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1 Samlet vurdering af rapportens resultater 
Nærværende rapport er skrevet til Bornholms Regionskommune for at belyse nogle udviklingsveje for 

kommunen og beskrive de økonomiske konsekvenser heraf.   

Beregningerne er lavet for at give en ide om, hvad der er på spil ved givne ændringer og se på 

størrelsesforholdene imellem dem. Ud over udviklingen i befolkning, beskæftigelse og indkomst er 

også beregnet de økonomiske effekter for kommunen, når der tages højde for den kommunale 

udligning. De valgte scenarier beskriver konsekvenserne ved relativt store ændringer, idet vi forsøger 

at beskrive konsekvenserne ved konsekvent at forfølge givne udviklingsveje på langt sigt.   

1.1 Redegørelse for rapportens metoder 
Befolkningsudvikling 2005 - 2010 

Denne rapport beskriver en faktuel udvikling i befolkningen fra 2005 til 2010 på basis af data fra 

Danmarks Statistik kombineret med oplysninger i LINE, hvor til- og fraflytning relateret til 

begivenhederne påbegyndelse og afslutning af uddannelse, familieforøgelse og pensionering er 

beskrevet for Bornholm, tre sammenlignelige kommuner og Københavns Kommune.  

Scenarier: Vækst i maskinindustri, tilflytning, vækst i turisterhvervet 

Dernæst beskrives scenarier for en gunstig erhvervsudvikling beregnet med udgangspunkt i en kraftig 

vækst i maskinindustrien, en tilflytning af henholdsvis erhvervsaktive og pensionister og endelig for 

en øget turisme med basis i en lempelse af boligpolitikken. Beregningerne er foretaget i den 

regionaløkonomiske model LINE, hvis modelstruktur og relationer er konsistente med den 

økonomiske model ADAM (Aggregat Danish Annual Model), som benyttes af bl.a. Finansministeriet. 

 

Det skal understreges, at nedenstående scenarier er langsigtsscenarier, de viser konsekvenserne på 

langt sigt og er udtryk for en konsistent beregning af de givne alternativer.  

Udregning af konsekvenser for udligning og udskrivningsgrundlag 

Endelig beskriver rapporten de konsekvenser ændringerne vil have for kommunens finansierings- og 

udgiftsside, når der tages højde for de resulterende ændringer i udskrivningsgrundlag og 

udgiftsbehov, jf. det gældende tilskuds- og udligningssystem for kommunerne. Parametrene fra de 

regionaløkonomiske LINE-beregninger er her kørt igennem beregningsmodellen for det kommunale 

tilskuds- og udligningssystem. 

Beregningerne er gennemført, fordi kommunen spiller en væsentlig rolle i udviklingen, hvorfor det er 

relevant at vide, hvad de rent kommunaløkonomiske konsekvenser af givne prioriteringer er, efter at 

der er taget højde for virkningen af det kommunale udligningssystem. 

 

1.2 Konklusioner 
Mangel på arbejdskraft 

Det er meget tydeligt, at Bornholms befolkning reduceres – og dette kraftigere end forudsagt for godt 

10 år siden. Ældrebefolkningen stiger mere end i den øvrige befolkning, og om få år vil den 

bornholmske arbejdsstyrke være mindre end behovet for arbejdskraft. Årsagen hertil er, at 
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befolkningen er alderstung, og at overrepræsentationen af ældre bliver yderligere forstærket, når vi 

ser frem i tiden.  

Folk flytter efter muligheder for beskæftigelse 

Bornholm har oplevet en positiv tilflytning i forbindelse med, at familier får børn, og at familier 

trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Dette er ikke enestående for Bornholm, men tværtimod 

kendetegnende for udkantskommuner. Der skal med andre ord gøres en særlig indsats, såfremt 

Bornholm skal opnå en stabil befolkningsudvikling.  

De vandringer, der finder sted, når unge skal have en uddannelse, er de samme for Bornholm som for 

de øvrige udkantsområder, der alle viser flytning til de store uddannelsesbyer København, Århus, 

Odense og Ålborg. Men for Bornholm sker en fraflytning af unge, der har færdiggjort deres uddannelse 

på øen. Denne fraflytning er bemærkelsesværdig, fordi der på Bornholm er gjort store bestræbelser på 

at uddannelser finder sted på øen ud fra den antagelse, at de, der færdiggør en uddannelse, også vil 

være til rådighed for det bornholmske arbejdsmarked efterfølgende.  I gruppen øvrige, hvor ingen af 

begivenhederne relateret til uddannelse, familieforøgelse eller pensionering finder sted, er der 

ligeledes en fraflytning. Dette indikerer, at folk flytter efter muligheder for beskæftigelse. Gruppen af 

nyuddannede, der fraflytter Bornholm, og gruppen af ”øvrige” er omtrent lige store og modsvarer i 

antal tilflytningen af pensionister og børnefamilier.  

Bidraget til et faldende befolkningstal på Bornholm stammer fra et fødselsunderskud og fraflytning af 

unge, der skal have en uddannelse, mens tilflytning af børnefamilier og pensionister altså kun lige kan 

udligne fraflytningen af unge, der uddannes på øen, og fraflytning i gruppen ”øvrige”.  

Tallene indikerer, at beskæftigelsesudsigterne er afgørende for udviklingen i befolkningen. Det er 

rimeligt at antage, at positive beskæftigelsesmuligheder på øen i første omgang vil reducere 

fraflytningen af ”øvrige”. Det kunne være rimeligt at antage, at fraflytningen af unge, der har opnået en 

kompetencegivende uddannelse på øen, også vil blive reduceret, men det vil være klogt at undersøge 

dette nærmere.   

Vækst i maskinindustrien med 1.000 nye arbejdspladser – stigning i indtægt via 

udskrivningsgrundlag 

En stigning i beskæftigelsen i maskinindustrien på 1.000 personer vil tiltrække 695 personer, og den 

samlede vækst i beskæftigelsen vil være på ca. 1.300 fuldtidspersoner. Beregningerne viser, at 

scenariet med vækst i maskinindustrien skaber den største fremgang i indkomst, målt som 

bruttoværditilvækst og stigning i udskrivningsgrundlag. Stigningen i udskrivningsgrundlaget vil 

betyde, at provenuet for Bornholms Regionskommune bliver positivt med netto ca. kr. 30 mio. årligt 

efter mellemkommunal udligning og afholdelse af de kommunale udgifter, der knytter sig til den større 

befolkning. 

Tilflytning af 1.000 50-59-årige – flere indbyggere, stigning i indtægt via udligning og 

udskrivningsgrundlag 

Ved tiltrækning af 1.000 50-59-årige er de afledte konsekvenser, at der yderligere tiltrækkes ca. 730 

personer, og beskæftigelsen øges med godt 1.100 fuldtidsstillinger. Scenariet er valgt, fordi 

fremskrivningerne tilsiger, at der på Bornholm om få år vil være mangel på arbejdskraft. Tilflytning af 
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1.000 50-59-årige vil bidrage positivt til kommunens provenu med netto kr. 25 mio. Effekten er den, at 

udskrivningsgrundlaget pr. indbygger stiger svagt, mens antallet af indbyggere vokser, hvilket samlet 

set giver et større provenu til kommunen. Udgifterne stiger også, men denne stigning overgås af 

stigningen i indtægterne til kommunen som følge af det større udskrivningsgrundlag og udligningen.  

Tilflytning af 1.000 80-89-årige – udgifter vil overstige indtægter 

Der er lavet yderligere et scenarie med en stigning på 1.000 indbyggere i alderen 80-89 år. Scenariet 

er valgt, ikke fordi det er realistisk at tro, at tilflytning i dette omfang for denne aldersgruppe vil finde 

sted, men fordi det kan siges at være en langtidsvirkning af tiltrækningen af de 50-59-årige eller en 

langtidsvirkning af ældre, der forlader arbejdsmarkedet. Scenariet viser en tilflytning på godt 500 

indbyggere ud over de 1.000 80-89-årige, mens beskæftigelsen samlet stiger med godt 300 personer, 

primært inden for den offentlige sektor. Korrigeres udgifterne for aldersgruppens forventede træk på 

den kommunale service, vil udgifterne overstige indtægterne med ca. kr. 20 mio. Det er dog værd at 

bemærke, at var scenariet beregnet alene for de over 65-årige, eksempelvis 65-70-årige i stedet for de 

80-89-årige, ville resultatet formentligt have været positivt for kommunen. Det beregnede scenarie 

svarer til en tiltrækning af pensionister, der er ca. fem gange større end den, der fandt sted i perioden 

2005 til 2010.  

Turistscenarie – mere beskæftigelse, flere indbyggere og økonomisk neutralt for kommunen 

En lempelse af bopælspligten og skabelse af øgede muligheder for mennesker med bopæl uden for 

Bornholm for at købe boliger på øen vil kunne øge turismen. En stigning i turismen med 200.000 

overnatninger1 vil særligt give en fremgang i beskæftigelsen og i befolkningen, mens effekten på de 

kommunale udgifter og indtægter er meget begrænsede. 

 

1.3 Samlet vurdering 
De valgte scenarier beskriver følgevirkninger på langt sigt for relativt store ændringer, mens analysen 

af flyttemønstret, som det har været fra 2005 til 2010, belyser en historisk udvikling. Hvilke tiltag kan 

man på baggrund af den foreliggende analyse af kendte mønstre og fremtidige konsekvenser forestille 

sig gennemført? 

Det nemmeste og mest umiddelbart gennemførlige tiltag vil være en realisering af flere overnatninger 

gennem en liberalisering af adgangen til boligkøb uden bopælspligt i de attraktive områder ved kysten. 

En lempelse af reglerne koblet med en kampagne, i samarbejde med f.eks. ejendomsmæglere, vil 

kunne hjælpe realiseringen på vej. 

Det er i afdækningen af flyttemønsteret blevet klart, at fastholdelse af mennesker i den arbejdsdygtige 

alder kræver, at der er arbejdspladser. Med udsigten til knaphed på arbejdskraft vil et oplagt første 

skridt være at undersøge, hvorfor der er en fraflytning blandt de, der har opnået en 

kompetencegivende uddannelse på øen. Sker fraflytningen primært blandt dem, der gennemfører en 

erhvervsuddannelse, eller er det dem, der gennemfører en udlagt uddannelse, der flytter? Sker 

fraflytningen blandt dem med de bedste eller dårligste eksamensresultater? Er det nyuddannede 

inden for særlige brancher, der flytter? Tilsvarende er fraflytningen af gruppen af ”øvrige” værd at 
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undersøge nærmere – er der eksempelvis et mønster i denne fraflytning, er det særlige 

uddannelseskategorier, der fraflytter, og hvad er årsagen? 

Den knaphed på arbejdskraft, som kan forudses om ganske få år, kunne være anledning til et bredt 

samarbejde om tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Manglen rammer Bornholm før resten af 

landet, og denne udfordring bør tages offensivt op. Chancerne for at tiltrække folk til besættelse af 

ledige stillinger er gode for Bornholm, idet mangelsituationen vil indtræde her, før den indtræder i 

resten af landet. Det vil kræve en stor grad af koordinering mellem arbejdsgivere og det offentlige, så 

beslutningen om at flytte til Bornholm bliver let at tage, for nyuddannede enlige såvel som for familier. 

Det beregnede eksempel med tiltrækning af 80-89-årige er næppe vejen frem. Denne gruppe er 

plejekrævende, og sandsynligheden for, at tilflytning af denne gruppe vil være en god forretning for 

kommunen, er ikke stor. Man skal dog ikke lade sig skræmme af scenariet, der mere er udtryk for en 

langsigtseffekt af flere gamle end en egentlig beregning at et ønskescenarie. Det er realistisk at øge 

tilflytningen af yngre pensionister, uden at dette nødvendigvis vil belaste kommunekassen – 

beregningen af tilflytning af yngre pensionister er dog ikke foretaget. Den økonomiske fordel ved 

tiltrækning af pensionister er, at disse er uden for arbejdsstyrken og derfor ikke stiller krav til 

beskæftigelse, mens den efterspørgsel, som de repræsenterer, vil komme øen til gode. Bornholm har 

tiltrukket pensionister i størrelsesorden 200 personer fra 2005 til 2010. Dette niveau er ikke højt i 

forhold til andre udkantskommuner og er f.eks. kun en tredjedel af niveauet i Odsherred Kommune. 

Det synes derfor muligt at øge tiltrækningen til Bornholm, bl.a. gennem målrettede kampagner.  
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2 Indledning 
Folketallet på Bornholm har været faldende over en længere årrække. Ser man fremad, viser 

befolkningsfremskrivninger også tilbagegang. Fremskrivninger er behæftet med usikkerhed, men 

denne har ikke været voldsom stor. I 2001 blev den samlede bornholmske befolkning fremskrevet til 

at være 43.006 i 2010 i publikationen ”Bornholm i tal”2. I 2010 var befolkningstallet 42.255, og seneste 

tal for 20123 er på 40.715. Faldet i den bornholmske befolkning er altså indtruffet i større grad end 

fremskrevet i 2001. Tendensen nu og dengang er færre yngre og flere ældre personer, og det 

noteredes i publikationen, at ”Befolkningstallet vil i 2030 være steget for alle aldersgrupper fra 60 år 

og op, medens befolkningen i alle aldersgrupper derunder vil være faldet” (ibid. p. 36), hvilket stadig 

er sandt.  

Dette har betydning for levevilkårene på Bornholm: Kan Bornholm fortsætte med at være et levende 

samfund med muligheder for at stille service til rådighed for borgere og erhverv? Og hvad er 

konsekvenser for indtjening og arbejdspladser og den kommunale økonomi? 

For at komme nærmere en forståelse af befolkningens udvikling ser vi nærmere på dødelighed, 

fertilitet, ind- og udvandring samt ikke mindst flytninger. Vi ser på, hvordan sammenhængen mellem 

flytninger og begivenhederne er: Påbegyndelse og færdiggørelse af uddannelse, familieforøgelse, 

pensionering samt øvrige. 

Når dette er undersøgt, tager rapporten udgangspunkt i kommunalbestyrelsens overvejelser om, 

hvorledes tilflyttere og arbejdspladser kan trækkes til Bornholm, og hvorledes fraflytning og 

udflytning af arbejdspladser kan begrænses. Der gennemføres beregninger med Center for Regional- 

og Turismeforsknings model LINE for Bornholm for at kaste lys over konsekvenser af forskellige typer 

af befolknings-, bolig- og erhvervspolitikker for arbejdspladser, indtjening generelt og for kommunens 

økonomi. 

I rapporten opstilles og præsenteres resultater af beregninger af følgende scenarier for Bornholm: 

• Case 1:  Hvis der skabes 1.000 ekstra arbejdspladser på Bornholm inden for maskinindustrien 

• Case 2a:  Hvis Bornholm tiltrækker 1.000 personer i alderen 50-59 år 

• Case 2b: Hvis Bornholm tiltrækker 1.000 personer i alderen 80-89 år 

• Case 3:  Hvis der sælges 1.000 boliger til turister 

Dernæst ses på udviklingen i produktion, indkomst og beskæftigelse på Bornholm som følge af 

scenarierne, herunder hvorledes den kommunale økonomi forventes at udvikle sig. I beregningen af de 

kommunale budgetforhold er medtaget såvel udgiftseffekter som indtægtseffekter, idet 

udligningsmæssige effekter af ændringerne er beregnet ud fra Indenrigsministeriets model herfor4.  
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3 Befolkningsudviklingen fra 2005 til 2010 
For at illustrere, hvad der forklarer udviklingen i kommunens befolkningstal, vises nedenfor de 

elementer, som indgår i den såkaldte dekomponering. Komponenterne, som opgøres pr. 1000 

indbyggere, udgøres af følgende grupper: 

 Fødselsoverskuddet, dvs. fødsler fratrukket antallet af døde  

 Nettoindvandring fra/til udlandet 

 Nettotilgang af personer, som (lever i en familie, hvor mindst en person) 

o har påbegyndt en uddannelse 

o har afsluttet uddannelse 

o er i en familie, som får flere børn 

o er gået på pension/ud af arbejdsmarkedet 

o tilhører gruppen øvrige 

Fødselsoverskud 

Ser man først på fødselsoverskuddet pr. 1.000 indbyggere, dvs. fødsler fratrukket antallet af døde ses, 

at der på Bornholm og i de tre sammenligningskommuner Odsherred, Lolland og Tønder er et 

fødselsunderskud fra 11 til 39 pr. 1.000 indbyggere i perioden fra 2005 til 2010. Bornholm har et 

underskud på 24 pr. 1.000 indbyggere på niveau med Odsherred, mens København har et overskud på 

samme størrelse. Fødselsunderskuddet på Bornholm og de øvrige udkantskommuner reflekterer en 

alderssammensætning med relativt få i den fødedygtige alder og relativt flere ældre. 

 

Tabel 1: Nettofødsler pr. 1.000 indbyggere i perioden 2005 til 2010 for Bornholm, 

Danmark og sammenligningskommuner 

Hele Danmark Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

9 - 24 - 23 - 39 - 11  24 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det forhold, at der i hele landet er tale om et fødselsoverskud, fremkommer ved, at flertallet af 

kommuner har et fødselsoverskud, og at dette er størst i nærheden af de større bycentre. 

Udkantskommunerne har en aldersstruktur med relativt flere ældre og dermed et fødselsunderskud.  
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Nettoindvandring fra/til udlandet 

Ser man på bidraget vedr. nettoindvandring til og fra udlandet til Danmark, ses at de fleste kommuner 

får et positivt bidrag fra nettoindvandring fra udlandet, der for landet som helhed er på 18 personer 

pr. 1.000 indbyggere. For de udvalgte kommuner er tilvæksten mindst for Bornholm, Lolland og 

Odsherred med 8-10 personer pr. 1.000 indbyggere, mens Tønder med 21 ligger tæt på 

landsgennemsnittet. København ligger på 37, det dobbelte af landsgennemsnittet. 

 

Tabel 2: Flytningerne fra/til udlandet pr. 1.000 indbyggere i perioden 2005 til 

2010 for Bornholm, Danmark og sammenligningskommuner 

Hele Danmark Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

18 8 10 8 21 37 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Nettotilgang af personer 

Befolkningsudviklingen påvirkes i høj grad af flytning mellem kommuner. For at komme nærmere en 

forståelse af hvorfor flytninger foretages, opdeles befolkningen - og dermed flytningerne - i følgende 

begivenhedsgrupper, dvs. familier, hvor: 

1. Personer påbegynder uddannelse5 

2. Personer afslutter uddannelse6 

3. Der sker familieforøgelser7 

4. Personer pensioneres mv.8 

5. Øvrige 

 

For disse 5 begivenhedsgrupper henregnes alle personer i en familie til kategorien ”påbegynder en 

uddannelse”, hvis mindst et af familiens medlemmer er påbegyndt en uddannelse. Tilsvarende 

henregnes alle personer i familien til ”afsluttet uddannelse”, hvis mindst ét af familiens medlemmer 

har afsluttet en uddannelse osv. 

Skal man derfor forstå udviklingen i folketal for de enkelte kommuner, er det nødvendigt at se på, 

hvorledes hver enkelt komponent bidrager.  

Personer påbegynder uddannelse 

For det første afhænger udviklingen af flytninger ved påbegyndelse af uddannelse: 
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Tabel 3: Flytninger mellem kommuner for personer/familier, som påbegynder en uddannelse 
pr. 1.000 indbyggere fra 2005 til 2010 for Bornholm og sammenligningskommuner 

 

Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

-17 -16 -15 -21 38 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det ses, at fraflytningen relateret til uddannelse er på samme niveau for de valgte udkantskommuner 

med omkring 15-20 personer pr. 1.000 indbyggere, mens København tilsvarende har en tilflytning på 

det dobbelte, nemlig 38 personer pr. 1.000 indbyggere. Det er en generel tendens, og således ikke et 

specielt udkantsfænomen, at der sker fraflytning fra alle landets kommuner til de fire universitetsbyer: 

København, Århus, Odense og Ålborg. 

 

Personer afslutter uddannelse 

I næste trin ses på afslutning af uddannelser. Heraf fremgår det, at der sker en fraflytning fra 

Bornholm, Lolland og Tønder, mens Odsherred er næsten uændret, hvorimod København som 

uddannelsesby oplever en tilflytning.  

 

Tabel 4: Flytninger mellem kommuner for personer/familier, som afslutter en uddannelse pr. 
1.000 indbyggere fra 2005 til 2010 for Bornholm og sammenligningskommuner 

 

Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

-7 -1 -8 -11 13 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der sker en fraflytning fra Bornholm efter færdiggørelse af uddannelse. 

Det er åbenlyst, at de begrænsede bornholmske uddannelsesmuligheder betyder en fraflytning for at 

opnå en uddannelse. Men at det også er tilfældet for personer, der færdiggør en 

erhvervskompetencegivende uddannelse på øen, er en erkendelse, der hidtil ikke har fået meget 

opmærksomhed fra uddannelsesmiljøet, erhvervslivet eller fra politisk side på Bornholm.  

 

Der har på Bornholm været satset på at kunne tiltrække uddannelsespladser, således at Bornholm 

opnåede en højere grad af selvforsyning i form af udlagte uddannelser, hvor uddannelsesinstitutioner 

fra typisk København drev filialer på Bornholm. Rationalet har været, at uddannelse lokalt ville sikre 

forsyningen af det lokale arbejdsmarked med uddannet arbejdskraft. Det er her værd at notere, at 

Odsherred Kommune ser ud til at kunne fastholde personer, der har færdiggjort en uddannelse i 

kommunen. En nærmere granskning af disse tal vil kunne give vigtig viden og forståelse af, hvorfor 

fraflytningen af unge mennesker med en erhvervskompetencegivende uddannelse er så relativ stor på 

Bornholm.  

Der sker familieforøgelser 

En væsentlig begivenhed med betydning for flytning er familieforøgelse. Nedenfor ses derfor på 

nettotilflytningen, som opstår ved familieforøgelser, dvs. hvor mange der netto flytter til de enkelte 

kommuner målt pr. 1.000 indbyggere: 
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Tabel 5: Flytninger mellem kommuner for personer/familier, som oplever familieforøgelse pr. 
1.000 indbyggere fra 2005 til 2010, Bornholm og sammenligningskommuner 

 

Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

5 5 1 -2 -23 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det er forståeligt og forventeligt, at der generelt sker en udflytning til forstæderne, som har de areal- 

og boligmæssige forudsætninger for at tage imod børnefamilier. Dette er således baggrunden for 

fraflytningen fra København, der modsvares af tilflytning i kommunerne rundt om byen, og mønstret 

kendetegner de øvrige uddannelsesbyer. Det fremgår, at Bornholm, Odsherred og Lolland har et 

positivt bidrag fra børnefamilier. Bidraget er mindre for Bornholm end for de kommuner, der ligger i 

umiddelbar nærhed af de fire største uddannelsesbyer, men med 5 personer pr. 1.000 indbyggere 

ligger niveauet på det samme som Odsherred.  

 

Personer pensioneres mv. 

Sidste led i begivenhedsrækken, som medfører flytninger mellem kommunerne, er afgang fra 

arbejdsmarkedet: 

Tabel 6: Flytninger mellem kommuner for personer/familier, hvor familiemedlemmer går ud 
af arbejdsmarkedet pr. 1.000 indbyggere fra 2005 til 2010, Bornholm og 
sammenligningskommuner 

 

Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

6 16 7 4 -6 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det fremgår her, at flytninger af ældre i nogen grad retter sig imod kommuner med lav 

befolkningstæthed. Bornholm har her med 6 personer pr. 1.000 indbyggere et positivt bidrag på 

niveau med flere udkantskommuner som bl.a. Lolland og Tønder, mens Odsherred med 16 personer, 

har et mere markant bidrag fra tilflytning efter ophør af arbejdsmarkedstilknytning.  

Øvrige 

Til sidst ser vi på gruppen øvrige, der udgøres af personer/familier, som ikke har været udsat for en 

begivenhed.    

Tabel 7: Flytninger mellem kommuner for personer/familier, som ikke oplever begivenheder 
pr. 1.000 indbyggere fra 2005 til 2010, Bornholm og sammenligningskommuner 

 

Bornholm Odsherred Lolland Tønder København 

-5 10 -11 -7 -3 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

Det ses, at gruppen bidrager negativt til befolkningsudviklingen på Bornholm og i andre områder med 

svag økonomisk udvikling, hvilket formentlig skyldes, at gruppen i høj grad påvirkes af udviklingen i 

beskæftigelse og ledighed. For Bornholm er det negative bidrag lige så stort som det positive bidrag fra 



13 
 

flytninger relateret til familieforøgelse. Dette indikerer, at gode forhold for børn ikke er en 

tilstrækkelig betingelse for øget tilflytning – der skal også være arbejdspladser. Det er i den 

sammenhæng værd at bemærke, at Odsherred er en undtagelse. 

 

3.1 Sammenfatning 
Bornholm har haft en tilgang i befolkningen i perioden 2005-2010 vedrørende indvandring, flytninger 

relateret til familieforøgelse samt flytning i forbindelse med pensionering på i alt 19 personer pr. 

1.000 indbyggere i perioden. Herfra skal trækkes et fødselsunderskud, fraflytning i forbindelse med 

påbegyndelse og afslutning af uddannelse samt et negativt bidrag fra øvrige personer, der ikke har 

oplevet ovenstående begivenheder i perioden, hvilket samlet giver i alt 53 personer pr. 1.000 

indbyggere.  

Udviklingen på Bornholm er på punkterne ”Fødselsoverskud”, ”Nettoindvandring” og ”Begyndelse på 

uddannelse” lig den i Odsherred, mens Odsherred, i modsætning til Bornholm, ikke har væsentlig 

fraflytning efter endt uddannelse, flere pensionister tilflytter kommunen, og bidraget fra folk, der ikke 

oplever de nævnte begivenheder, er positivt.  

Det er værd at notere sig, at bevægelsen væk fra bycentrene ved familieforøgelse og ved afgang fra 

arbejdsmarkedet er typisk, og altså ikke noget specielt for Bornholm. Det er dog en mulighed, som 

Bornholm som en udviklingsmæssigt udfordret kommune skal være opmærksom på. Tilflytning af folk 

i arbejdsstyrken kræver, at der er beskæftigelsesmuligheder, mens dette ikke er tilfældet såfremt 

målgruppen er pensionister. 

Tabel 8: Begivenhed og antal tilflyttede pr. 1.000 indbyggere 
 

 Bornholm Odsherred Lolland Tønder  København 

Fødselsoverskud -24 -23 -39 -11 24 

Nettoindvandring 8 10 8 21 37 

Begynder på uddannelse -17 -16 -15 -21 38 

Afslutter uddannelse -7 -1 -8 -11 13 

Familieforøgelse 5 5 1 -2 -23 

Afgang fra arbejdsmarkedet 6 16 7 4 -6 

Øvrige -5 10 -11 -7 -3 

I alt -34 1 -57 -27 80 

Kilde: CRT, SAM-K og LINE 

 

I næste afsnit ser vi bl.a. nærmere på, hvad der vil ske med Bornholms økonomi, såfremt der skabes 

arbejdspladser og tilflytning af forskellige alderskategorier finder sted. 
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4 Scenarier 

  

4.1 Udgangspunkt eller ”base line” for Bornholm 
Udviklingen i folketal, beskæftigelse og arbejdsløshed på Bornholm ser i en aktuel fremskrivning med 

LINE således ud: 

Figur 1: Befolkning og beskæftigede på Bornholm over tid 

 
Kilde: CRT, LINE-modellen og Danmarks Statistik 

 

Befolkningstallet forventes i prognosen, baseret på Danmarks Statistiks standardprognose, at falde fra 

knapt 41.000 i 2012 til knapt 38.000 i 2028, hvilket betyder, at fremskrivningen er mere negativ end 

fremskrivningen var for godt 10 år siden. Videre fremgår det, at beskæftigelsen udviser en meget svagt 

faldende tendens, hvilket overraskende nok fører til en mangel på arbejdskraft, idet arbejdsstyrken 

falder kraftigere end beskæftigelsen. I modelberegningen ses dette som en negativ arbejdsløshed. Da 

dette ikke kan forekomme i virkelighedens verden, er det udtryk for, at der enten er opgaver, som ikke 

vil blive løst, eller også bliver arbejdsstyrken forøget gennem en øget tilflytning eller en senere 

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
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Figur 2: Arbejdsløshedsprocent på Bornholm over tid 

 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Ser man på udviklingen i befolkningssammensætningen, forstår man, hvorfor det særligt er 

arbejdsstyrken, der er faldende. Den største gruppe af erhvervsaktive mellem 30 og 64 år, der indtil 

2008 udgjorde over 50 % af befolkningen, tegner til i 2020 kun at udgøre 44 % og fortsætter med at 

falde, således at den i 2030 udgør under 40 %. Samtidigt ses en stigning i andelen af over 65-årige, 

mens de 0-17-årige går fra en andel på over 20 % i 2008 til knapt 16 % i 2020. Den mindre gruppe af 

18-29-årige udgør en andel på ca. 9 % i samme periode med en svagt faldende tendens. 
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Figur 3: Befolkning fordelt på aldersgrupper 

 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Fremskrivningerne tager udgangspunkt i, at der ikke gøres noget særligt for at fastholde og tiltrække 

befolkning og arbejdspladser til Bornholm. Beregningerne er gennemført med CRT’s økonomiske 

model LINE, som rummer hele landets økonomiske og demografiske variabler og deres udvikling over 

tid. Det unikke ved LINE er dens detaljegrad, der gør det muligt at se kommunefordelte variabler 

inddelt på detaljerede erhvervsgrupper, varegrupper, aldersgrupper og uddannelsesgrupper m.m. I 

fremskrivningen er der taget udgangspunkt i udviklingen i dansk økonomi9 tillagt eller fratrukket 

forskellige trends for Bornholms udvikling, som kan forventes at trække Bornholm bort fra de 

nationale udviklingstendenser. 

 

4.2 Scenarier for Bornholm 
Idéen med konsekvensberegninger i LINE er at kunne analysere konsekvenserne af 

kommunalpolitiske indgreb eller andre ændringer i de økonomiske variable for herefter at kunne se 

effekten på alle de øvrige variable i økonomien som beskæftigelse, produktion, eksport, kommunens 

budget, udligning m.m.  

Konsekvensberegningerne foregår inden for ét år og viser således, hvordan dette ene år ville have set 

ud, hvis ændringen var indtruffet. Følgevirkningerne over tid ses derfor inden for dette år og afhænger 

af, hvilken af de 4 modeltyper man vælger: 

• Model 1: Ændringer på kort sigt 

• Viser samfundskonsekvenserne på kort sigt.  
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• En stigning i beskæftigelsen i en kommune vil her gå direkte over i et tilsvarende fald i 

arbejdsløsheden, således at størrelsen på arbejdsstyrken er upåvirket af den direkte 

effekt. 

• Model 2: Ændringer på mellemlangt sigt 

• Viser samfundskonsekvenserne på mellemlangt sigt.  

• Her er arbejdsløsheden konstant og vil ikke ændres ved øget beskæftigelse. Derimod 

vil en øget beskæftigelse skabe en større arbejdsstyrke, mens befolkningen er uændret. 

• Model 3: Ændringer på langt sigt 

• Viser samfundskonsekvenserne på langt sigt.  

• Her er arbejdsløsheden også konstant, og den øgede beskæftigelse vil igen øge 

arbejdsstyrken, som igen vil skabe en stigning i befolkningen.  

• Model 4: Ændringer i eksogene variable 

• Viser som model 3 samfundskonsekvenserne på langt sigt.  

• I modsætning til model 1, 2 og 3, som bruges til ændringer i endogene variable (som 

f.eks. beskæftigelse og turismeomsætning), kan model 4 bruges til at ændre eksogene 

variabler (som f.eks. befolkningen).  

I beregningerne er det valgt at benytte en kombination af model 3 og model 4. Det relevante er at se, 

hvor meget man mere permanent kan ændre på det spor, som Bornholms udvikling følger. 

Vi ser nu nærmere på 3 hovedscenarier, som viser ændringerne i udviklingen i befolkning, 

arbejdspladser, produktion, indkomst og kommunale budgetter. For ikke blot at betragte Bornholm 

isoleret ser vi for udvalgte variable på de tre udkantskommuner Odsherred, Lolland og Tønder, der 

ligesom Bornholm er beliggende uden for større bycentre med begrænsede pendlingsmuligheder. 



18 
 

Tabel 9: Arbejdspladser som andele efter produktionssted fordelt på erhverv for 2012 
 
 

Erhverv  

Bornholm 
 

% 

Odsherred 
 

% 

Lolland 
 

% 

Tønder 
 

% 

Hele 
landet 

% 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 5,16 5,44 5,69 9,82 2,62 

Råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 1,45 0,37 1,19 1,29 1,09 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 3,42 1,34 2,00 3,11 2,06 

Maskinindustri 2,50 0,03 6,09 0,21 1,98 

Øvrig industri 2,75 10,62 5,02 12,21 7,09 

Bygge og anlæg 6,44 10,78 6,43 8,84 5,93 

Handel og transport mv. 30,12 23,95 23,03 24,37 25,36 

Information og kommunikation 1,89 0,60 0,50 0,68 3,74 

Finansiering og forsikring 1,37 1,10 1,55 1,43 3,20 

Ejendomshandel og udlejning 1,41 1,10 3,98 1,26 1,47 

Erhvervsservice 5,28 5,37 3,50 5,53 9,76 
Offentlig administration, undervisning og 
sundhed 35,00 34,52 37,90 27,23 30,94 

Kultur, fritid og anden service 3,21 4,77 3,12 4,04 4,74 

Alle erhverv 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Kilde: CRT, SAM-K 

 

4.3 Scenarie 1: Stigning i beskæftigelse på 1.000 fuldtidspersoner i 
maskinindustrien 

Det er kendetegnende for alle fire kommuner Bornholm, Odsherred, Lolland og Tønder, at de primære 

erhverv landbrug, skovbrug og fiskeri fylder mindst dobbelt så meget som på landsplan. Det er 

bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen i industrien på Bornholm ligger under landsgennemsnittet, 

mens den ligger over i de øvrige tre kommuner. Det fremgår dog ret klart, at bl.a. fødevare- og 

maskinindustrierhvervet har en betydelig vægt. Inden for maskinindustrien er der på Bornholm et 

industrielt miljø, og erhvervet eksporterer i væsentligt omfang. Hvis det skulle lykkes at øge 

beskæftigelsen kunne det være inden for maskinindustrien, hvor udsving i efterspørgslen på 

markederne og konkurrenceforholdene i dag betyder store udsving i beskæftigelsen. Vi ser derfor på 

et scenarie, hvor der skabes 1.000 arbejdspladser inden for maskinindustrien, som udtryk for, at det 

lykkes industrien at fastholde en fremgang gennem en længere periode. Dette ville betyde, at 

industriens samlede beskæftigelsesandel på Bornholm ville komme på niveau med det, der i dag er 

gældende for Lolland. Maskinindustrien vil ikke alene skabe direkte jobs, men også skabe afledte 

arbejdspladser for underleverandører og for virksomheder, som lever af voksende indkomst og 

forbrug afledt af de nye eksportarbejdspladser. Endelig vil det have afledte konsekvenser for 

kommunen, som skal stille daginstitutioner, skoler mv. til rådighed for de nye familier, som flytter til 

øen. Udgifterne vil vokse, men de vil blive finansieret af skatteindtægter opkrævet fra det øgede 

beskatningsgrundlag jf. afsnit 5. 
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Tabel 10: Ændringer i beskæftigelse efter produktionskommune 
 

Difference (antal) Bornholm 
Region 

Hovedstaden 

Øvrige 

Danmark 
 

Samlede 

Danmark 

+1000 maskinindustri 1.303 266 123  1.692 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at der på Bornholm vil blive skabt 300 flere arbejdspladser ud over 

dem, der skabes i maskinindustrien, mens der i det øvrige Danmark skabes knapt 400 arbejdspladser 

med størstedelen i hovedstadsregionen. 

Ses på fordelingen af arbejdspladser fremgår det, at ca. 40 % af den afledte beskæftigelseseffekt vil 

tilfalde handel og transporterhvervet. Endelig vil ca. 30 % af den afledte beskæftigelseseffekt ske i 

offentlig service som følge af flere indbyggere, primært børn med pasningsbehov eller børn i den 

skolepligtige alder. 

Tabel 11: Ændringer i beskæftigelse for Bornholm fordelt på erhverv 

 Difference (antal) + 1000 maskinindustri 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 992 

Bygge og anlæg 8 

Handel og transport mv. 123 

Information og kommunikation 7 

Finansiering og forsikring 9 

Ejendomshandel og udlejning 9 

Erhvervsservice 38 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 102 

Kultur, fritid og anden service 14 

Uoplyst aktivitet 0 

Alle erhverv 1.303 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Den øgede beskæftigelse øger befolkningens størrelse på Bornholm, idet vi beskriver et langsigt-

scenarie, hvor befolkningen tilpasser sig, og ledigheden er konstant. 
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Tabel 12: Befolkning efter bopælskommune 
 

Difference (antal) Bornholm 

Region 

Hovedstaden 

Øvrige 

Danmark 

Samlede 

Danmark 

+ 1000 maskinindustri 695 458 332 1.485 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

 

Det ses, at befolkningen på Bornholm øges med 695 personer som følge af væksten i beskæftigelsen, 

og ligesom den afledte beskæftigelsesudvikling er befolkningsfremgangen lidt større uden for end på 

Bornholm.  

Tabel 13: Ændring i befolkning for Bornholm fordelt på aldersgrupper 

 Difference (antal) +1000 maskinindustri 

0-9-årige 54 

10-19-årige 118 

20-29-årige 37 

30-39-årige 61 

40-49-årige 92 

50-59-årige 111 

60-69-årige 159 

70-79-årige 57 

80-89-årige 6 

90 år og derover 0 

Alle 695 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Ikke overraskende er størstedelen af stigningen i befolkningen i den arbejdsdygtige alder fra 20-69 år. 

Denne gruppe udgør 66 %, mens den næststørste gruppe udgøres af børn og unge i alderen 0-19 år 

med 25 %. Aldersgruppen af over 70-årige udgør blot 9 %. 

Ser vi på, hvorledes de 695 personer er uddannede, kommer størstedelen i kategorien ”Ufaglærte, 

studenter mv.”, hvilket skyldes, at 172 er i alderen 0-19 år, og at børn og unge under uddannelse også 

henføres til denne kategori. Blandt de uddannede ses, at de faglærte udgør den største gruppe med 

232 personer efterfulgt af gruppen med mellemlang uddannelse, der dog kun er godt en fjerdedel så 

stor med 61 personer. Denne kategori vil typisk være beskæftiget inden for det offentlige, bl.a. som 

skolelærere. 
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Tabel 14: Ændringer i Bornholms befolkning efter uddannelse 

 Difference (antal) +1000 maskinindustri 

Ufaglært, studenter mv. 371 

Faglærte / EFU 232 

Kort videregående uddannelse 17 

Mellemlang videregående uddannelse 61 

Lang videregående uddannelse  14 

Alle uddannelser 695 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

 

4.4 Scenarie 2: Befolkningstilflytning 
Andelen af ældre på Bornholm ligger betydeligt over landsgennemsnittet: 

Tabel 15: Befolkning fordelt på aldersgrupper for 2012, Bornholm og 
sammenligningskommuner 

 

Kommune 

0-17-

årige 

% 

18-29-

årige 

% 

30-64-

årige 

% 

65-79-

årige 

% 

80 år og 

derover 

%  

I alt 

 

% 

Bornholm                   18,41 9,16 47,69 18,79 5,95 100,00 

Odsherred                  18,14 9,07 46,86 20,65 5,28 100,00 

Lolland                    17,80 9,75 46,92 19,43 6,10 100,00 

Tønder                     20,79 12,07 46,09 15,71 5,34 100,00 

Hele landet 21,25 14,77 46,14 13,69 4,15 100,00 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

 

Det fremgår her, at Bornholms aldersfordeling er meget ældretung sammenlignet med 

landsgennemsnittet, men den ligner samtidigt meget de andre kommuner med samme geografiske og 

erhvervsmæssige specialisering. 

Den høje ældreandel afspejler både en betydelig fraflytning af unge og en begrænset tilbageflytning 

pga. manglende jobmuligheder, hvilket alt andet lige sænker de yngre aldersgruppers andel af 

befolkningen jf. kapitel 3. Det væsentligste bidrag til overrepræsentationen af ældre kommer fra, at 

befolkningen på stedet bliver ældre, og dette suppleres yderligere med tilflytning af folk, der flytter til 

Bornholm efter afgang fra arbejdsmarkedet jf. kapitel 3.  
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4.5 Scenarie 2a: Tiltrækning af 1.000 personer i alderen 50-59 år 
Spørgsmålet er, om det er muligt at øge tilflytningen af ”unge ældre” – ældre, der kan se sig selv være 

aktive nogle år på arbejdsmarkedet – og dermed øge den bornholmske arbejdsstyrke. Vi ser på 

konsekvenser af tilflytning af 1.000 50-59-årige, ”unge ældre”, som herefter udgør scenarie 2 a og 

dette undersøges sammen med scenarie 2 b.  

4.6 Scenarie 2b: Tiltrækning af 1.000 personer i alderen 80-89 år 
Der er beregnet et scenarie over de økonomiske konsekvenser af en tilflytning af 1.000 ældre i alderen 

80-89 år. Det er næppe realistisk at tiltrække denne aldersgruppe i nævnte omfang, men det kan med 

nogen tilnærmelse antages at være en langtidseffekt af enten tiltrækningen af 1.000 50-59-årige, eller 

tiltrækning af pensionister, der lige har forladt arbejdsmarkedet.  

Nedenfor ses på effekterne af tiltrækningen af de to aldersgrupper: 

Ved tiltrækning af de to befolkningsgrupper med 1.000 øges den samlede befolkning på Bornholm 

med henholdsvis 1.733 for den yngre gruppe og 1.578 personer for den ældre.  

Tabel 16: Ændring i Bornholms befolkning efter aldersgrupper 

 

Difference (antal) 

+1000  

50-59-årige  

+1000  

80-89-årige 

0-9-årige 58 43 

10-19-årige 92 53 

20-29-årige 38 29 

30-39-årige 63 58 

40-49-årige 101 98 

50-59-årige 1.123 123 

60-69-årige 174 128 

70-79-årige 70 40 

80-89-årige 13 1005 

90 år og derover 0 0 

Alle 1.733 1.578 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Det er ikke nogen overraskelse, at en tilflytning af 1.000 50-59-årige betyder en stigning i 

arbejdsudbuddet, idet de selv indgår i denne gruppe. Det interessante er, at tilflytningen vil betyde en 

større beskæftigelse, da arbejdsstyrken forøges, og der forudsættes konstant ledighed. En impuls på 

1.000 tilflyttede vil altså have yderligere positive effekter og tiltrække flere mennesker til Bornholm i 

langsigts-scenariet. Det ses, at tilflytningen på de 1.000 50-59-årige betyder en samlet tilflytning på 

yderligere 733 personer, således at den samlede befolkningsfremgang i alderen 20-69 år er på næsten 

1.500 personer, eller mere end 85 % af den samlede befolkningsfremgang. Fremgangen blandt børn og 

unge fra 0-19 år er på knapt 10 %, og mindre end 5 % af fremgangen finder sted blandt de over 69-

årige.  
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En tilflytning af 1.000 80-89-årige betyder en tilflytning af yderligere 578 personer, altså færre afledte 

flytninger end ved tilflytningen af de 50-59-årige. 66 % af tilvæksten er blandt de over 69-årige, mens 

den for de 20-69-årige er på 28 % og på bare 6 % for de 0-19-årige. Det ses, at størstedelen af den 

afledte effekt er i alderen 20-69-år. 

 

Uddannelsesniveauet ændres som følge af tilflytningen, selv om de tilflyttede antages at have samme 

uddannelsessammensætning, som er gældende for den aldersgruppe, der er på øen. Den store stigning 

i antallet af ufaglærte – særligt ved tilflytning af de 80-89-årige - skyldes, at mange i denne 

aldersgruppe er ufaglærte. 

Tabel 17: Ændringer i Bornholms befolkning efter uddannelse 

 

Difference (antal) 

+ 1000  

50-59-årige  

+1000  

80-89-årige 

Ufaglært, studenter mv. 723 899 

Faglærte / EFU 677 432 

Kort videregående uddannelse 59 28 

Mellemlang videregående uddannelse 221 165 

Lang videregående uddannelse  54 55 

Alle uddannelser 1.733 1.578 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

For at undersøge effekten af tilflytningen yderligere ses nedenfor på ændringerne i beskæftigelsen, 

som dette giver anledning til: 

 Tabel 18: Ændringer i beskæftigelse for Bornholm fordelt på erhverv 

 

Difference (antal) 

+ 1000  

50-59-årige 

+ 1000  

80-89-årige 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 46 21 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 90 7 

Bygge og anlæg 59 7 

Handel og transport mv. 225 42 

Information og kommunikation 26 7 

Finansiering og forsikring 21 5 

Ejendomshandel og udlejning 18 9 

Erhvervsservice 111 19 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 454 231 

Kultur, fritid og anden service 50 11 

Uoplyst aktivitet 5 4 

Alle erhverv 1.105 363 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Ved tiltrækning af de 1.000 50-59-årige ses en beskæftigelseseffekt på 1.105 arbejdspladser fordelt 

bredt ud over de bornholmske erhverv. Den offentlige sektor står for godt 40 % af fremgangen, mens 
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handel og transport står for 20 %, og de sidste 40 % fordeler sig på de øvrige private erhverv. Ved 

tiltrækning af de 80-89-årige øges arbejdsudbuddet ikke umiddelbart, og det er kun via denne gruppes 

efterspørgsel, at der sker en stigning i beskæftigelsen, som derfor samlet kun er på 363 personer. 

Koncentrationen er her stor på den offentlige sektor, idet 64 % af beskæftigelsesfremgangen kommer 

her, hvilket ikke er overraskende set i lyset af denne aldersgruppes behov for pleje- og 

sundhedsydelser. I kapitel 5 ser vi nærmere på, om udgifterne for kommunen kan finansieres af den 

resulterende stigning i udskrivningsgrundlag og kommunal udligning. 

 

4.7 Scenarie 3: Tiltrækning af 1.000 ”second-home-turister” - 
Turistscenariet 

Et positivt vækstelement i Bornholms udvikling før, nu og i fremtiden er turismen, der ligesom eksport 

af service i de kommende år forventes at have en højere vækst end traditionel vareeksport. 

En overvejelse er derfor, som led i en turismestrategi, at tillade personer fra det øvrige Danmark at 

købe huse og lejligheder i attraktive områder og markedsføre dette aktivt. Hermed er sigtet at 

modvirke, at de mindre bysamfund, primært langs kysterne, udvikles til spøgelsesbyer. Der er allerede 

eksempler på, at hoteller er blevet omdannet til ferielejligheder med et større antal besøg i 

ydersæsonen til følge. Når man ejer en feriebolig på Bornholm er det naturligt at bruge den i flere 

perioder, også uden for den traditionelle højsæson. Et scenarie for Bornholm kunne derfor være, at der 

arbejdes på at tiltrække personer fra det øvrige Danmark til huse eller lejligheder i de mindre og 

kystnære bysamfund, bl.a. ved en ophævelse af bopælspligten. Hermed gives de mindre bysamfund og 

turismen på Bornholm en saltvandsindsprøjtning. Det er beregnet hvad effekten af en sådan lempelse i 

politikken vil medføre, idet det er antaget, at lempelsen vil svare til en stigning i forbruget svarende til 

en stigning på 200.000 overnatninger. Dette kan tænkes genereret af f.eks. 1.000 boliger med 

gennemsnitligt 200 overnatninger. De anlægsinvesteringer, der måtte komme som følge af boligsalget, 

er ikke beregnet, idet der kun ses på de permanente driftseffekter.  

Den meromsætning, der vil være ved flere second-home turister på Bornholm, vil betyde en fremgang i 

beskæftigelsen på Bornholm med 76 personer. Effekten er begrænset til de 76 personer, idet det alene 

er resultatet af den øgede efterspørgsel fra de ekstra 200.000 overnatninger, der kan aflæses. 

Tabel 19: Ændringer i beskæftigelse for Bornholm – Turistscenariet 
 

Difference (antal) Bornholm 
Turistscenarie 76 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Den ændrede beskæftigelse betyder i langsigts-scenariet en fremgang i befolkningen på 120 personer.    

Fremgangen i befolkningen, der er skabt af den øgede beskæftigelse, er størst blandt folk i 

arbejdsstyrken, der øges med knapt 90 personer, mens 0-19-årige udgør 30 personer. I forhold til 

uddannelse sker fremgangen primært blandt faglærte, der øges med 40, mens de ufaglærte, der 
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rummer de 30 personer under 20 år, stiger med 62. Personer med en mellemlang videregående 

uddannelse øges med 12.  

 

Tabel 20: Ændringer i Bornholms befolkning efter uddannelse 

 

Difference (antal) 

Turist- 

Scenarie 

Ufaglært, studenter mv. 62 

Faglærte / EFU 40 

Kort videregående uddannelse 4 

Mellemlang videregående uddannelse 12 

Lang videregående uddannelse  2 

Alle uddannelser 120 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

 

Ser vi på hvilke erhverv, der påvirkes af de flere overnatninger på Bornholm, er det ikke overraskende, 

at den største effekt kommer inden for handel og transporterhvervet, der med en fremgang på 44 

personer står for mere end halvdelen af fremgangen. Den øvrige beskæftigelsesfremgang finder sted 

inden for offentlig administration, undervisning og sundhed.   

 

Tabel 21: Ændringer i beskæftigelse for Bornholm fordelt på erhverv 

Difference (antal) 

Turist-

scenarie 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 1 

Bygge og anlæg 1 

Handel og transport mv. 44 

Information og kommunikation 1 

Finansiering og forsikring 1 

Ejendomshandel og udlejning 1 

Erhvervsservice 5 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 20 

Kultur, fritid og anden service 3 

Uoplyst aktivitet 0 

Alle erhverv 76 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

4.8 Sammenfatning 
Hvad enten der kommer en vækst på 1.000 beskæftigede i maskinindustrien, der flytter 1.000 50-59-

årige eller 80-89-årige til øen, eller turismen øges med 200.000 overnatninger, øger dette 

aktivitetsniveauet.  
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Det er indlysende, at vækst i maskinindustrien og turistindustrien gavner forskellige sektorer, ligesom 

det klart er scenariet med maskinindustrien, der har den største effekt. Havde beregningen været lavet 

på baggrund af en vækst med 100 arbejdspladser i maskinindustrien havde effekterne været en 

tiendedel, men stadig større end de aktuelt beregnede i turistscenariet. I de to scenarier med 

tilflytning er det ikke nogen overraskelse, at den yngste gruppe øger arbejdsudbuddet og 

beskæftigelsen. Den ældste gruppe øger ikke arbejdsstyrken direkte men bidrager dog til øget 

tilflytning, idet de har en efterspørgsel, der retter sig imod især offentlige ydelser, som betyder flere 

beskæftigede. I næste afsnit ses på sammenhængen mellem de øgede indtægter og udgifter for 

kommunen ved scenariernes realisering. 
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5 Effekter for udskrivningsgrundlag, indkomstdannelse og 

kommunal økonomi 
Nedenfor belyses på tværs af scenarierne konsekvenserne for udskrivningsgrundlag, 

indkomstdannelse samt udgifter og indtægter for Bornholms Regionskommune. Der ses særligt på 

udgifter og indtægter til kommunen, når der er taget højde for betydningen af det kommunale 

udligningssystem. Dette system udligner såvel det kommunale udskrivningsgrundlag, altså 

indtægtsgrundlaget, som det udgiftsbehov, der beregnes, bl.a. ud fra befolkningens 

alderssammensætning. 

Udskrivningsgrundlag   

Tabel 22: Specificering af ændringer i udskrivningsgrundlag for Bornholm 

 

Difference (Mio. kr.) 

+1000 

beskæft.mask.industri 

+1000  

50-59-årige 

+ 1000  

80-89-årige 

Turist-

scenarie 

Personlig indkomst: 

       Løn / skattesystem 368 300 85 18 

   Overskud af virksomhed 49 43 18 3 

   Honorarer 1 2 1 0 

   Underholdsbidrag 0 0 0 0 

   Forsikringspension 5 9 13 1 

   Pensionskassepension 2 4 6 0 

   Indkomstoverførsler - skattepligtige 39 73 153 5 

   Indbetalinger til pensionsordning 10 10 4 1 

   Indbetalinger til kapitalpension 5 5 1 1 

   Anden personlig indkomst -3 -20 1 -2 

Personlig indkomst 446 396 272 23 

Kapitalindkomst: 

       Renteindtægter 1 3 4 0 

   Renteudgifter 10 35 12 3 

   Anden kapitalindkomst 3 12 4 1 

Kapitalindkomst -6 -20 -4 -1 

Skattepligtig indkomst: 

       Personlig indkomst 446 396 272 23 

   Kapitalindkomst -6 -20 -4 -1 

   Ligningsmæssige fradrag 8 32 10 2 

   Anden skattepligtig indkomst 0 0 0 0 

Skattepligtig indkomst 433 344 257 20 

Udskrivningsgrundlag: 

       Skattepligtig indkomst 433 344 257 20 

   Personfradrag - kommune 28 76 64 5 

Udskrivningsgrundlag - kommune 404 267 193 16 

Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Det fremgår her, at udskrivningsgrundlaget stiger mest i tilfældet med 1.000 flere beskæftigede inden 

for maskinindustrien. Her stiger den personlige indkomst med kr. 446 mio., der efter fradrag af 

personfradrag, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag resulterer i en stigning i 
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udskrivningsgrundlaget på kr. 404 mio. Den personlige indkomst stiger med kr. 396 mio. ved 1.000 

flere 50-59-årige, men fradragene i form af personfradrag, ligningsmæssige fradrag og 

kapitalindkomst er her hele kr. 128 mio., hvilket resulterer i en stigning i udskrivningsgrundlaget på 

kr. 267 mio., altså noget mindre end i det første scenarie. Endelig vil en tilflytning af 1.000 80-89-årige 

føre til en samlet stigning i den personlige indkomst med kr. 272 mio., altså godt kr. 120 mio. mindre 

end ved tilflytning af de 50-59-årige. Efter personfradrag mv. bliver resultatet en vækst i 

udskrivningsgrundlaget med kr. 193 mio. Det er værd at bemærke, at over halvdelen af de kr. 272 mio. 

i personlig indkomst, nemlig kr. 153 mio., stammer fra skattepligtige indkomstoverførsler. Endelig ses 

det, at effekten er meget begrænset i turistscenariet med en forøgelse af udskrivningsgrundlaget med 

kr. 16 mio. 

 

Indkomstdannelse 

Ser vi på hvilke erhverv, der i de forskellige scenarier bidrager til udviklingen, ses markante forskelle. 

Ikke overraskende går industrien kraftigt frem i scenariet med vækst i maskinindustrien med en 

fremgang i indkomstdannelsen, målt som bruttoværditilvæksten10, på kr. 649 mio., heraf kr. 488 mio. i 

industrien. 

Tabel 23: Ændringer i bruttoværditilvækst på Bornholm efter erhverv 

 

Difference (Mio. kr.) 

+1000 

maskin.ind. 

+1000  

50-59-

årige 

+1000  

80-89-

årige 

Turist-

scenarie 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 0 4 0 0 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 488 6 2 0 

Bygge og anlæg 2 3 1 0 

Handel og transport mv. 41 29 13 16 

Information og kommunikation 4 6 3 1 

Finansiering og forsikring 10 11 5 1 

Ejendomshandel og udlejning 46 46 28 3 

Erhvervsservice 9 12 4 1 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 44 66 108 8 

Kultur, fritid og anden service 5 7 4 1 

Uoplyst aktivitet 0 0 0 0 

Alle erhverv 649 189 170 31 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

 

I scenarierne med tilflytning ses en mindre bruttoværditilvækst på henholdsvis kr. 189 mio. ved 

tilflytning af de 50-59-årige og kr. 170 mio. ved 80-89-årige. Effekten er her igen spredt på erhvervene 

for så vidt angår tilflytningen af de yngre ældre, mens den ved de ældres tilflytning er mere 

koncentreret på den offentlige sektor, der udgør knapt to tredjedele af fremgangen i 

bruttoværditilvæksten. I turismescenariet ses halvdelen af effekten inden for handels- og 

transporterhvervet, og de offentlige tjenester udgør en fjerdedel. 
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Kommunal økonomi 

Baseret på beregnede enhedsomkostninger for de enkelte aldersgrupper og den samlede kommunale 

udligning samt skatter kan et samlet regnestykke for Bornholm opstilles i nedenstående tabel: 

 

Tabel 24: Ændring i Bornholms kommunalbudget fordelt på hovedkonto 

Difference (Mio. kr.) 

+1000 

mask.ind. 

+1000  

50-59-årige 

+1000  

80-89-

årige 

Turist-

scenarie 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 1 1 0 

Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 

Transport og infrastruktur 2 5 5 0 

Undervisning og kultur 10 10 7 1 

Sundhedsområdet 4 9 81 1 

Sociale opgaver og beskæftigelse 25 58 772 4 

Fællesudgifter og administration 7 19 18 1 

Udgifter i alt 49 101 115 7 

Tilskud og udligning 39 -31 -97 -2 

Kommuneskatter -105 -70 -50 -4 

Anden finansiering -12 -26 -23 0 

Finansiering i alt -79 -126 -171 -7 

Over(-)/Underskud(+) -30 -25 -56 1 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 
1 Sundhedsområdet er ikke vægtet med aldersgrupper – dvs. alle aldersgrupper trækker lige meget i udgifterne.  
2 På socialområdet er der vægtet med overordnede aldersgrupper – men primært i de yngre aldersgrupper (børnehavebørn, 
folkeskolebørn, gymnasiaster mv.), mens der i de øvre aldersgrupper skelnes mellem før/efter pensionsalder, således at 
udgifter, der vedrører ældre mennesker trækkes af aldersgruppen 65 år og op. 

 

Udgifter 

På udgiftssiden er maskinindustrien kendetegnet ved en stigning på kr. 10 mio. vedrørende 

undervisning og kultur, primært skolegang for børnene, og kr. 25 mio. vedr. social- og 

beskæftigelsesområdet. Den samme stigning i udgifterne på skoleområdet ses i 50-59-års scenariet, 

mens udgifterne til sundhedsområdet og til social- og beskæftigelsesområdet her er godt dobbelt så 

store som i scenariet for maskinindustrien, altså kr. 59 mio. I turistscenariet påvirkes udgifterne 

markant mindre med en samlet udgiftspåvirkning på kr. 7 mio., heraf kr. 4 mio. inden for sociale 

opgaver og beskæftigelse.   

 

Større udgifter end de beregnede for de 80-89-årige 

I tilfældet med de gamle ældre ses, at udgifterne til social- og beskæftigelsesområdet er steget til kr. 77 

mio., altså tre gange mere end i tilfældet med maskinindustrien. Regnestykket hviler på den 

forudsætning, at udgifterne stiger med det samme beløb pr. indbygger i alderen over 65 år. 

Forudsætningen er ikke realistisk, idet udgifterne til gruppen af 80-89-årige vil være højere end 

gennemsnittet for de over 65-årige.  
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For at give et fingerpeg om, hvor meget mere denne gruppe trækker på kommunale ydelser, er set på 

udgifterne til hjemmehjælp. Her viser tal fra Danmarks Statistik, at hjemmehjælp gives med ca. dobbelt 

så mange timer til 80-89-årige som i gruppen af over 65-årige under ét. Lægges hertil, at udgifterne på 

sundhedsområdet ikke er vægtet med aldersgrupper, er det rimeligt at antage, at udgifterne i 

beregningen er kraftigt undervurderet. Den samlede kommunale udgift ville således nok realistisk 

være det dobbelte af den ovenfor beregnede. Et mere realistisk niveau kan meget vel være, at 

udgifterne til sociale opgaver bliver dobbelt så store som beregnet, altså kr. 154 mio., idet der heri 

også tages højde for de øgede sundhedsudgifter.  

 

Finansiering 

På indtægtssiden ses resultatet af den øgede beskæftigelse, nemlig et større udskrivningsgrundlag, og 

baggrunden er analog til tallene i tabel 22. Fremgangen i udskrivningsgrundlaget giver merindtægter 

til kommunen på hhv. kr. 105, 70, 50 og 7 mio. i de fire scenarier.  

 

Kommunen vil i tilfældet med en fremgang i maskinindustrien miste kr. 39 mio. i tilskud og udligning, 

primært fordi udskrivningsgrundlaget pr. indbygger vil stige og således komme tættere på det 

landsgennemsnit, der udlignes henimod. I forhold til den kommunale økonomi betyder dette, at øgede 

udgifter for kr. 49 mio. og faldende udligningstilskud på kr. 39 mio. trækker fra den samlede gevinst på 

kr. 118 mio. i øgede skatter og anden finansiering, hvilket samlet resulterer i en mindre, men dog 

positiv gevinst på kr. 30 mio.  

 

I scenariet med flere ældre i den arbejdsdygtige alder stiger kommuneskatterne med kr. 70 mio., men 

tilskud og udligningen stiger med kr. 31 mio. Årsagen hertil er, at den skattepligtige indkomst pr. 

indbygger stiger svagt, mens antallet af indbyggere stiger med mere end 4 %. Den samlede 

finansiering vil stige med kr. 126 mio., hvorved der opnås et overskud på kr. 25 mio.  

 

I turistscenariet bidrager kommuneskatter og udligning til en samlet finansiering, der svarer til 

udgifterne, nemlig kr. 7 mio. Der er således en begrænset effekt på kr. 1 mio. som følge af 

turismescenariet. At effekten er positiv skyldes, at modellen regner med flere decimaler end angivet i 

tabellen. 

 

Endelig ser vi, at i scenariet med tilflytningen af 1.000 80-89-årige vil finansieringen for kommunen 

være størst, idet tilskud og udligning stiger med hele kr. 97 mio. og bidrager til en samlet øget 

finansiering med kr. 171 mio. Baggrunden herfor er, at udgiftsbehovet stiger betragteligt, og at 

udligningen af beskatningsgrundlaget stiger, idet den skattepligtige indkomst pr. indbygger falder. 

Med en stigning i befolkningen, lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger og større udgiftsbehov fås 

den samlede forbedring af finansieringen. Det skal dog bemærkes, at følger udgifterne det ovenfor 

angivne udgiftsbillede for ældre, vil udgiften nærmere være kr. 192 mio., og altså kr. 21 mio. mere end 

det finansieringen øges med. Således bliver scenariet trods det store finansieringsbidrag negativt med 

ca. kr. 21 mio. 

 

I nedenstående tabel er vist den samlede skattepligtige indkomst på Bornholm i millioner kr. og 

ændringerne og den resulterende skattepligtige indkomst målt pr. indbygger for alle scenarierne. 
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 Tabel 25: Resulterende skattepligtig indkomst pr. indbygger på Bornholm 
 

  

 + 1000 

mask.ind. 

+ 1000  

50-59-årige 

+ 1000  

80-89-årige 

Turist-

scenarie 

Skattepligtig indkomst, i alt  Mio. Kr. 7.379  7.290   7.203  6.966  

Ændring i skattepligtig 

indkomst pr. indbygger Kr.  7.650  1.063   - 373   - 7  

Skattepligtig indkomst pr. indb. Kr.  180.411  173.824  172.387  172.753  
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

Det fremgår endelig af nedenstående tabel, at baggrunden for det særligt store finansieringsbidrag til 

den kommunale økonomi i scenariet med tiltrækning af de 80-89-årige er den almindelige 

landsudligning, som udligner udskrivningsgrundlaget, i tilfældet her kr. 64 mio. samt et særligt 

”Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud” på knapt kr. 28 mio. 

Tabel 26: Ændring i overordnede udligninger på Bornholm 

    

Difference (Mio. kr.) 

+1000 

mask.ind. 

+1000  

50-59-

årige 

+1000  

80-89-

årig 

Turist-

scenarie 

Landsudligning -24,43 21,95 63,58 1,74 

Statstilskud (ordinært) 1,76 4,43 3,77 0,31 

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -16,82 3,24 27,52 0,35 

Bidrag vedr. indvandrer og efterkommere -0,47 -1,16 -0,99 -0,08 

Tilskud fra kvalitetsfond 0,25 0,63 0,57 0,04 

Udligning af selskabsskat 0,20 0,48 0,40 0,03 

Tilskud vedr. indvandrer og efterkommere 0,15 0,25 0,21 0,02 

Beskæftigelsestilskud 0,46 0,46 0,46 0 

 

Samlet tilskud -38,90 30,28 95,52 2,41 
Kilde: CRT, LINE-modellen 

 

I forhold til udskrivningsgrundlaget for Bornholm er det antaget, at indkomsten pr. beskæftiget er den 

samme ved den skabte beskæftigelse som ved den eksisterende.  

 

5.1 Sammenfatning 
Beskrivelsen af, hvad der er på spil for Bornholm bliver meget realistisk, når effekterne for de 

kommunale indtægter og udgifter regnes med. Dette er særdeles vigtigt, idet kommunen er en   

væsentlig aktør i udviklingen og har indflydelse på en række parametre, der påvirker udviklingen. Det 

ses her, hvilken stabilisering den kommunale udligning har på den kommunale økonomi. En fremgang 

i udskrivningsgrundlaget i eksemplet med fremgang i maskinindustrien bliver således reduceret, idet 

en del af stigningen i udskrivningsgrundlaget bliver udlignet. Samtidigt ses de kommunale udgifter at 

stige, men dog vil der alt i alt være en fordel for den kommunale økonomi på ca. kr. 30 mio. I tilfældet 
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med flere tilflyttede 50-59-årige er der tilsvarende en begrænset stigning i udskrivningsgrundlag pr. 

indbygger, de kommunale udgifter vokser, hvilket dog mere end finansieres af stigningen i det samlede 

udskrivningsgrundlag fra den større befolkning og fra udligningen. Endelig er det mest sandsynlige, at 

udgifterne ved 1.000 ekstra 80-89-årige vil overstige finansieringen. Det skal her anføres, at det ideelt 

set ville kræve en ny kørsel, hvor indtægterne forbundet med de øgede offentlige udgifter også blev 

beregnet. En sådan beregning er i denne undersøgelse ikke gennemført af ressourcemæssige årsager. 

Det i tabellen angivne overskud er mest sandsynligt ved tilflytning af yngre pensionister. Det sidste 

scenarie med en stigning i antallet turistet som følge af flere sommerboliger på Bornholm er stort set 

neutralt for det kommunale finansieringsgrundlag. Scenariet er dog ikke uinteressant, blot fordi 

effekten for kommunens økonomi er marginal, jf. afsnit 4. 

                                                             
1 Som kan tolkes som overnatninger af personer med ”second-home” på Bornholm. I beregningerne er forudsat, at de 

besøgende har et døgnforbrug svarende til tyske vandrehjemsgæster. 
2
 ”Bornholm i tal 2002”, Bornholms Amt, Kommunerne på Bornholm, Bornholms Erhvervsknudepunkt (2002). 

3
 Tallet er befolkningen pr. 1/1 2013. 

4 Modellen er dokumenteret i ”Kommunal udvikling og generelle tilskud” (2013), Økonomi- og Indenrigsministeriet. 
5
 Med uddannelse menes erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. ikke folkeskolen eller gymnasium mv. 

6 Personer, som afslutter uddannelser, defineres som personer, som får en ny uddannelseskode i 2010 sammenlignet med 
2005. Igen tages alene udgangspunkt i erhvervskompetencegivende uddannelser. 

7 Her ses på familier, som har flere hjemmeboende børn i 2010 sammenlignet med 2005. Der kan således være tale om at 
familien får det første barn i perioden 2005 til 2010, men også at antallet af børn vokser. 

8 Pensionering defineres her som afgang fra arbejdsmarkedet, som ikke er overgang til uddannelse. Der er hovedsageligt tale 
om personer, som overgår til alderspension, efterløn mv. men også personer, som af forskellige grunde går ud af 
arbejdsstyrken. Igen henregnes alle personer til ”pensions-familier”, hvis blot en enkelt familiemedlem går ud af 
arbejdsstyrken. 

9 Fremskrivningen bygger på regeringens 2020-plan og den aktuelle konjunkturudvikling som er beregnet med den nationale 
model ADAM. En nærmere redegørelse for resultaterne findes i Schønemann et al. (2012), ”Fremskrivningsnotat, december 
2012” 

10 Bruttoværditilvæksten = produktionen i basispriser fratrukket medgået forbrug i køberpriser, jf. Danmarks Statistik, 
Nationalregnskabet. 


