havtorn Larsen, L.: Interview til Bornholms Tidende. ”Sammenhold giver flere tilflyttere og højere priser” (artikel). Bragt d. 13. oktober 2018.

Larsen, K.T.: Interview til DR P1 Morgen, P3 og P4 Radioavisen. ”Store geografiske forskelle på unges valg af ungdomsuddannelse” (radio-

18

19

Lene Feldthus Andersen
interviewes af TV 2/Bornholm
Foto: CRT

P U B L I K A T I O N E R

N Y H E D

indslag). Sendt d. 13. september 2018.
Larsen, K.T.: Interview til DR.dk. ”Se kortet: Her vil unge være håndværkere – og her gider stort set ingen” (artikel).
Bragt d. 13. september 2018.
Larsen, K.T.: Interview til TV 2/Bornholm. ”Fremtid for Campus Bornholm” (tv-indslag). Sendt d. 10. september 2018
kl. 19:30.

Stenbruddets Refugium
Nyhed i 2018
Sammen med vores udlejer, Sparekassen Bornholms Fond har vi renoveret den ene

Larsen, K.T.: Interview til TV 2/Bornholm. ”Glæde over uddannelser til Bornholm” (tv-indslag) og ”Nye uddannelser
godt for erhvervslivet” (artikel). Bragt d. 18. januar 2018 kl. 19:30.

længe af Stenbrudsgården og omdannet den til et refugium for de, der arbejder inden for

Manniche, J.: Interview til DR P4 Bornholm. ”Seniorforsker: Cirkulær økonomi giver grøn omstilling” (radio-indslag).
Sendt d. 12. december 2018 kl. 07:30.

Arkitektur, Design og Konservering. Det kan fx være forskere, formidlere, studerende eller lign.

Manniche, J.: Member of expert group under UNWTO’s One Planet Sustainable Tourism Program, providing inputs to UNWTO working report on “Circular Economy in Tourism”.

samfundsvidenskab, turisme eller er tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

CRT er meget glade for nu at kunne tilbyde

Samtidig er det vigtigt for CRT at åbne sig op

Sådan ansøger du om refugieophold

Manniche, J.: Organisering af CRT Videnscafe 13. dec. 2018, Stenbrudsgården, ”Cirkulær Økonomi – Ny vin på
genbrugte flasker?”

nogle fantastiske arbejdsbetingelser i smukke

mod verden og få nye input fra andre, der

Send en mail til crt@crt.dk, hvor du skriv-

og rolige omgivelser på Bornholm. Refugiet

arbejder inden for vores forskningsområder

er lidt om dig selv, dit arbejde og hvornår

Marcussen, C.H.: Interview til DR P4 Bornholm. ”Forsker: Fisketurister lægger ikke de helt store penge” (radio-indslag). Sendt d. 25. oktober 2018 kl. 12:30.

ligger få hundrede meter fra Stenbrudssøen

eller relaterede områder. Det er samtidig en

du ønsker refugieophold. Fortæl også

og Østersøen og tæt på Nexø Centrum.

måde at gøre Bornholm tilgængelig for an-

gerne, om du har interesse i faglig ud-

Noget helt særligt ved Stebruddets Refugium

dre forskere, der ønsker at anvende øen som

veksling med CRT under dit ophold. Vi

er, at vi tilbyder vores gæster faglig udveksling

case i sin forskning, ligesom vi selv gør det i

glæder os til at modtage din ansøgning!

med os og/eller vores nabo Glas- og Keramik-

udpræget grad.

skolen. Det kan være i form af gensidige, faglige

Det har været oplagt for os at gå sammen

oplæg om emner, der optager os hver især.

med vores nabo, Glas- og Keramikskolen, om

Det kan selvfølgelig også være mere uformelt.

at bruge de nye faciliteter, fordi de ligesom os

Det er meget glædeligt, at bygningen ikke

er meget orienterede mod vidensdeling og

længere står tom, men nu er omdannet til no-

netværk.

get, der i høj grad understøtter CRT’s formål

Læs mere om refugiet og se priser for leje på

del genbrug fra den store istandsættelse i 1994, både af møbler og Asger Bays

om at skabe gode betingelser for samfunds-

www.crt.dk/refugium. Spørgsmål vedrørende

lamper. Derved står de gamle, smukke vægge og sandstensfliserne rent frem

videnskabelig forskning og vidensformidling.

refugiet kan sendes til crt@crt.dk.

og fortæller deres unikke historie for dette refugium.” Charlotte, Storms RUM.

Marcussen, C.H.: Interview til DR P4 Esbjerg. ”Det kræver større indsats i Esbjerg at få noget ud af krydstogtbesøg”
(radio-indslag). Sendt d. 9. maj 2018 kl. 7:30.

“Refugiet er indrettet med stor respekt for den gamle gård, der er gennemført
renoveret efter alle kunstens regler. Jeg har valgt at gå efter stemningen, der
er på stedet: ro, tid til fordybelse, respekt for vores kulturhistorie, ydmyghed,
overvældende og naturlig. Og man bliver nærmest lykkelig over at kunne få lov
til at bo sådan et sted bare for en stund. Jeg gik med en følelse af klosterstemning gennem alle rum og har valgt så få og simple møbler som muligt. Der er en

“Sparekassen Bornholms Fond vil gerne medvirke til videreudvikling af Bornholm. Fonden ejer Stenbrudsgården, og fra fondens side ønsker vi, at
ejendommen udnyttes bedst muligt til forskning og læring. Med etableringen af de to studielejligheder er det vores håb, at gæsteforskere, gæstelærere
og andre brugere må finde stedet rart og hyggeligt. Vi tror, at rammerne på Stenbrudsgården og området omkring vil kunne give inspiration, styrke
og ro til opgaverne.”
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2 0 1 8

Bornholm

Internationalt, nationalt, lokalt

5

Konferencer, projektmøder, oplæg, efteruddannelse m.m.

2

Juiz
de Fora,
Brasilien
26th IIOA
konference

Leeuwarden
ISISA
konference

Alta
27th Nordic
Tourism
Symposium

Tromsø
Ph.d.vejledning

Lund
Nordregio
Forum

Stockholm
Nye Stemmer
projektmøde

Malmö
CIRTOINNO
projektmøde

Gotland
Nye Stemmer
feltarbejde
Gdansk
Seaplanspace
kick-off og
projektmøde

Luxembourg
EUROSTAT TSA
workshop

Ljubljana
UNIDO/EU
konference

1

ISISA = International Small Islands
Studies Association
EUROSTAT TSA = European Statistics,
Tourism Satellite Accounts

7

UNIDO = The United Nations Industrial
Development Organization
JustED = Justice Through Education
ENTER = eTourism conference,
International Federation for Information
Technologies and Travel & Tourism

Helsinki
JustED2018
konference

Hasselt
Biking South
Baltic
workshop

Bruxelles
European
Tourism Day

Jönköping
ENTER2018
konference

IIOA = The International Input-Output
Association

Kolobrzeg
Biking South
Baltic
projektmøde
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Aarhus

VisitDenmark konference

Samsø

Nye Stemmer, feltarbejde

Vejle

Landdistrikternes Fællesråd
årsmøde

Vingsted

5th Nordic Conference for Rural
Research

Kolding

Designledelse i praksis x 4

Esbjerg

Informations- og debatmøde om
udvidelse af Esbjerg Havn

Fanø

Nye Stemmer, feltarbejde

Sønderborg

REACT-konference

Middelfart

Landsbyklynger, projektmøde

Svendborg

Arbejdsmiljørepræsentantskursus

Sorø

CBS lederkursus

Skælskør

VL-døgnet

Rødvig

Biking South Baltic, projektmøde

16

14

København
Nordic Regional and Local Economic Model Symposium
Vækstforum Sekretariats- og kontaktgruppemøde
6th Italian Researchers Day
InnoCoast syntesemøde
ATLAS konference
Mynewsdesk Bootcamp, PR og branding
Horesta årsdag
Vækstudvalgsmøde
Dansk Kyst- og Naturturisme, oplæg for følgegruppe
VisitDenmark metodeudvalgsmøde
IFRO, KU netværksmøde x 2
Symposium i anvendt statistik
Innovationsfonden netværksmøde
Folketinget, udvalgsmøde x 2
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1

InnoCoast projektmøde, Nexø
Internt salgsseminar x 2, Nexø
Webscraping workshop, Nexø
Internt virksomhedsseminar, Nexø
Bestyrelsesmøde x 4, Nexø
Videnscafé, Nexø
Kulturugen, åbent hus, Nexø
Netværksdrevet innovationsledelse, Nexø
588, Bornholms Iværksætterprogram, Nexø
Oplæg for Campus Bornholm, Københavns
Professionshøjskole, Bornholms Sundhedsskole og KEA, Nexø og Rønne
Fødevareklynge-møde, Aakirkeby
Netværk for projektvidensdeling, Rønne
Bright Green Island-møde, Rønne
Referencegruppemøde i Job-, Udviklingsog Fritidsudvalget, Rønne
Ladywalk, Rønne
Samordningsgruppemøde, Rønne
Praktik til alle-møde, Rønne
Folkemødet, Allinge
Netværksdrevet innovationsledelse, Allinge
Regionalt erhvervstræf DI, Allinge
Bornholms Museer bestyrelsesmøde x 4,
Allinge og Gudhjem
Korporationsskydning, Svaneke

P R O J E K T C A S E S

Sundhedsmodellen
Interview med forsker og afdelingsleder Nino Javakhishvili-Larsen
Den Regionaløkonomiske Model for Sundhed SAM/K-LINE®_RHSA er en samfundsøkonomisk model udviklet og drevet af

Den metodiske model er udvidet

med projektet. Center HR’s team

2025, hvordan reagerer sektoren så

meget i Sundhedsmodellen. Der er

består af økonomer, en statistiker og

på det? Eller hvis flere fødes, hvad

nye moduler til fremskrivning, og de

professor Bjarne Madsen, som har

sker der så?

giver en meget bedre fremskrivnings-

udviklet basismodellen og i en år-

Vi kigger generelt på kommuneniveau.

metode. Den metode vil vi også gerne

Det vil sige, at det ikke kun er hospi-

implementere i basisversionen og i

taler, men også praktiserende læger,

vores andre specialmodeller, så vores

hjemmepleje,

abonnenter kan få glæde af den.

er hos teamet i Gentofte et par gange
om ugen, hvor de arbejder sammen

“

Modellens styrke er, at den kigger på både udbud og efterspørgsel og modellerer den forventede udvikling på begge sider. Efterspørgselssiden er drevet
af både befolknings- og behandlingsdynamikken.
opstod

spørgsmål. Fx hvis vi bliver sundere i

række har været ansat hos CRT. Laura

forskere ved CRT. Den anvendes til analyse og fremskrivning af sundhedssektoren på kommunalt niveau.

Hvordan

HR, som blev dannet i forbindelse

idéen

til

“

Projektleder: Nino Javakhishvili-Larsen, ph.d.

om projektet. Sundhedsdatastyrelsen

Team: Laura Virtanen og Jens Clausen

og Center HR har desuden leveret

Forskningstema: Fremtidens arbejdskraft -

relevante hospitalsdata på afdelings-

arbejdsmarked og uddannelse

niveau og fordelt på specialiseringer.

Periode: 2018Finansiering: Center HR, Region Hovedstaden

ter af et ændret antal sygeplejersker i

pitalerne set på kommunalt niveau.

hedsmodellen, og hvorfor er den rele-

2020 eller ændring af kompetencerne

Dette projekt blev afsluttet i januar

vant?

hos sundhedspersonalet.

2019. Næste skridt er stabilisering af

Det startede i 2014, hvor Dansk Syge-

I 2017 besluttede Center HR i Region

modellen og videnskabelig evaluering

plejeråd henvendte sig til os med øn-

Hovedstaden at opdatere og udvikle

sket om at udvikle en specialversion

modellen yderligere. Det betød end-

af basismodellen SAM-K/LINE®. Den

nu flere scenarier. Fx ift. sund aldring,

kom til at hedde “Sundhed, velfærd

og hvad øget levetid blandt befolknin-

Hvordan er modellen finansieret?

beregningsmodel LINE (”Local INtersectoral

& velfærdsteknologi” og er et redskab

gen vil betyde for sundhedssektoren.

Det er primært Center HR, Region

til at analysere arbejdsmarkedet in-

Hvilke specialiseringer vil der efter-

den for social- og sundhedsområdet.

forskere for at sikre den metodiske
validitet og betydning,

kan de bruges til og af hvem?
Indtil videre har vi udviklet model-

Sund-

af både nationale og internationale

Hvilke output skaber modellen, hvad

len, og den proces fortsætter. Samtidig prøver vi at finde ud af, hvordan
Basismodellen
er

det

K

(”Social

muner”)

lokale

SAM-K/LINE®

samfundsregnskab

Accounting
med

kombiner-

den

Matricer

for

SAMKom-

regionaløkonomiske

vi kan programmere forskellige scenarier for at kunne lave andre typer
analyser. Målet med modellen er at
fungere som redskab til overvågning
af sundhedssektoren og -arbejds-

tandlæger,

special-

læger osv.
Der er en lang række sundhedsaktører, der vil kunne bruge modellen.
Regionerne kan fx bruge modellen til
at overvåge udviklingen på sundhedsarbejdsmarkedet. Kommunerne kan
fx planlægge hjemmeplejepersonale.
Interesseorganisationer som fx Jordemoderforeningen, Sygeplejerådet
eller andre med sundhedsrelaterede
problematikker kan få sat tal på udviklingen inden for deres områder, og
bruge den viden strategisk.

markedet. Det gælder fx ift. udbud og

and interregional Economic model”). Det gør

Hvad er det mest interessante for dig

Hovedstaden, der finansierer projek-

efterspørgsel af læger, specialiserede

i arbejdet med modellen?

det muligt at overvåge og fremskrive udvikling-

spørges i højere eller mindre grad?

tet.

læger, jordemødre, sygeplejersker,

Det er et meget interessant projekt,

en for lokale erhverv og arbejdsmarkedet

social- og sundhedsassistenter m.fl.

fordi det for os åbner op for et helt

Modellen viste sig at blive så populær,

I 2018 blev det besluttet at disag-

med forskellige tidshorisonter, ligesom det er

Modellens styrke er, at den kigger

nyt forskningsfelt. Hidtil har vi ikke

at Region Sjælland og Region Hoved-

Hvem arbejder du sammen med ift.

gregere uddannelsesdata fra Sund-

modellen, og hvad bidrager de hver

set så specifikt på sektorer, når vi har

staden i 2015-2016 ønskede at op-

på både udbud og efterspørgsel og

hedsdatastyrelsen samt hospitaler

især med?

beskæftiget os med den regionale og

datere modellen og tilføje flere funk-

og deres afdelinger. Et nyt redskab,

Teamet her hos CRT består af Laura

beskæftigelsesmæssige effekter af ændringer

modellerer den forventede udvikling

lokale udvikling. Derudover er det

tioner - heriblandt muligheden for at

som meget specifikt viser udviklingen

Virtanen, videnskabelig assistent og

giver modellens brugere et stærkere beslut-

på begge sider. Efterspørgselssiden
er drevet af både befolknings- og

spændende, når det knytter sig til of-

lave scenarier for den fremtidige ud-

og fremtidige forventninger til om-

Jens Clausen, statistiker. Vi samarbej-

ningsgrundlag og/eller mulighed for at doku-

behandlingsdynamikken. Det gør os i

fentlig finansiering, fordi det har en

vikling. Scenarier kunne fx være effek-

fanget af sundhedspersonale på hos-

der med et teknisk team hos Center

mentere effekter over for beslutningstagere.

stand til at besvare et utal af vigtige

interessant struktur.
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muligt at konsekvensberegne scenarier/projekter. Den detaljerede indsigt i økonomiske og

25

Hvilke planer er der for modellen i
2019?
Modellen har indtil nu været lukket
for tilmeldinger, fordi den først skal
igennem en grundig evaluering, inden
vi kan dele den med andre. I 2019 har
vi dog besluttet at åbne for tilmeldinger, og d. 11. april 2019 afholdes
et seminar for regioner og andre aktører, inden vi offentligt introducerer
modellen.
Evalueringskomitéen består af formand Jes Asger Olsen fra Danmarks
Statistik og fem medlemmer fra henholdsvis Groningen Universitet, Holland, University of Technology, Sydney, Australia, Syddansk Universitet
og Københavns Universitet.
Medlemskab af modellen vil køre
parallelt med basismodellens eksisterende

abonnementsordning

og

med sin helt egen medlemsstruktur.

P R O J E K T C A S E S

Nye stemmer i landdistrikterne
Interview med projektleder Lene Havtorn Larsen og Karin Topsø Larsen
Nye stemmer i landdistrikterne er et 1-årigt forskningsprojekt støttet af Landdistriktspuljen. Formålet med projektet er at
opnå viden om, hvilken betydning mennesker, der ikke bor fast et sted, men engagerer sig flere steder, har for den lokale
udvikling.

“

Det har vist sig at være kæmpestort, og selvom vi har beskæftiget os
med det i et år, så har vi kun kradset i overfladen.
og det er et mindset, vi godt kan bru-

den kontekst end blot de unge. For

og hvad er formålet?

ge til at forstå hvad landdistrikter er i

at gøre det mere håndterbart, har vi

Projektet udspringer af tidligere pro-

Danmark.

fokuseret på danske øer og udvalgt

Endeligt er vi meget inspirerede af

Bornholm, Fanø og Samsø. Derudo-

Hallegårds unikke forretningsmodel,

ver har vi kigget på Gotland, som er

hvor Jørgen Christensen finansierede

meget længere fremme ift. at se be-

sit nye slagtehus ved bl.a. at ringe

tydningen af “tilvalgsbeboere”, som vi

jekter som ”Fraflyttede unge i landdistrikter”

(2014)

og

”InnoCoast”

(2016-2019). Vi har gennem nogle år
beskæftiget os med de unges migration, og hvordan de bidrager til deres

en del forskellige mennesker, og det

Hvad skal der ske nu?

starte med, og vi prøvede at gå uden

blev til 23 interviews i alt. Det har vist

Vi er kun lige begyndt, så en masse

om “sommerhusturister” i starten. Sa-

sig at være kæmpestort, og selvom vi

spændende arbejde venter forude.

gen er bare den, at sommerhuse giver

har beskæftiget os med det i et år, så

Forskningsmæssigt vil vi gerne videre-

en langvarig tilknytning, eller der kan

har vi kun kradset i overfladen. Der er

udvikle projektet sammen med andre

være familiære bånd. De dumper ikke

et overflødighedshorn af forbindelser

forskningsinstitutioner og fokusere

bare ned for næste dag at begynde at

på de der øer, og der er slet ikke “ud-

på det translokale aspekt frem for

engagere sig. Det er en lang proces.

kantsområde” over det.

bestemte personer. Der er generelt

Det interessante er også, at det først

“

Hvordan opstod idéen til projektet,

at gøre. Det havde vi ikke tænkt til at

var da vi spurgte, at de blev bevidste
om betydningen af tilvalgsbeboere.
Stederne, vi besøgte, havde ingen
politikker på området og inddrog heller ikke tilvalgsbeboere, men de kendte dem udmærket. De tænkte mest
på dem som forbrugere. Det var mest
Energiakademiet på Samsø, der tænkte i inddragelse. Andre steder bliver

Hvilke output har projektet skabt,
hvad kan det bruges til og af hvem?
Dels har vi udgivet en længere rapport samt opsummering og dels har
vi et kapitel med i en bog om nordisk place branding. Vi har desuden
præsenteret vores forskning på flere
konferencer, og vi er på vej med bl.a.
videnskabelige artikler.

brug for at nuancere den konflikt, der
er mellem tilvalgsbeboere og fastboende. For skubber de ressourcestærke tilvalgsbeboere de fastboende
ud? Hvordan opfatter de fastboende
tilvalgsbeboerne? Og hvad er det for
nogle områder, vi ender med, hvis
ikke der reguleres på fx boligmarkedet? Alt dette er nødvendigt at opnå
mere viden om.

de tænkt på som sommerhusejere -

Resultaterne kan primært bruges af

Udviklingsmæssigt

en særlig type beboere - frem for en

lokale udviklingsaktører til strategisk

perspektiver for hele Norden. Der

bestemt type turister, der er særligt

udvikling af lokalområder. Det inte-

skal ikke kun være historier om, at

engagerede.

ressante for udviklingsaktørerne er

yderområder dør, for disse områder

Gennem

det

bl.a. viden om, hvilke motiver folk har

har andre udviklingsmuligheder end

Projektleder: Lene Havtorn Larsen

tydeligt for os, at tilvalgsbeboerne var

for at engagere sig. Altså, hvad er det,

byerne. Selvom nogle beboere har

Team: Karin Topsø Larsen og Rikke Brandt

glade for at blive invitereret ind i lokal-

der driver den her udvikling og lyst til

folkeregisteradresse et andet sted, så

er

der

store

til kunderne med de største biler på

er endt med at kalde dem.

parkeringspladsen om lørdagen. Han

Hvad har været det mest interes-

engagerede ressourcestærke perso-

sante for jer i projektet?

ner, der i forvejen kommer, og tilbyder

Feltarbejdet, hvor vi tog ud til de tre

dem en helt unik forretningsmodel,

case-øer og lavede interviews var

som involverer dem i den lokale ud-

vigtigt og meget spændende.

vikling. Det taler ind i en hel ny måde

Det var interessant så genkendelige

Broegaard

samfundene. De vil ikke bare betale

at lægge ressourcer. De mange for-

at engagere folk, der ikke bor fast et

er det lokale samfund ikke nødvendig-

“tilvalgsbeboere” var. De vidste præ-

Forskningstema: Mennesker og deres

ejendomsskat. De er ressourcestærke

skellige typer forretningsmodeller kan

vis dødt. Folk er mere mobile og kan

tænker man meget mere i, at de tager

sted, men som føler en tilknytning.

cis, hvem vi talte om, og det var en

forbindelser i regional udvikling

mennesker med økonomi, netværk

også eksporteres til andre yderom-

fastholde relationer til flere steder, og

ressourcer med, hvor de flytter hen.

Med det her projekt har vi ønsket at

øjenåbner. Det blev også tydeligt, at

Periode: 2017-2018

osv., som de er parate til at sætte i spil.

råder med det samme potentiale, og

det ændrer altså grundlæggende på,

Det taler vi slet ikke om herhjemme,

løfte ressourcetænkning til en an-

det havde meget med sommerhuse

Finansiering: Landdistriktspuljen

Det har givet anledning til at tale med

her er der brug for videndeling.

hvad landdistrikter er for en størrelse.

oprindelige lokalsamfund, selvom de
ikke bor der mere.
Vi er også meget inspirerede af ph.d.
Ditte Brøggers (KU) arbejde med unge
i Nepal, som bidrager til de små landsbyer, de kommer fra, efter de har
været i byerne (fx Katmandu) og taget
uddannelse. I områder som Nepal

26

interviewene

blev

27

Hvad har været det mest interes-

ninger for, hvad de kan kaste sig ud

af ACABs medlemmer, en række

sante for dig i projektet?

i af ting, der ligger uden for virksom-

turismeaktører,

hedsdriften.

I

P R O J E K T C A S E S

World Craft Region-titel som aktiv for
Bornholms kunsthåndværk og turisme
Interview med projektleder Rikke Brandt Broegaard

fællesskab

interviewede

vi

45

tilsammen

Det har været rigtig interessant at

repræsenterede hele værdikæden og

opleve, hvor stor efterspørgsel der

kunsthåndværkrelaterede kultur- og

var efter resultaterne, inden vi over-

Hvad skal der ske nu?

uddannelsesinstitutioner.

hovedet var færdige med rapporten.

Styregruppen og koordinatoren er al-

Fx har Dansk Kyst- og Naturturisme i

lerede godt i gang med at formulere

samarbejde med Campus Bornholm

en strategi og handlingsplan - arbejds-

der

Foruden interviews indsamlede vi ekI efteråret 2017 opnåede Bornholm titlen som World Craft Region. Dette projekt havde til formål at undersøge, hvordan

sisterende viden og statistik for kunst-

World Craft Region-titlen kunne blive til gavn for hele Bornholm.

håndværkervirksomheder fra Business Center Bornholm og Væksthus

“

Hovedstadsregionen.

Det har været rigtig interessant at opleve, hvor stor efterspørgsel der
var efter resultaterne, inden vi overhovedet var færdige med rapporten.

“

arbejdet på at kunne tilbyde målrettede kurser inden for turisme – heriblandt også til kunsthåndværkere,
fordi de ofte er i kontakt med turister.

redskaber i lighed med dem, der er
lavet for fødevareklyngen. Med dem
får vi et strategisk pejlemærke og aftalt

Hvilke output har projektet skabt,

De kunne i høj grad bruge vores nye

handlinger de kommende par år. Det

hvad kan det bruges til og af hvem?

viden, så vi mødtes, før blækket var

kommer især til at handle om synlig-

Projektet mundede ud i en hoved-

tørt, så de kunne komme videre med

gørelse og øget samarbejde. Sam-

rapport og en kortere opsamling,

at udvikle kompetenceforløb, hvor

som blandt indeholdt en række kon-

arbejde er essentielt, fordi mange af

efterspørgslen var størst.

kunsthåndværkervirksomhederne

Hvordan opstod idéen til projektet,

efterfølgende projekter var målrettet

Hvordan er projektet finansieret?

krete anbefalinger til, hvordan titlen

og hvad er formålet?

erhvervets reelle behov for udvikling

Bornholms Brands Turismepulje er

Under interviewene blev det tydeligt,

bedst kunne gavne hele Bornholm.

Idéen opstod, da Bornholm som det

og støtte. Destination Bornholm var

den primære finansieringskilde. Der-

at kunsthåndværkerne efterspurgte

Vores hovedanbefaling var, at BRK

første sted i Europa blev udpeget til

allerede opmærksom på kunsthånd-

udover har ACAB, Destination Born-

noget, som turismeaktørerne havde

som titelindehaver hurtigst muligt

World Craft Region i 2017 af World

værkets betydning for Bornholms

holm og CRT bidraget med egenfinan-

mulighed for at give og vice versa. Det

nedsatte en styregruppe med alle

Craft Council. Når Bornholm på den

turisme, og kunsthåndværkerne var

siering i form af timer.

er jo fantastisk, fordi så er der rigtig

relevante aktører repræsenteret og

gode muligheder for samarbejde

de har opnået flotte resultater. Styre-

måde opnår international anerken-

meget opmærksomme på behovet

grupperne imellem.

gruppen og koordinatoren kan hjælpe

for markedsføring. Dermed var der på

Hvem har du arbejdet sammen med

sørgede for øget koordinering. Styre-

delse for sit kunsthåndværk, er det

på projektet, og hvad har de hver

gruppen er allerede nedsat, og der er

klart, der må tænkes i muligheder for

med at nurse det samarbejde, der lig-

forhånd oplagte synergier i krydsfeltet

Noget andet interessant var også at

især bidraget med?

også afsat midler til en koordinator de

at udnytte positionen til gavn for hele

forstå og beskrive kunsthåndværk-

mellem kunsthåndværk og turisme.

næste to år. Sammen skal de plukke

ger ligefor. Der skal også søges yder-

Bornholms udvikling, men især inden

Jeg har arbejdet tæt sammen med

ervirksomhederne mere nuanceret

Sammen udformede vi derfor en an-

lavthængende frugter og få sat aktør-

ligere penge til kompetenceudvikling

for kunsthåndværk og turisme.

CRT’s direktør Lene Feldthus An-

gennem en typologi. Det er vigtigt at

søgning om midler til at gennemføre

dersen, Timmi Kromann, formand for

erne sammen, så synergien kan op-

huske på, at vi ikke kan skære alle

Det var dog vigtigt for ACABs formand,

en analyse af behov, ønsker og vision-

ACAB og Pernille Lydolph, direktør for

stå. Styregruppen er i fuld gang med

kunsthåndværkere over én kam. De

Timmi Kromann, at der, inden man gik

er ift. World Craft Region-titlen inden

Destination Bornholm. Sammen har

at gøre Bornholm som World Craft

er meget forskellige og har forskel-

i gang med erhvervsudviklingsprojek-

for såvel kunsthåndværk som turisme

vi designet projektet og de hoved-

Region mere synlig gennem fælles

lige ønsker ift. vækst afhængigt af

at sende det ud i verden, så andre kan

ter, blev lavet en behovsundersøgelse

og på denne baggrund komme med

spørgsmål, vi ville belyse, inklusiv in-

markedsføringsmateriale, som var en

deres størrelse og strategi. De har

se, at Bornholms kunsthåndværk er i

blandt øens kunsthåndværkere, så

en række anbefalinger.

terviewguides.

tredje hovedanbefaling.

selvfølgelig også forskellige forudsæt-

verdensklasse. For det er det virkelig.
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Projektleder: Rikke Brandt Broegaard
Forskningstema: Netværk & lokalsamfund og
Turisme
Periode: 2018
Finansiering: Bornholms Brands Turismepulje

Pressemøde, Gudhjem Mølle,
24.10.2018 - Foto: Allan Rieck
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er meget små, og de bruger krudtet
på deres kunsthåndværk. Derudover
er ACAB medlemsfinansieret og har
derfor ikke meget økonomi, selvom

og

formidling,

så

kunsthåndværk

gøres mere synligt, når man er på
Bornholm, men også så det er muligt

F O R M A N D E N S

B E R E T N I N G

“

Bestyrelsesformand

Jeg ser, at vi bliver i stand til at give nye svar på løsninger
for yderområderne i Danmark. Og det er jeg sikker på, at
vi lykkes med.

Lars Erik Jønsson
CRT kom ud af 2018 med et overskud på 556.508 kr.
Hvad ligger der bag resultatet, og er det tilfredsstillende for CRT og bestyrelsen?
CRT kom ud af 2018 med et overskud på knap
557.000 kr. Det betyder, at egenkapitalen øges til
over 1,4 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat.
Overskuddet bygger på en realiseret ekstern finansiering på godt 7 mio. kr. Det er alt i alt tilfreds-

“

Administrerende direktør for
Erhvervshus Nordjylland
Formand for CRT’s bestyrelse
siden 2015 og repræsenteret
i bestyrelsen siden 2005

stillende, men det er klart, at CRT’s virke fortsat er

særligt fremhæve vores bidrag til regionale stra-

sen og med bestyrelsen som aktiv medspiller

tegier og fremtidens uddannelser og arbejdskraft i

udarbejdet en ny strategi ”Steder i forandring” for

Danmarks yderområder. Inden for kommunikation

2019-2022, som virkelig tager fat på, hvordan vi

og formidling vores indsats for at få at få vores vi-

også i det nye årti kan skabe positive forandringer

den gjort spilbar i konkrete udviklingsprocesser og

med fokus på lokalbefolkning, turisme, arbejds-

presse m.v. Og inden for organisation og processer

kraft og bæredygtighed uden for de større byer.

vores stærkere planlægning og opfølgning på pro-

Den glæder vi os i bestyrelsen til at implementere

jekter.

sammen med organisationen. Verden er under

Hvordan er det gået på disse områder?

afhængig af en årlig fast og langsigtet bevilling fra

Jeg synes, det er gået godt. Vi er nået et stykke på

staten. Det er også min klare opfattelse, at der er

forandring. Vi skal kunne give nye svar. Og her er
CRT en central spiller for hele Danmark.

alle områder. Men det er klart, at vi som en min-

Hvad er du som bestyrelsesformand mest stolt af,

dre forsknings- og udviklingsorganisation virkelig

når du ser tilbage på 2018?

de kommende år skal fokusere på at bidrage med

Jeg er stolt af, at vi har en stærk organisation med

svar på fortsat at sikre et Danmark i balance. Det er

analyser, der giver klare anbefalinger til at styrke

dedikerede medarbejdere og en bestyrelse, der er

der en bred forståelse for i Folketinget.

udviklingen og sammenhængskraften i hele Dan-

med, fordi de gerne vil gøre en forskel for vores

mark. Vi skal være kendt for at sætte nogle tydelige

land.

fuld bevidsthed om, at en lang række af de aktiviteter, der udføres på CRT, er public service-aktiviteter, som er helt afgørende for at levere stærke

Hvilke fokusområder har bestyrelsen haft i 2018?

dagsordener, som flytter nogle afgørende ting i

2018 har været sidste år i vores nuværende strate-

Danmark.

giperiode. Vi har haft stærkt fokus på at videreudvikle indsatsen inden for såvel forskning og analyse,
kommunikation og formidling samt organisation
og processer. Inden for forskning og analyse vil jeg

Lars Erik Jønsson
Foto: CRT
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Hvor ser du de største udfordringer og muligheder
for CRT de kommende år?

Hvilke fokusområder har bestyrelsen i 2019 og

Jeg ser, at vi bliver i stand til at give nye svar på løs-

hvorfor?

ninger for yderområderne i Danmark. Og det er jeg

Vi har med medarbejderne og direktionen i spid-

sikker på, at vi lykkes med.
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D I R E K T Ø R E N S

“

B E R E T N I N G

Direktør

Lene Feldthus Andersen

[...] årets økonomiske resultat, og det at egenkapitalen nu efter seks
års indsats er gået fra -315 t. kr. til 1.440 t. kr. [er] selvfølgelig noget,
jeg er stolt af og glad for at kunne give videre.

“

Hvordan er det gået på disse områder?

at have fire specialmodeller i løbet af de næste par

Hvor ser du de største udfordringer og muligheder

Vi er kommet i mål med en større ekstern finan-

år. En af dem er caseprojekt her i årsberetningen.

for CRT de kommende år?

siering, så vores fokus og indsats på det område

Det er nødvendigt for os og vores forskellige sam-

CRT er en lille organisation og agerer i et felt, hvor

har gjort en forskel. Vi er også nået frem til en

arbejdspartnere at se det som et hele, hvor både

CRT kom ud af 2018 med et overskud på 557.000 kr. Hvad lig-

konkurrencen på flere måder øges. Der er færre

ny organisering af vores udviklingsarbejde om-

organiseringen og finansieringen hænger sammen

ger der bag resultatet, og er det tilfredsstillende for CRT?

midler til rådighed, og kravene til at få del i dem

kring vores forskningstemaer. Vi har nu små te-

på tværs af modellerne. I 2019 vil jeg også fokusere

Det er absolut tilfredsstillende. For bag det resultat ligger der

mateams på tværs af organisationen, der arbejder

på at få de nyetablerede temateams til at fungere

skærpes. Samtidig er der mange aktører, der lige-

med strategi og handlingsplan for udviklingen af

godt. I 2019 fejrer CRT desuden 25-års jubilæum,

temaet og en prioritering af de afsatte ressourcer.

og det vil selvfølgelig også fylde lidt.

et spring i vores eksterne finansiering på mere end en million
kroner fra 2017 til 2018. Det skyldes især et øget fokus på at
rejse flere midler gennem projektudvikling og -salg.
Et andet forhold, der har haft indflydelse på resultatet, er, at
vi for hver krone rejst i ekstern finansiering har haft et højere
dækningsbidrag end budgetteret. Altså mere til os selv.
Hvilke fokusområder har været de vigtigste for dig i 2018?
Det har for det første været vores projektstrategi og opfølgningen på den, hvor vi bl.a. har haft et fælles workshopforløb omkring det rådgivende salg og partnerkommunikation

Direktør for CRT
siden 2012

Det skulle gerne gøre indsatsen mere fokuseret og

M.Sc. Tecnology and
Policy, MIT
Master i
Environmental
Management, DTU

og har eksperimenteret med tavlemøder. Derudover har vi

koordineret mellem de medarbejdere, som har en
fælles interesse i et forskningsområde på CRT. Det
har også været sjovt – ikke bare for mig som initiativtager, men også for medarbejderne – at arbejde
visuelt, specielt i sammenhænge hvor vi udvikler og
prioriterer i fællesskab. Vi står også efter 2018 med
et meget smukt refugium, som vi håber kan være
med til at åbne CRT endnu mere for omverdenen
og skabe nye relationer.

arbejdet videre med vores forskningsstrategi og de temaer,

som os gerne vil være med i forhold til at producere
viden om regional udvikling. Så mens dagsordenen
omkring balanceret udvikling og geografisk sam-

Hvad er du som direktør mest stolt af, når du ser

menhængskraft fortsat er aktuel og i politisk fokus,

tilbage på 2018?

hvilket helt klart repræsenterer nogle muligheder,

Selvom alt ikke handler om økonomi, så er det jo

så er der også mange om buddet. Det kræver, at

vigtigt for den langsigtede bæredygtighed af CRT,

vi sikrer os nogle gode og langvarige relationer og

at der er styr på økonomien, og at fundraisingen
lykkes. Derfor er årets økonomiske resultat, og det
at egenkapitalen nu efter seks års indsats er gået
fra -315 t. kr. til 1.440 t. kr., selvfølgelig noget, jeg er
stolt af og glad for at kunne give videre til den nye
direktør. Jeg er også meget stolt af, hvor vi er nået

samarbejdspartnere. Her bliver synlighed udover
det forskningsmæssige vigtigt. At man er en del
af den offentlige debat og formidler sin viden på
mange forskellige måder og i mange forskellige
sammenhænge. Her er konkurrencen også stor,
og det stiller store krav til medarbejderne. Forsk-

vi ønsker at fokusere på de kommende år i vores forsk-

Hvilke områder vil du fokusere på i 2019?

ift. fællesskabet på CRT. Vi har haft en måling af

ning og analyse. Jeg har også været optaget af at introducere

Jeg stopper som direktør på CRT med udgangen af

den sociale kapital i 2018, som var rigtig flot, og det

mere visuelle måder at arbejde på i en organisation, der ellers

juni måned, så mit fokus vil selvfølgelig være på at

er helt klart min oplevelse, at der er et større fæl-

naturligt er orienteret mod især det skrevne ord. Det var også

give stafetten ordentligt videre. Det indebærer bl.a.

lesskab på CRT end tidligere, og at det er præget af

i 2018, hvor vi sammen med vores udlejer, Sparekassen Born-

at få en strategi på plads i samarbejde med medar-

en gensidig respekt for de forskellige roller og funk-

nansiering kommer man også nemt i et dilemma

holms Fond, udviklede Stenbruddets Refugium, som man kan

bejderne og bestyrelsen. Derudover at lægge et godt

tioner, man har. Det har medarbejderne en stor

mellem at forfølge langsigtede forskningsprojekter

læse mere om her i årsberetningen. Sidst, men ikke mindst, er

fundament for fremtiden i vores regionaløkono-

andel i, og det har været dejligt at opleve, hvordan

og det kortsigtede projektsalg. Ressourcerne kan jo

miske modelkompleks, hvor vi de seneste år har

de brænder for at samarbejde omkring de temaer,

kun bruges én gang, og hvis ikke der prioriteres, vil

udviklet flere nye specialmodeller. Vi regner med

vi sammen har valgt skal prioriteres i årene frem.

det langsigtede næppe lykkes.

det glædeligt, at vi i 2018 havde projektaktiviteter, der brød ny
grund for CRT og skabte ny viden (Nye Stemmer).

Lene Feldthus Andersen
Foto: CRT
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ningsformidling er udfordrende, når mediernes tid
er knap, og viden er fuld af nuancer. Som forskningsinstitution med et stort behov for ekstern fi-

P E R S O N A L E

Carl Henrik Marcussen

CRT’s medarbejdere

Seniorforsker; ph.d., MBA
Turismerelaterede analyser baseret på bl.a.
survey-datasæt og registerdata
Registerbaserede analyser inden for andre
relevante områder.

2018

Joan Lewin

Lene Feldthus Andersen

Rengøringsassistent

Direktør; MSc, Master of Environmental
Management

Rengøring og praktisk hjælp.

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og
personaleudvikling.
Eksterne relationer til regionale, nationale
og internationale myndigheder, forskningsråd og organisationer, projektgenerering,
repræsentation og netværk.

+45 56 44 00 27 / +45 30 85 51 74
marcussen@crt.dk

NEXØ

Emil Bæk Holland

Anders Hedetoft
Chefkonsulent, ph.d., cand.agro., HD

Forsker; ph.d., cand.scient.

Regional økonomi
Landdistriktsudvikling
Erhvervsudvikling med fokus på
erhvervsfremme
Iværksætteri
Virksomhedssamarbejde
og kompetenceudvikling.

Forskning og udvikling inden for fødevaregeografi og forbrugerproducentrelationer, innovation og netværk samt regional udvikling
og turisme.

+45 56 44 00 32 / +45 30 85 51 83
hedetoft@crt.dk

Fratrådt pr. 31. oktober 2018.

+45 56 44 00 22 / +45 30 85 51 79
lfa@crt.dk

Julie Bennedbæk

Lene Havtorn Larsen

Kommunikationsansvarlig projektleder,
cand.mag. i kommunikation

Seniorkonsulent; master i
oplevelsesledelse

Udvikling, planlægning, koordinering samt
udførelse af CRT’s strategiske kommunikation og videnformidling
Projektledelse af såvel interne som eksterne
analyse- og udviklingsprojekter
Andet projekt- og strategisk
udviklingsarbejde.

Kreativitet, netværk, internationale kontakter
og projektsamarbejde, oplevelsesøkonomi
og oplevelsesledelse med speciale i ledelse
af frivillige, udviklings- og læringsrum samt
evaluering af læreprocesser, projektansvarlig
for udvikling af Master i Oplevelsesledelse i
Yderområder (MOLLY).
+45 56 44 00 40 / +45 30 85 51 78
ler@crt.dk

+45 56 44 00 29 / +45 30 85 51 71
jb@crt.dk

Birgit M. Jacobsen

Jesper Manniche

Karin Topsø Larsen

Marianne Ramstedt Frølich

Administrativ medarbejder, merkonom

Seniorforsker; ph.d., cand.tech.soc.

Seniorforsker; ph.d. i
uddannelsesgeografi

Administrativ medarbejder, merkonom

Administrativ og økonomisk styring
Projektadministration
Bogføring og tidsregistrering (C5).

Innovation og vidensdynamikker i virksomheder, netværk og klynger
Fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter
Regional- og landdistriktspolitik.

Regional udvikling i perifere områder
Vidensdynamikker og regionale innovationsdynamikker i perifere områder
Regionale kompetencebehov og
uddannelsesplanlægning
Oplevelsesøkonomi

Administrativ og økonomisk styring
Projektadministration
Bogføring og tidsregistrering (C5).

+45 56 44 00 25 / +45 30 85 51 72
bmj@crt.dk

+45 56 44 00 23 / +45 30 85 51 75
manniche@crt.dk
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+45 56 44 00 35 / +45 30 85 51 77
kl@crt.dk

+45 56 44 00 20 / +45 30 85 51 82
mrf@crt.dk
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Irena Stefaniak

P E R S O N A L E

CRT’s medarbejdere

Laura Virtanen

Konsulent, cand.oecon.

Videnskabelig assistent

Analyser i SAS (basis databehandling) til
basisversion og alle specialversioner af CRT’s
regionale model
Støtte og teknisk analyse til præsentationssystemet ALFRED
Oplæring og undervisning i registerdata og
SAS

2018

+45 30 85 51 81
is@crt.dk

KØBENHAVN
Anne-Mette Nielsen

Rikke Brandt Broegaard
Forsker; ph.d. i kulturgeografi

Studentermedarbejder, stud.polit.

Landdistriktsudvikling
Bæredygtighed
Netværk, innovation og iværksætteri
Borgerinddragelse
Naturressourceforvaltning

Databearbejdning
Programmering
Kontrol af resultater fra økonomiske
modeller og databaser
Økonometriske analyser
Bistå ved rapportskrivning
Assistere kunder og samarbejdspartnere

+45 56 44 00 41 / +45 30 85 51 80
rbb@crt.dk

Fratrådt pr. 31. januar 2019.

Per Bo Jørgensen

Bjarne Madsen

Praktikant, kommunikationsmedarbejder
Hjemmesideopdatering
Grafisk arbejde
Intern it-support

pbj@crt.dk

+45 30 85 51 73
lv@CRT.dk

Jens Clausen

Nino Javakhishvili-Larsen

Statistiker, cand.scient./oecon.

Forsker og teamleder, ph.d. i
samfundsgeografi

Statistiske analyser
Databehandling, specielt i forbindelse med
udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af
databaser
Udvikling og programmering af værktøjer til
dataadgang og -analyse
Regional- og kommunaløkonomi

Forskning i arbejdsmarkeder, human capital,
arbejdsbevægelser i geografiske områder
samt grænseregional forskning, samfundsøkonomisk geografi med særlig fokus på
regional økonomi, regionale og kommunale
modeller (LINE) og nationalregnskaber (SAMK).

+45 30 85 51 84
jens@crt.dk

+45 30 85 51 86
njl@crt.dk

Jie Zhang

Professor, dr. scient. og cand.oecon.

Seniorforsker, ph.d. i økonomi

Regional økonomi, regionale og kommunale modeller (LINE) og nationalregnskaber
(SAM-K), kommunal økonomi, arbejdsmarkeder, miljø- og ressourceøkonomi, trafik og
transportsystemer.

Udvikling af regionaliserede
turismesatellitregnskaber
Turisme konsekvensanalyser
Turisme destinationsudvikling
Regionale økonomiske analyser

Fratrådt pr. 31. januar 2018.
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Udvikling af Velfærdsmodel i SAM-K/LINE®,
som fokuserer på regional sundhedsfordeling og karakteristika, sygdomsmønstre og
arbejdsmarkedsmønstre for sundhedspersonale. Økonometrisk analyse, dataanalyse,
datahåndtering, programmering og rapportskrivning.

Tobias Frøslev Rasmusson
Studentermedarbejder, stud.oecon.agro
Databearbejdning
Tjekke resultater i modeller og databaser
Bistå kunder og samarbejdspartnere
Økonometriske analyser

+45 30 85 51 76
jz@crt.dk

Fratrådt pr. 31. januar 2019.
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B E S T Y R E L S E

3

CRT’s bestyrelse

2

Bestyrelsesperiode 2018-2022
Center for Regional- og Turismeforskning ledes af en bestyrelse udpeget for 2018-2022 bestående af 7 medlemmer, hvoraf

Særlige faglige kompetencer og forskningsmæssig relevans for CRT’s virksomhed.

1
1

Bornholms Kommunalbestyrelse

Bornholms Vækstforum

Medarbejderrepræsentant

1

Observatør, Bornholms Regionskommune

de 6 udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse. Desuden udpeger centrets medarbejdere en repræsentant til bestyrelsen.

Szilvia Gyimóthy

Laila Kildesgaard

Lene Havtorn Larsen

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Medarbejderrepræsentant

Administrerende direktør i
Erhvervshus Nordjylland

Lektor, Institut for Kultur og Globale Studier,
Aalborg Universitet

Direktør, Kommunernes Landsforening (KL)

Seniorkonsulent, Center for Regional- og
Turismeforskning

Linda Kofoed Persson

Peter Vesløv

Anne Thomas

Allan Westh

Bestyrelsesmedlem

Observatør

Medlem af Bornholms Kommunalbestyrelse

Arbejdsmarkedschef, Center for Erhverv,
Uddannelse og Beskæftigelse, Bornholms
Regionskommune

Lars Erik Jønsson

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Medlem af Bornholms Kommunalbestyrelse

Direktør, Beck Pack Systems A/S
Indstillet af Bornholms Vækstforum
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N Ø G L E T A L

1. januar - 31. december 2018

K O L O F O N

Årets resultat

2018

2017

kr.

t.kr.

13.060.706

11.643

61.509

39

Projektløn

7.084.237

6.677

April 2019

Projektomkostninger

1.555.680
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