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I årsberetningen for 2012 konstaterede jeg, at årets resultat
ikke var godt. Centret bogførte 2012 en grundbevilling på 5,7
mio. kr. og havde indtægter fra kontrakter og projekter på 6,7
mio. kr., mens udgifterne beløb sig til 13,0 mio. kr. Dermed
var egenkapitalen negativ på minus 0,3 mio. kr. Bestyrelsen
så med alvor på denne problematik og reducerede derfor
udgiftsbudgettet i januar 2013 med i alt 1 mio. kr. i forhold
til det oprindelige budget for 2012 (det gik især ud over
lønbudgettet) og satte i samarbejde med centrets nye leder
fokus på stærkere aktivitet for at opnå kontrakter. Resultatet
for 2013 viser et glædeligt turnaround og CRT indsætter
derfor ved årets slutning 0,8 mio. kr. på egenkapitalkontoen,
som dermed er i plus med 0,5 mio. kr. Bestyrelsens mål er
en egenkapital i omegnen af 1 mio. kr. Det gode resultat er
opnået ved stigende aktivitet, som 2013 omfatter grundbevilling på 5,9 mio. kr. og bogførte kontrakter og projekter på
7,0 mio. kr., mens udgifterne beløber sig til 12,1 mio. kr.,
hele 0,9 mio. kr. mindre end i 2012.
Bestyrelsen har de seneste år prioriteret deltagelse i den
videnskabelige verdens aktiviteter højt. Centret skal markere
sig i internationale netværk og producere artikler til internationale videnskabelige konkurrencetidsskrifter som et
synligt mål for centrets videnskabelige status.
I år 2013 har medarbejdere fra centret deltaget med præsentationer i Regional Science Association’s møde om ’Advances
in Tourism Marketing’, i møde om ’Marketing Places and

Spaces–Shifting Tourism Flows’, og i International InputOutput–Regional Science Association’s konference. Dertil
kommer en række yderligere mødedeltagelser (f. eks. i
International Geographical Unions Island Commission og i
American Association of Geographers). Bestyrelsen konstaterer, at deltagelse i internationale netværk viser et ganske
højt aktivitetsniveau.
I publikationshenseende har centrets medarbejdere offentliggjort i alt 39 notater, rapporter, bogkapitler, videnskabelige
artikler og afhandlinger. Der er kun publiceret en artikel i
internationale videnskabelige konkurrencetidsskrifter (J.
Manniche & K. T. Larsen: Experience Staging and Symbolic
Knowledge: the Case of Bornholm Culinary Products, i:
European Urban and Regional Studies, Volume 20, 4: 401416), hvor det strategiske mål er 8 pr. år. På plus-siden kan
man notere, at J. Manniche med succes forsvarede sin Ph. D.
afhandling: Territorial Knowledge Dynamics and alternative
food: The case of Bornholm (Aalborg University, SPIRIT PhD
Series, Thesis no. 40), hvor han præsenterer og diskuterer
de teoretiske og metodologiske rammer og empiriske resultater og videre implikationer af en specifik undersøgelse
af innovationen af bornholmske fødevarer. Afhandling og
præsentationen pegede fremad mod udvikling af alternativer
til klyngebegrebet i yderområder, hvilket bestyrelsen anbefaler
som en forskningsmæssig satsning. Bestyrelsen konstaterer,
at der publiceres mange rapporter, notater og kongresbidrag,
men at det, der tæller videnskabeligt: Artikler i internationale

videnskabelige konkurrencetidsskrifter, er på et alt for lavt
niveau. Centret opfylder dermed ikke målet om at hævde
sig inden for videnskabens verden. Vi anser 2013 for at
udgøre et lavpunkt i henseende hertil. Vi ved, at det tager
tid at vende skuden og at videnskabelige tidsskriftartikler
har en lang produktionstid, men bestyrelsen forventer, at
direktør og medarbejdere også på dette område præsterer
et turnaround.
Det bornholmske folkemøde er ved at være en tradition,
og centret har medvirket ved alle hidtidige møder. I 2013
var man vært ved fire arrangementer, hvor man ville ’løfte
blikket’ og sætte fokus på de ressourcer, der er til rådighed
i yderområder, frem for at fokusere på de begrænsninger,
der ofte præger debatten. Det gjorde man med baggrund i
centrets forsknings- og udviklingsaktiviteter og afholdt fire
arrangementer med temaerne: Årsregnskab for udkantsdanmark, at udnytte ressourcer i landdistrikter, unges ressourcer som aktiv udviklingskraft og Øresundsregionen – den
dynamiske metropol (præsentation af ny bog af samme navn
ved Å. E. Andersson, D. E. Andersson & C. W. Matthiessen).
Bestyrelsen anser arrangementerne for gode, og der var
positivt feedback fra de involverede parter.

af samfundsproblemer i udkantsområder. Strategien er nu
centreret omkring modelbaseret økonomisk analyse, som
billedligt talt er en ”samfundsscanner”. Til dette centrale
felt er der knyttet tre fokusområder: øproblematik, turisme
og regional udvikling. Den overordnede hensigt er at yde
forskning i udkantsområder til brug på lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt niveau, og visionen er at skabe
nye koblinger mellem kvantitativ og kvalitativ forskning,
der bidrager til øget bæredygtighed, vækst og livskvalitet i
udkantsområder, herunder øer. Som et led i bestræbelserne
på at forfølge de strategiske mål har bestyrelsen godkendt
en handlingsplan og prioriteringer for 2014, som vil styrke
videnskabelig formidling samt netværk, strategisk projektudvikling og teamudvikling. Bestyrelsen ønsker desuden,
at der skal føres en aktiv mediepolitik.
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Christian Wichmann Matthiessen
Formand for bestyrelsen

Bestyrelsen konstaterer, at der er brug for centrets ekspertise
om udkantsområder og deres erhvervsmæssige præstationer
og rammebetingelser, og der er behov for forankring i det
konkrete udviklingsmiljø – Bornholm som testø for løsning
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DIREKTØRENS BERETNING 2013

Året 2013 var et år med fokus på sikring af en sund og bæredygtig økonomi for CRT for fremtiden. Det dårlige resultat
i 2012, der resulterede i en negativ egenkapital, krævede
en markant kursændring med et øget fokus på indtjeningen,
men ikke mindst på omkostningerne. Det lykkedes både at
reducere omkostningerne og øge omsætningen, således at
økonomien sammenlagt blev forbedret med 1,4 mio. kr. i
forhold til 2012. Overskuddet blev på 784 t. kr., et niveau ikke
set siden 2010, hvor omsætningen var rekordstor. Det var
hårdt arbejde og fik sine – også personlige – omkostninger,
men har sikret en følelse af tryghed der giver nyt rum for
kreativitet og udfoldelse af medarbejdernes ressourcer. CRT
har trods det store pres på økonomien formået at fastholde
et højt aktivitetsniveau i 2013 og øget produktiviteten, hvor
både antallet af projekter og omsætning pr. medarbejder er
steget. Der er samlet set gennemført 36 projekter og lavet
39 skriftlige produktioner i 2013 mod 34 i 2012 og 21 i 2011.
Den største forøgelse er sket i kategorierne ”præsentationer”
(herunder på konferencer), ”notater” og ”rapporter”, der er
målrettet kunderne og anvendelses- og policy orienterede.
Det er også lykkedes at hæve niveauet for omtale i medier
uden for Bornholm til 35 online citeringer i 2013 mod blot
13 tilsammen de to foregående år.
Der skete også et skifte i projekternes geografiske orientering
med færre lokale bornholmske projekter og flere nationale
projekter. Det er på den ene side positivt, at projektaktivitet og synlighed slår mere igennem nationalt, men samtidig
vigtigt, at CRT spiller en rolle ift. anvendelse af viden i
udviklingen af Bornholm. CRT har derfor i 2013 igangsat to
nye initiativer specifikt til gavn for Bornholm. For det første
ressourcer til, i dialog med Destination Bornholm, at følge
udviklingen i Bornholms turisme. Med disse ressourcer er der
blandt andet lavet et turismesatellitregnskab for Bornholm,
der udover at redegøre for de beskæftigelsesmæssige og
økonomiske effekter af turismen på Bornholm også tillader
at vurdere konsekvenserne af særlige turismeindsatser eller begivenheder på Bornholm, som f.eks. Folkemødet. For
det andet en projektpulje, hvor bornholmske aktører kan
få lavet mindre analyser og udredninger på betingelse af, at
resultaterne stilles generelt til rådighed. CRT kan også selv

ud af denne pulje igangsætte mindre analyser af relevans –
og forhåbentlig interesse!–for Bornholm. Puljen har endnu
ikke fået rigtig fat, men fastholdes omend i mindre størrelse
i 2014. Håbet er på denne måde at fremme mere løbende og
direkte overførsel af viden til bornholmske aktører.
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Blandt alle de mange projektaktiviteter og -resultater i 2013
vil jeg især gerne fremhæve tre. Der er Jesper Manniches
Ph.d. ”Territorial Knowledge Dynamics and Alternative
Food: The case of Bornholm” der åbner for nye diskussioner
inden for økonomisk geografi og betydningen af nye typer af
relationer mellem producenter og forbrugere og også kaster
et kritisk blik på klyngebegrebet ift. yderområder (s. 10).
Projektet ”Ledige indenfor bygge- og anlægssektoren” (s.
19) blev udført for Ekspertudvalget om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehovet nedsat
af regeringen. Udvalget havde til opgave at komme med
forslag til, hvordan arbejdsstyrken kan opkvalificeres til at
varetage de jobs, der opstår i forbindelse med de planlagte
infrastrukturinvesteringer for mellem 200-250 milliarder
kroner, så de danske lønmodtagere og Danmark som helhed får mest muligt ud af disse investeringer. Til slut er der
projektet ”Mit hjem er hvor mit hjerte er” (s. 30), der dels
bygger videre på et årelangt tillidsfuldt nordisk samarbejde
om kultursektoren i yderområder og dels sætter spot på
yderområders ressourcer gennem en ny forståelse af unge
fraflyttede som mobil videnskapital der stadig bidrager til
udvikling og aktivitet frem for at være et brain drain der
søges reetableret ved at lokke de unge hjem igen.
Målet for 2014 er at fortsætte de gode takter fra 2013, at
fastholde den større overensstemmelse mellem omkostningerne på CRT og indtjeningen og ikke sætte den over styr,
mens synligheden og gennemslagskraften på alle fronter
også forbedres – i det videnskabelige arbejde, rådgivningen
og den offentlige debat.
Lene Feldthus Andersen
Direktør
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Center for Regional- og Turismeforsknings aktiviteter
fordeler sig på tre felter ift. formål, bidrag til omverdenen
og målgrupper. Disse tre felter er:

NY VIDEN
Her udvikler vi ny teori; driver grundforskning frit uden andre
bindinger end vores egen søgen efter ny viden om fænomener.
Vi udvikler nye modeller og forståelser, som senere kan finde
anvendelse i såvel anvendt forskning som udvikling hos os
selv eller aktører i turisme og regional udvikling.

NY INDSIGT
Her opnår vi ny indsigt i fænomener i specifik sammenhæng.
Vi anvender ny viden – egen og andres – rettet mod specifikke
mål og målgrupper. Vi afprøver og eksperimenterer; vi laver
anvendt forskning.

NY ANVENDELSE
Her anvender vi ny viden og ny indsigt til at udvikle nyt. Vi
hjælper nationale, regionale og lokale aktører i turisme og
regional udvikling til at indføre nye eller forbedre eksisterende
forhold - produkter, processer eller systemer.

FIGUR 1: OMSÆTNINGSFORDELING
I 2013 havde aktiviteterne på CRT følgende fordeling målt
på omsætning:

FIGUR 2: AKTIVITETER FORDELT EFTER OMSÆTNING

NY VIDEN
Grundforskningsaktiviteterne på CRT finansieres af bevillingen
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og udmøntes i
videnskabelig publicering, deltagelse i videnskabelige konferencer og nationale og internationale forskningsnetværk
såvel som forskeruddannelse, fx ph.d

VIDENSKABELIG PUBLICERING
I 2013 opnåede CRT gennem centrets videnskabelige publicering en Bibliometrisk Forskningsindikator (BFI)1 på 5,0.
Følgende videnskabelige artikler og konferencepapers har
bidraget til niveauet for 2013:
Manniche J & Larsen KT (2013): Experience Staging and
Symbolic Knowledge: the Case of Bornholm Culinary Products. European Urban and Regional Studies, Vol. 20 Issue 4,
October 2013 pp 401-416 (3pt.).
Manniche J (2013): Territorial Knowledge Dynamics and Alternative Food: The case of Bornholm. PhD-thesis. Aalborg
University/Department for Culture and Global Studies, The
PhD program SPIRIT. Aalborg, Aalborg Universitetsforlag (2
pt.) – se uddybende beskrivelse om PhD-afhandlingen side 10.
I 2013 er der indgivet tre videnskabelige artikelforslag til
tidsskrifter og bogudgivelser. Der er accepteret tre artikler/
bogudgivelser til udgivelse:
Zhang J: Assessing the Economic Importance of Meeting
Activities in Denmark. Scandinavian Journal of Hospitality
and Tourism (accepted).
Zhang J: Terms ‘Business Tourism and MICE Tourism’ in
The Encyclopedia of Sustainable Tourism, to be published
by CABI (forthcoming).
Manniche J, Moodyson J & Testa S: Combinatorial knowledge
bases and spatial dynamics: a comparative study of knowledge biographies. Abstract submitted for the special issue
‘Combinatorial Knowledge Bases, Regional Innovation and
Development Dynamics’ proposed to Economic Geography.
Center for Regional- og Turismeforskning præsenterede
derudover sine forskningsresultater på 11 nationale og
internationale videnskabelige konferencer i 2013 og bidrog
med i alt 7 konferencebidrag.

1 Den bibliometriske forskningsindikators formål er at afspejle universiteternes
forskningsaktivitet, og dette gøres ved at måle på antallet af publikationer.
Den bibliometriske forskningsindikator belønner de forskningspublikationer,
der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget.

NY ANVENDELSE
UDVIKLING
indføre nye eller forbedre
eksisterende produkter,
processer og
systemer

FIGUR 1: OMSÆTNINGSFORDELING
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54%

NY VIDEN
GRUNDFORSKNING
ny viden om
fænomener
16%

ANVENDT
FORSKNING
ny viden rettet mod
specifikt mål
30%

NY INDSIGT

2013
Aktivitetsfelt

2012

Omsætning (DKK)

Andel (%)

Omsætning (DKK)

Andel (%)

Ny viden

2.052.000

16

2.025.000

16

Ny indsigt

3.874.000

30

3.826.000

31

Ny anvendelse

6.933.000

54

6.474.000

53

FIGUR 2: AKTIVITETER FORDELT EFTER OMSÆTNING
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PHD-AFHANDLING AF JESPER MANNICHE
TERRITORIAL KNOWLEDGE DYNAMICS AND ALTERNATIVE
FOOD: THE CASE OF BORNHOLM
Afhandlingen består af seks allerede publicerede tekster,
samt et manuskript, der sammenfatter og diskuterer
resultaterne af disse og blev indleveret på Forskeruddannelsesprogrammet SPIRIT, Department of Culture
and Global Studies, Aalborg Universitet, og forsvaret
i København 16. september 2013. Vejleder var professor Henrik Halkier. I bedømmelseskomiteen sad
Niels Heine Kristensen (formand), Ålborg Universitet,
Margareta Dahlström, Karlstad Universitet, og AnneMette Hjalager, Syddansk Universitet.
Empirisk omhandler afhandlingen vidensdynamikkerne
bag innovationen af produkter og produktioner indenfor
”regionale fødevarer” på Bornholm, som i en dansk
kontekst med svage traditioner og forbrugermarkeder
for egnsspecialiteter og regionale fødevarer har været
banebrydende. Casen angribes ud fra to forskellige
teoretiske perspektiver og forskningsfelter:
1) Nye diskussioner inden for økonomisk geografi,
opsummeret i begrebet ‘Territorial Knowledge Dynamics’ (TKD), som understreger, at vidensdynamikker i stigende grad er multi-skalare og kombinatoriske, dvs. involverer interaktion på flere territorielle
niveauer (f.eks. lokalt, nationalt og internationalt) og
forskellige typer af viden (f.eks. analytisk/videnskabelig,
syntetisk/instrumentel og symbolsk/sociokulturel).

TKD perspektivet er anvendt i de bornholmske casestudier sammen med ‘biografiske’ metoder, udviklet
mhp. at kortlægge vidensprocesserne bag innovationer.
Analyserne viser, at vidensprocesserne bag bornholmske
fødevarer i høj grad var ’kombinatoriske’.
2) Teorier om alternative fødevarer og markedsrestrukturering. To specifikke modeller anvendes
og diskuteres: den konventionsteoretiske ’Worlds
of Production’ model, og den oplevelsesøkonomiske
model ’Territorial Staging Systems’. Begge modeller
understreger betydningen af nye typer af interaktive
relationer mellem producenter og forbrugere, og
analyserne forbinder vigtigheden af symbolsk/kulturel
viden, observeret blandt de bornholmske fødevareproducenter, til dette aspekt.
Afhandlingen diskuterer endelig implikationerne
for fremme af innovation og økonomisk udvikling i
yderområder. Det konkluderes, at TKD-tilgangens
åbne perspektiv på vidensudvikling er mere anvendeligt
for yderområderne end de dominerende modeller
inden for regionalforskning og regionalpolitik (f.eks.
om ”klynger”), som er udviklet ud fra byområders
udviklingsbetingelser og som fokuserer på lokale/
regionale institutioner.

FORSKNINGSNETVÆRK
Center for Regional- og Turismeforskning deltog i 10 nationale og internationale forskningsnetværk i 2013: Knowledge
dynamics, Innovation and Learning Network (KILN), støttet
af UK Social Science Council; LRD, Local and Regional Development – forskergruppe under Institut for Planlægning
på Aalborg Universitet; Turismeforskere i Danmark (TiD);
International Input-Output Association; American Geographers Association; European Regional Science Association;
IGU Islands Commission; Nationaløkonomisk Forening;
Forskernetværket Regional Transformation; RegLab.
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UDVIKLING AF DEN FAGLIGE KERNE
OG SAMSPIL MELLEM DET KVANTITATIVE
OG KVALITATIVE
Center for Regional og Turismeforskning har som strategisk
mål fortsat at udvikle den faglige kerne og nye kombinationer
af kvantitativ og kvalitativ forskning. Disse mål er i løbet af
året forfulgt gennem følgende projektaktiviteter:
zz Ph.d.-projektet ”Unge i danske yderområder”
zz Modeludvikling – Den regionale model for erhverv og

beskæftigelse, Sam-K/LINE®

zz Beregninger vedr. behov for drikkevand i Region

Midtjylland

zz Modelbaserede analyser af trafikken til og fra Bornholm
zz Analyse af udviklingen i ledigheden inden for bygge-

og anlægssektoren i forbindelse med de kommende
infrastrukturinvesteringer

zz Udviklingen i virksomheders produktivitet, eksport

samt beskæftigelsesudviklingen fordelt på brancher og
byområder i Københavns Kommune

zz Vækstanalyse Bornholm – indspil til den kommende

erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm

ÅRSBERETNING
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NY INDSIGT OG
NY ANVENDELSE
Hovedaktiviteterne på Center for Regional og Turismeforskning
er anvendt forskning og udviklings- og rådgivningsprojekter.
Disse udgjorde tilsammen hele 84 % af CRT’s aktivitet i 2013.
Resultaterne af disse aktiviteter kan vurderes på omfanget
af følgende:
zz projekter

I forhold til 2012 (angivet i parantes) er projektsammensætningen opgjort på faglige temaer ændret en del, idet andelen
af projekter inden for ’Turisme’ er faldet fra 29% i 2012 til
13% i 2013. Derimod er andelen af projekter inden for ’Regionaløkonomisk model’ steget fra 45% i 2012 til 60% i 2013.
Andelen af projekter inden for ’Regional udvikling’ er nogenlunde uændret (26% i 2012 mod 27% i 2013).

zz kommunikation
zz kontakt med aktører i lokal, regional, national og

international politikformulering og beslutningstagen.

Internationalt
7%
(3%)

OMFANGET AF PROJEKTER
Center for Regional- og Turismeforskning gennemførte 36
eksternt finansierede anvendt forsknings-, rådgivnings- og
udviklingsprojekter i 2013. De efterfølgende figurer viser
projekternes fordeling på CRT’s tre faglige temaer; Regionaløkonomisk model, Turisme og Regional udvikling samt
efter geografisk orientering (lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt) og endelig projekternes fordeling i
omsætningsintervaller.

Nationalt

40%
(24%)

18%
(33%)

Lokalt

35%
(40%)
Regionalt

FIGUR 4: PROJEKTOMSÆTNING OPDELT PÅ GEOGRAFISK ORIENTERING
Regional Udvikling,
11 projekter

Opgjort på geografisk orientering er der ligeledes sket en
ændring i projektsammensætningen i 2013 i forhold til året
før. Andelen af lokale og regionale projekter er faldet fra
hhv. 33% og 40% i 2012 til hhv. 18% og 35% i 2013. Derimod
er andelen af projekter, der er nationalt og internationalt
orienteret, steget fra hhv. 24% og 3% i 2012 til hhv. 40% og
7% i 2013.

27%
(26%)

Turisme,
9 projekter

13%
(29%)

60%
(45%)

Regionaløkonomisk
Model, 16 projekter

FIGUR 3: PROJEKTOMSÆTNING FORDELT PÅ FAGLIGE TEMAER
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PROJEKTER OPDELT PÅ OMSÆTNINGSINTERVALLER
12
164

672

ANTAL PROJEKTER

9

1.343

6

1.268
3
1.203

0

0 - 50 t kr

50 - 100 t kr

100 - 250 t kr

250 - 500 t kr

500 t - 1 mio kr

1.884

1 - 2 mio kr

INTERVAL

FIGUR 5: PROJEKTFORDELING EFTER OMSÆTNINGSSTØRRELSE. TALLET OVER SØJLEN ANGIVER DEN SAMLEDE OMSÆTNING I T. KR.
Med 11,98 projektmedarbejderårsværk i 2013 (2012: 12,02
årsværk) har medarbejderne haft en gennemsnitlig projektaktivitet på 3,01 projekter (2012: 3,16 projekter) for året
som helhed. Den gennemsnitlige omsætning pr. projekt er
194 t. kr. (2012: 206 t. kr.), der afspejler et stort spænd fra
1 t. kr. til 1,9 mio. kr. som illustreret nedenfor. En stor del
af CRT’s projekter er små, idet 56 % af projekterne har
en omsætning under 100 t. kr. Denne andel er dog faldet

i forhold til 2012, hvor det tilsvarende tal var 71%, hvilket
er en positiv udvikling, der søges fastholdt. De helt små
projekter under 50 t. kr. er altovervejende honorarer for
præsentationer og oplæg, levering af data fra den regionale
model og små konsulentopgaver. Desuden bidrager de fire
største projekter alene med 53 % af omsætningen, hvor det
tilsvarende tal for 2012 var 64%.
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OMFANGET AF KOMMUNIKATION

MEDIEDÆKNING

Center for Regional og Turismeforskning formidlede ny
indsigt og anvendelse realiseret gennem den anvendte
forskning og udviklings- og rådgivningsaktiviteterne i lokal,
regional, national såvel som international sammenhæng 33
gange i løbet af 2013.

2013 blev året, hvor ny viden produceret af CRT for alvor
ramte de danske nyhedsmedier. Anledningen var, at Folkemødet
allerede på sit tredje leveår var vokset til mere end 1.200
arrangementer og med estimeret 63.000 besøgende. CRT
udregnede og udmeldte de økonomiske gevinster for Bornholm ved de øgede besøgstal forbundet med Folkemødet,
hvilket blev et efterspurgt og meget omtalt faktum under
hele Folkemødet. Beregningerne viste, at Folkemødet
beskæftigelsesmæssigt bidrog med 25 årsværk og i omegnen af 2,2 millioner kroner i personskatter. Samtidigt viste
beregningerne også, at staten tjente 6,5 millioner kroner på
Folkemødet i form af skatter, moms og afgifter.

FORMIDLING
Oversigt over orienteringen i og omfanget af CRT’s formidlingsaktiviteter i 2013.
ORIENTERING
Lokalt

ANTAL
FORMIDLINGSAKTIVITETER
14 (Bornholm og Nykøbing Mors)

Regionalt

4

(Hovedstaden, Nordjylland
samt alle regioner)

Nationalt

9

(Heraf 4 arrangementer
på Folkemødet 2013)

Internationalt

6 (Norden og Europa)

FIGUR 6: FORMIDLINGSAKTIVITETER OPDELT PÅ GEOGRAFISK ORIENTERING
Derudover producerede CRT 27 skriftlige projektafrapporteringer i form af rapporter og notater i 2013 (mod 14 i
2012). Med 11,98 projektmedarbejderårsværk svarer dette til
4,67 kommunikations- og formidlingsaktiviteter pr. årsværk
for året som helhed (mod 3,83 i 2012). Dette afspejler dog
en væsentlig variation i aktiviteten blandt medarbejderne,
ganske som det er tilfældet med den videnskabelige publicering, der er koncentreret på et mindre antal medarbejdere.

En medieoversigt har vist, at CRT under Folkemødet 2013 var
citeret i følgende 29 forskellige nyhedsmedier/nyhedsplatforme:
zz AOH

zz TV SYD

zz Folketidende.dk

zz Der Nordschleswiger

zz Kolding Netavis

zz Horesta

zz News Break.dk

zz Lorry

zz TV2 Bornholm

zz Sjællands Nyheder

zz B.T.

zz TV2 Østjylland

zz Fyens.dk

zz Fagbladet 3F

zz Kommunernes

zz Industriens Dagblad

Landsforening

zz Nyhedsinformation
zz TV2 Fyn
zz Dagens.dk
zz Helsingør Dagblad
zz Kristeligt Dagblad
zz P4 Bornholm – dr.dk

zz Morsø Folkeblad
zz Take Off
zz TV2 NORD
zz Fagligt Fælles Forbund
zz Jydske Vestkysten
zz Netavisen Bornholm.nu
zz Tidende.dk
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CRT er en ressourcestærk organisation, der bidrager med og
gør strategisk brug af sine kontakter til omverdenen i forhold
til arbejdet med ny viden, ny indsigt og ny anvendelse. For i
endnu højere grad at kunne arbejde strategisk er vores samlede
kontaktportefølje opgjort på organisationsniveau og herefter
kategoriseret i forhold til CRT´s ressourcefunktioner som
vidensleverandør, samarbejdspartner og netværksdeltager
inden for følgende otte overskrifter:
1. Leverandør af viden om regional modeløkonomi
2. Leverandør af viden om turisme og kultur

3

OMFANGET AF KONTAKTER

Dette er illustreret i et stjernediagram, der skiller sig ud fra
et traditionelt kontakt-baseret netværksdiagram ved samtidig
at være en analyse af hvilken funktion CRT udgør i forhold
til de enkelte kontakter eller hvilket samspil, de indgår i.
Dermed opnår CRT et værktøj, der kan skabe bevidsthed
om, hvilke dele af netværket der er tyndt, irrelevant eller
mangelfuldt, således at der kan ske en bevidst opprioritering
af kontaktskabelsen. Lige så vigtigt er det imidlertid, at CRT
fremadrettet kan arbejde mere strategisk med aktivering af
de enkelte kontaktkategorier.
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3. Leverandør af viden om udvikling i yderområder
4. Sparringspartner til lokal erhvervsudvikling i og

udenfor Danmark

5. Del af nationale netværk
6. Samarbejdspartner med vidensinstitutioner
7. Aftager af midler og formidler af resultater fra

programmer, puljer og fonde

8. Del af internationale forskningsnetværk herunder

ø-forskning

Vores metode til at beskrive den strategiske anvendelse
af stjernediagrammet er baseret på de samme præmisser,
som ses i Rubrik´s 3-dimensionelle terning. Hvert kvadrat
repræsenterer én af CRT´s otte funktioner fra stjernediagrammet, og i forbindelse med eksempelvis projektudvikling kan
CRT konceptuelt arbejde ved at hver blok drejes individuelt
ud fra en strategi, en målrettet indsats og til tider ved at
flytte andre partnere eller kontakter, for at få puslespillet
til at gå op.

ÅRSBERETNING

RESSOURCER OG RESULTATER 2013
– ET SAMLET OVERBLIK

RESSOURCER
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Resultaterne skabt af Center for Regional- og Turismeforskning
i 2013 kan ikke ses ude af sammenhæng med de ressourcer,
som CRT har haft til rådighed. I dette afsnit af årsberetningen
gives derfor et samlet overblik over de ressourcer, som CRT
har anvendt til at skabe resultater i 2013.

CRTs MENNESKELIGE RESSOURCER I 2013
MENNESKELIGE
RESSOURCER

OMKOSTNINGER
(DKK)

ÅRSVÆRK

OMKOSTNING/
ÅRSVÆRK

Projektmedarbejdere

6.351.303

11,98

530.377

Heraf heltidsansat
videnskabeligt personale

4.650.108

8,00

581.264

FORDELING PÅ FAGLIGE TEMAER:
zz Regionaløkonomisk

model

zz Turisme

1.271.559
931.097

zz Regional udvikling

2.447.452

Teknisk administrativt
personale

1.213.201

2,17

559.939

831.621

1,00

831.621

Ledelse
Bestyrelse

97.000

FIGUR 7: OVERSIGT OVER CRT’S RESSOURCEANVENDELSE I 2013

RESSOURCER ANVENDT TIL UDVIKLING 2013
RESSOURCER
TIL UDVIKLING

TIMER

DIREKTE
OMKOSTNINGER
(DKK)

17
RESULTATER

FORSKNING

Mere videnskabelig
publicering

503

0

• 1 publiceret artikel
• 1 Ph.d. afhandling
• 3 artikelforslag/bogkapitler accepteret til udgivelse
• 7 konferencepapers og præsentationer
fremlagt på konferencer

• 39 skriftlige produktioner
Deltagelse i konferencer

261

84.906

Deltagelse i
forskningsnetværk

167

8.000

Deltagelse i 11 konferencer
Deltagelse i 10 netværk

•15 strategiske projekter udviklet,

hvoraf 7 har opnået ekstern ﬁnansiering

Strategiske projekter,
herunder 2 Ph.d. forløb

2.364

219.701

• Deltaget i 3 internationale

forskningsansøgninger (afslag)

• Deltaget i 1 nationalt forskningsprojekt
• 51% af projektomsætning genereret af
strategiske projekter

KOMMUNIKATION
Større mediegennemslagskraft og mere
udredning og udvikling
Proﬁlaktiviteter
(Folkemødet)

Synlighed, salg og
markedsføring

Bidrag til fremme af
udvikling og vækst

1.095

5.215

244

11

1.065

14.230

• Arbejdet med egne interne udviklingsprojekter
• Omtalt i lokale, regionale og nationale online

medier 140 gange - heraf 35 gange vedr. Folkemødet

• 4 arrangementer
• Beregnet de økonomiske gevinster for Bornholm
vedr. Folkemødet

• Hjemmeside ﬂyttet på nyt CMS system
• På facebook – øget synlighed i digitale medier
• Indtrådt i ekspertudvalg om kommunal ﬁnansiering
under Økonomi- og Indenrigsministeriet

• Deltagelse i 9 lokale udvalg/bestyrelser der har
319

4.495

med Bornholms udvikling at gøre

• Afholdelse af 2 seminarer om borgerinddragelse og
brugerdreven innovation i samarbejde med BRK

FIGUR 8: OVERSIGT OVER CRT’S RESSOURCEANVENDT TIL UDVIKLING I 2013

ÅRSBERETNING

MODELØKONOMI
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DEN REGIONALE MODEL ER
CRTs SAMFUNDSSCANNER
Center for Regional- og Turismeforskning vil bidrage med
ny viden til samfundsdebatten. Det gør vi bl.a. ved hjælp
af Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, SAM-K/
LINE®, der kan bruges til samfundsøkonomiske analyser
for fx kommuner og regioner. Formålet er typisk at sætte
mål og rammer for overvågning og udvikling i fx befolkning,
beskæftigelse, indkomster og forbrug eller analysere på effekterne af forskellige økonomisk-politiske indgreb.
CRT udfører enkeltstående analyseopgaver, og giver kommuner og regioner med stort og kontinuerligt analysebehov
mulighed for at blive brugere af Den regionale model for erhverv
og beskæftigelse, SAM-K/LINE®. En model udviklet og drevet
af forskere ved CRT, som bl.a. benytter person- og virksomhedsdata fra Danmarks Statistik samt nationalregnskabsdata.
Modellen kan beskrives som en samfundsscanner, der gør os i
stand til at overvåge og fremskrive den økonomiske udvikling
for regioner og kommuner. Brugere af den regionale model
tilknyttes vores brugerforum og har adgang til undervisning,
assistance og support.

HVILKE ANALYSER?
Vi kan analysere på udviklingen bagudrettet, men kan nok så
interessant også give et bud på fremtiden ved at analysere
på konsekvenserne af forskellige udviklingsscenarier som fx:
Hvordan vil befolkningstallet i kommunen se ud om 5-10-15
år, hvis de nuværende udviklingstendenser fortsætter?
Bliver der i regionen mangel på faglært arbejdskraft? Inden
for hvilke brancher?
Hvordan med rekruttering af arbejdskraft til kommunens
kerneområder? Vil der være stor afgang, og venter der i
så fald en udfordring med at sikre hænder nok til at løfte
velfærdsopgaver over for borgerne?

MULIGHED FOR SPECIALISEREDE UDTRÆK
OG DATASÆT
Den regionale model giver brugeren mulighed for at lave
mere specialiserede udtræk end Statistikbanken. Vi har også
mulighed for at koble registeroplysninger med supplerende
oplysninger indhentet gennem en repræsentativ survey i fx
et bestemt geografisk område eller en bestemt aldersgruppe.
Dermed kan vi skabe et stærkt og unikt datasæt tilpasset det
aktuelle analysebehov eller forskningsprojekt.

I SAMMENHÆNG
Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, SAM-K/LINE® bruger såkaldte afidentificerede mikrodata på
person- og virksomhedsniveau samt nationalregnskabsdata fra Danmarks Statistik.
En økonomisk model består af en række forbundne ligninger, der beskriver en økonomisk sammenhæng under nogle
givne forudsætninger. Ved hjælp af data kan man tilpasse modellen til den relevante økonomi.
Den regionale model er en regionaliseret (dvs. fokus er på regioner og kommuner) udgave af Danmarks
Statistiks nationaløkonomiske fremskrivningsmodel ADAM, som er den model der benyttes af bl.a. Finans- og
Økonomiministeriet til at analysere og fremskrive den nationale danske økonomi.

19

2013 PROJEKT: LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN
I de kommende ti år er der planlagt infrastrukturinvesteringer for mellem 200-250 mia. kr. i Danmark og forventes
investeret yderligere 28 mia. kr. som led i Regeringens vækstpakke. Regeringen har nedsat et ekspertudvalg der, for at
sikre, at de danske lønmodtagere og Danmark som helhed får mest muligt ud af disse investeringer, skal komme med
forslag til, hvordan arbejdsstyrken kan opkvalificeres til at varetage de jobs, der opstår. Fokus er primært på de ledige
og hvordan uddannelsesindsatsen over for dem tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.
Projektet omfatter en analyse af udviklingen i udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft indenfor bygge- og
anlægssektoren i de kommende ti år. Blandt andet undersøges, hvor mange og hvem blandt de ledige, der vil
kunne bringes i spil i forhold til de jobs, der vil opstå med realiseringen af de planlagte infrastrukturprojekter,
herunder en analyse af i hvilken delbranche de ledige typisk får job samt deres alder og uddannelse. Udviklingen på
arbejdsmarkedet for faggrupper inden for bygge- og anlægssektoren er fremskrevet med CRT’s regionale model
LINE. Resultaterne afspejler forudsætninger i LINE og fremskrivningen af dansk økonomi med den makroøkonomiske
model ADAM, som baseres på Regeringens konvergensprogram. Analysen af de ledige er baseret på tal fra
Beskæftigelsesministeriets DREAM databaser koblet med registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende de enkelte
lediges køn, alder, uddannelse, arbejdssteds- og bopælsregion, samt oplysninger om den branche, den enkelte var
ansat i, før de blev ledige.
Fremskrivningerne af udbuddet (arbejdsstyrken) og efterspørgslen (antal arbejdspladser) viser, at der i de kommende
år frem mod 2020 vil være en mangel på følgende faggrupper i hele perioden fra 2013 til 2020:
Elektrikere, smede mv., øvrige EUD (erhvervsuddannede) inden for byggeriet og teknikere.
De områder, hvor der forventes at opstå mangel i løbet af perioden omfatter:
Murere, tømrere og snedkere, VVS’ere og malere.
I perioden frem til 2020 vil der også være en række grupper der er overskud på:
Ikke faglærte med højst en grundskole uddannelse eller højst en gymnasial uddannelse, struktører, chauffører og
civilingeniører.
For de øvrige faggrupper med lange videregående uddannelser forventes der rekrutteringsproblemer i hele perioden.
Rapporten der er lavet sammen med COWI konkluderer, at det vil være en udfordring at sikre tilstrækkelig
arbejdskraft med de rette kompetencer, både fordi kompetencekravene er specifikke og fordi der de senere år
ikke er uddannet tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Der vil i høj grad blive rekrutteret arbejdskraft, som
allerede er i beskæftigelse og der skal derfor sikres kvalificeret arbejdskraft til de ”huller”, denne rekruttering vil
betyde. Udenlandsk arbejdskraft forventes at spille en rolle i projekterne. Der skal derfor sikres en god dialog med
de udenlandske entreprenører for at bringe dansk arbejdskraft i spil. Jobcentrene kan komme til kort i indsatsen, da
de har vanskeligt ved at tilrettelægge en efteruddannelses- og rekrutteringsproces, som matcher virksomhedernes
behov, rekrutteringstakt og de præcise kompetencebehov, men til gengæld kan rekruttere og uddanne til den brede
efterspørgsel inden for byggeri og anlæg.
ÅRSBERETNING

TURISME
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SPOT PÅ TURISMEN

ØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER
OG SCENARIER

Center for Regional- og Turismeforskning sætter tal på turismens omfang og betydning på både nationalt og regionalt
plan. Turismen rummer vækstpotentialer for bl.a. de danske
yderområder, og CRT giver kommuner, erhvervsfremmeaktører og brancheorganisationer med fokus på turisme
et faktuelt grundlag til at arbejde med turismeudvikling og
erhvervsfremme. Tillige deltager vi i forskningsprojekter
med fokus på turisme.

Modeløkonomisk analyse er en af centrets kernekompetencer,
hvorfor vi tilbyder forskellige turismeøkonomiske analyser.
Med udgangspunkt i fremskrivninger og konsekvensberegninger med den regionale model for erhverv og beskæftigelse,
SAM-K/LINE® kan vi fx analysere på:
zz Den regionaløkonomiske effekt af en ny

flagskibsattraktion

zz Antal skabte arbejdspladser ved et øget antal

udenlandske turistovernatninger

ANALYSER AF TURISMENS OMFANG,
UDVIKLING, BETYDNING OG
POTENTIALER
Vi kombinerer typisk kvantitative metoder i form specialiserede registeranalyser fra Danmarks Statistik vha. Den
regionale model for erhverv og beskæftigelse, SAM-K/LINE®
med kvalitative værktøjer som interviews og fokusgrupper
med turister og nøgleaktører. På dette grundlag kan vi fx:
zz Kortlægge turismesektorens størrelse i en kommune

eller region

zz Beskrive turismens udvikling over tid
zz Sammenligne turisterhvervets økonomiske betydning

med andre erhverv

zz Påpege potentialer for øget oplevelsesværdi og øget

omsætning

zz Stigningen i turismeomsætningen i en kommune, hvis

antallet af endagsturister øges med 10%

Gennem bidrag til VisitDenmarks årlige rapport om turismens økonomiske betydning i Danmark, er CRT år efter år
med til at give dansk turisme det nødvendige grundlag til at
sætte tal på turismens størrelse i forhold til andre erhverv
og dokumentere turisterhvervets betydning for den samlede
danske økonomi. Kernen i arbejdet for VisitDenmark - det
regionale turismesatellitregnskab - er udviklet for VisitDenmark af CRT´s seniorforsker Ph.d. Jie Zhang.
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IDEBANK FRA WORKSHOP

2013 PROJEKT: NATURPARK MARIBOSØERNE
Naturpark Maribosøerne ligger som et naturskønt forbindelsesled mellem Lolland og Guldborgsund kommuner.
Her havde man fælles ønsker og ambitioner om at skabe de rette forudsætninger for det gode værtskab over for
nuværende og potentielle gæster, ved at få afdækket områdets potentiale som turist- og oplevelsesprodukt og udvikle
naturparkens velkomststruktur i samarbejde med Naturpark Maribosøernes Brugerråd og partnere.
Resultatet blev henholdsvis en baggrundsanalysen der bestod af en intern analyse, hvor parkens nuværende tilbud
og velkomststruktur samt besøgsmønster og praktiske organisering blev evalueret og beskrevet. Til formålet
gennemførtes interviews med mere end 25 brugerrådsmedlemmer og partnere, og der blev arrangeret en
heldagsworkshop med deltagelse af et tilsvarende antal kommunale og private aktører med interesse i naturparkens
udvikling. Dernæst blev der foretaget en omverdensanalyse, med fokus på de generelle tendenser og potentialer som
turister efterspørger i forhold til natur- og kulturoplevelser. Analysen tog afsæt i tre sammenlignelige destinationer:
Harzen, Silkeborg og Lille Vildmose.
Endelig resulterede projektet i et særskilt potentialekataloget med konkretisering af væsentlige rammebetingelser,
som er nødvendige at adressere og tage hånd om, samt identifikation af mulige udviklingspotentialer. Kataloget
indeholdt 42 individuelt beskrevne ideer, der blev organiseret med udgangspunkt i turismens værdikæde – aktiver,
infrastruktur, kapacitet, markedsføring og koncept. Målet var så at sige at hver idé var ’lige til at løbe med’.
Baggrundsanalyse såvel som potentialekatalog havde til hensigt at give Lolland og Guldborgsund kommuner et
arbejdsredskab i form af resultater og anvisninger, der direkte kan indarbejdes i Naturpark Maribosøerne - strategiog handleplan 2014-18, og hvis realisering dernæst kan påbegyndes. Endvidere gav materialet kommunerne et
kvalificeret grundlag til at færdiggøre en certificeringsansøgning af Naturpark Maribosøerne til Friluftsrådet.

ÅRSBERETNING

REGIONAL UDVIKLING

LANDDISTRIKTERNES UDFORDRINGER OG POTENTIALER
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Forskningsarbejdet på Center for Regional- og Turismeforskning er centreret omkring de særlige strukturelle udfordringer
og løsninger, der er relevante og aktuelle for yderområder
både i Danmark og uden for landets grænser. CRT’s ambition er at bidrage til en større opmærksomhed omkring,
hvilke ressourcer landdistrikterne rummer. Ressourcer, hvis
potentialer - såfremt de udnyttes optimalt - rækker langt ud
over de lokalsamfund, hvor de opstår og skabes.

ET UNIKT UDGANGSPUNKT
Fælles for mennesker og virksomheder, som har valgt at
bosætte og etablere sig i et landdistrikt er, at de ser netop
dette sted som udgangspunkt og grundlag for deres liv og
deres virke. De skaber ikke erstatninger for livet, som det
leves i byerne, men tager derimod udgangspunkt i de unikke
potentialer dybt forankret i det enkelte lokalsamfunds
identitet, kultur og fysiske ressourcer. Det er disse mennesker
og virksomheders engagement, virke og initiativ, vi på CRT
arbejder på at understøtte på forskellig vis med henblik på
at bidrage til udvikling i udkantsområder.

FOKUS PÅ VIDEN
Projekt ’Uddannelse til Alle’, i daglig tale kaldet UTA, har
eksisteret på Bornholm siden 2011. Målet har været at sikre,
at så mange som muligt af de bornholmske unge får en ungdomsuddannelse. CRT har bidraget til UTA-projektet med

ny viden om de bornholmske unge. Resultaterne har vist, at
over de næste 7 år bliver de bornholmske ungdomsårgange
30% mindre, og der bliver kamp om de unge. De mindre
ungdomsårgange er især en udfordring for de erhvervsfaglige
uddannelser på Bornholm, hvor det kan blive vanskeligt at
opnå en tilstrækkelig stor holdstørrelse. En større andel af
de bornholmske unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse
sammenlignet med landsniveauet, men også på Bornholm
kan der konstateres en faldende tilslutning til erhvervsuddannelserne og en stigende tilslutning til de gymnasiale uddannelser. På både det gymnasiale område og det erhvervsfaglige
område er der en større andel af de bornholmske unge, der
gennemfører de uddannelser, de er påbegyndt, sammenlignet
med landsniveauet.

FOKUS PÅ STEDBUNDNE RESSOURCER
Projektet Mit hjem er hvor mit hjerte er, der er bevilget af
Nordisk Ministerråds demografiprogram, er et andet eksempel på, hvordan CRT arbejder med stedbundne ressourcer.
Udviklingsprojektet bygger på et 10-årigt kulturelt nordisk
samarbejde, og målet er at sætte fokus på, synliggøre og
understøtte de ressourcer, som unge fraflyttede repræsenterer
og anvender aktivt for eksempel gennem sociale og kulturelle
aktiviteter i de lokalområder, de oprindeligt stammer fra. På
Bornholm bruges projektet til kortlægning af de ressourcer
i aldersgruppen 20-35 år, der er tilgængelige til udvikling af
et yderområde som Bornholm.

I SAMMENHÆNG
I takt med byområdernes stigende tiltrækningskraft er problemstillinger, der knytter sig til udkantsområderne, i dag
på dagsordenen i en større del af Danmark end tidligere, hvor udkantsproblemer var forbeholdt småøerne og de mest
afsidesliggende områder.
Mange kommuner og egne i Danmark har fx udfordringer med befolkningstilbagegang, svag økonomisk vækst,
demografisk skævvridning og faldende beskæftigelse. Dette ses på trods af at tal fra Danmarks Statistik viser, at
den danske befolkning er steget med 2,9 % i perioden fra 2007 – 2013. Det er imidlertid kun de største byer og
områderne tæt på, der kan måle en befolkningsvækst, hvorimod landdistrikterne i samme periode er blevet godt
24.000 færre borgere, hvilket svarer til en tilbagegang på 3 %. Endnu værre ser det ud på både de små og de større
danske øer; Læsø, Samsø, Langeland, Lolland og Bornholm, hvor der måles helt op til 9 % tilbagegang i befolkningen.
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2013 PROJEKT:
IVÆRKSÆTTERI OG IVÆRKSÆTTERE I LANDDISTRIKTER OG BYER I DANMARK
Undersøgelsen blev finansieret af Ministeriet for By, Bolig, og Landdistrikter via Landdistriktspuljen for Informationsog Forskningsprojekter. Her blev samtlige nye virksomheder etableret i Danmark i 2007 og iværksætterne bag dem
kortlagt ved hjælp af Danmarks Statistiks registerdata. Analysen havde til formål at skabe et statistikbaseret overblik
over nye virksomheder og personerne bag deres opstart, med særligt fokus på landdistrikter uden for større byer.
Blandt resultaterne af undersøgelsen er:
I alt 33.388 nye private virksomheder blev etableret i 2007. I 2010 - efter tre års drift - var ca. 18.000 (53%) af
disse stadig levende. Disse havde i 2010 i alt 47.246 job og en omsætning på mere end 44 mia. kr. I lyset af, at disse
resultater er opnået midt i finanskrisen med en overordnet tilbagegang i beskæftigelsen, er det et tydeligt bevis på
den store betydning af iværksætteri for økonomisk udvikling.
Andelen af nye virksomheder, der overlevede de første tre års drift (2007-10), er groft sagt større, jo længere væk fra
større byer, de er etableret. I byer med mere end 5.000 indbyggere overlever kun 51%, mens 58% af virksomhederne i
landdistrikter (inkl. mindre byer) formår at overleve. Til gengæld er resultaterne mht. at skabe job og især omsætning
størst i de største byer. Landdistrikter står for 39% af de nye virksomheder, men kun for 34% af jobbene og 25%
af omsætningen. Disse geografiske forskelle kunne afspejle, at iværksættere uden for større byområder ofte er
motiveret af ønsker om at skabe selvbeskæftigelse, mens iværksættere i byer oftere er drevet af vækstmotiver.
De nye virksomheder i landdistrikterne har skabt ca. 16.000 nye job og ca. 12 mia. kr. i omsætning. Skabelsen af job
og omsætning er ikke kun sket inden for traditionelle brancher som landbrug, bygge/anlæg og turisme, men også
indenfor videnstunge byerhverv som videnservice, information/kommunikation samt undervisning. Det afkræfter det
ofte tegnede billede af landdistrikter som tilbagestående områder uden initiativ, udviklingsdynamik og fremdrift, og
det vidner om tilstedeværelsen af ressourcer såsom selvhjulpenhed og evne til at finde gangbare løsninger på trods af
mangler i strukturelle og institutionelle udviklingsbetingelser.
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NY VIDEN
Casestudie om markedsføring og branding af kål Syddansk Universitet
Internationale forskningsprojekter inkl. post.doc. Internt projekt
Konferencer Internt projekt
Ph.d. projekter Internt projekt
Videnskabelig publicering Internt projekt

NY INDSIGT
Analyse af beskæftigelse og arbejdsmarked i forbindelse med den
Kraks Fond
erhvervsmæssige integration mellem Sjælland og Skåne
Analyse af bygge- og anlægssektoren på Bornholm Dansk Byggeri
Analyse af områders tiltrækningskraft (ESPON ATTREG) ESPON
Analyse af udviklingen i ledigheden inden for bygge- og anlægssektoren i
COWI/Beskæftigelsesministeriet
forbindelse med de kommende infrastrukturinvesteringer
Beregninger vedr. behov for drikkevand i Region Midtjylland - udvikling i
Region Midtjylland Miljø
befolkning, indkomster og arbejdspladser
Både og - brugerdreven innovation på Bornholms havne Bornholms Regionskommune
Data fra SAM-K til statistiske formål og konsekvensberegninger med LINE Økonomi- og Indenrigsministeriet
En statistisk analyse af iværksættere i landdistrikter og Landdistriktspuljen (Ministeriet for By,
deres tilknytning til lokalområdet Bolig og landdistrikter)
Faglig udvikling Internt projekt
Folkemødet Internt projekt
Forskningsnetværk – herunder KILN Internt projekt
Mit hjem er hvor mit hjerte er – om de stedstilknyttede ressourcer som unge Nordregio (Nordisk
fraflyttede repræsenterer. Udviklingsprojekt i samarbejde med Norge og Island Demografiprogram)
Modelbaserede analyser af trafikken til og fra Bornholm i samarbejde med DTU Transportministeriet
Modeludvikling – udvikling regionaløkonomiske modeller Internt projekt
Ungdomsuddannelser i yderområder – betydningen af lokale uddannelses- og Landdistriktspuljen (Ministeriet for By,
jobmuligheder Bolig og landdistrikter)
Vækstanalyse Bornholm – indspil til den kommende Teknologisk Institut/Bornholms
erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm Vækstforum

NY ANVENDELSE
Arbejdsmarkedsanalyse vedr. Horsens Kommune Eskild Hansen Strategibureau
Beregninger og notat vedr. betydningen af Forsvarets arbejdspladser på Bornholm Bornholms Regionskommune
Comfortness Bornholm. Analyse og evaluering af projektet om
Business Center Bornholm
kompetenceudvikling i turismevirksomheder på Bornholm
Data og modelberegninger på baggrund af SAM-K/LINE® CEPOS
Data og tabeller vedr. ejendomssektorens beskæftigelse
Ejendomsforeningen Danmark
og indtjening samt borgernes boligforbrug
Data vedr. mødeturisme og resultater af modelberegning for Region Syddanmark COWI
Dataudtræk vedr. udviklingen fsva. virksomhedersproduktivitet,
Københavns Kommune
eksport samt beskæftigelsesudviklingen fordelt på brancher
Deflatering af tal fra Danmarks Statistik Dansk Sygeplejeråd
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Deltagelse i lokale netværk og råd Internt projekt
Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, SAM-K/LINE® Regionerne, BRK og VisitDenmark
Det syddanske udbud af feriehus og deres omgivelser
Region Syddanmark
– en analyse med kommenterede tabeller
Direkte og afledte effekter af den økonomiske betydning af
VisitDenmark
turismen for hver af de 98 kommuner
Effektmåling af helårsturismeprojektet ”Naturen+” Toppen af Danmark
Evaluering af ”Convention Bureau Bornholm – et sekretariat for erhvervsturisme” Business Center Bornholm
Evaluering af informationsprojekt med det formål at sætte Bornholm på
Business Center Bornholm
landkortet, primært gennem magasinet ”B – Business Bornholm”
Faglig udvikling Internt projekt
Godsstrømme og turismeforhold på Bornholm
Transportministeriet
– analyse i relation til den nuværende og kommende færgebetjening
Interne aktiviteter Internt projekt
Naturpark Maribosøerne. Udarbejdelse af et udviklings- og potentialekatalog Guldborgsund og Lolland Kommuner
Notat om statens erhvervsfremme i Norden Tillväxtanalys
Opdatering og vedligeholdelse af turismemodellen TØBBE/LINE
VisitDenmark
og et regionaliseret turismesatellitregnskab
Oplæg om infrastrukturens betydning for udvikling og tilflytning Tunnelforening Bornholm
Overvågning af Bornholms Turisme Internt projekt
Salg og markedsføring Internt projekt
Småprojekt- og mediepulje Internt projekt
Specialkørsler i SAM-K/LINE® til vurdering af lokale, regionale
og nationale beskæftigelseseffekter af investeringer i NIRAS
energieffektiviseringer og vedvarende energi i Sønderborg området
Tematurisme på Bornholm. Markedsundersøgelse af
5 forretningsområder i Bornholms turisme: Destination Bornholm
Outdoor, Gourmet, Events, Grøn erhvervsturisme samt Krydstogt
Turismen i Nordvestgrønland
Qaasuitsup Kommune
– analyse som forprojekt for kommunal turismestrategi
Udvikling af et statistisk årshjul for UTA (Uddannelse Til Alle)
Jobcenter Bornholm
for uddannelsesområdet på Bornholm
Videregående uddannelser på Bornholm.
Bornholms Vækstforum
Analyse af rammebetingelser og udviklingsmuligheder
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Fraflytningen af unge anses i mange yderområder og
landdistrikter som tab af vigtige ressourcer, og der
er gennemført mange initiativer med det formål at
fastholde eller trække unge tilbage til de områder,
hvor de er opvokset. Trods dette ser tendensen med
unges fraflytning ikke ud til at mindskes. Forskning
og udviklingsaktiviteter, som CRT har deltaget i på
Bornholm og i andre nordiske yderområder har vist, at
fraflytning af unge ikke kun skal ses som et problem. De
fraflyttede unge har et tilhørsforhold til og et engagement i det sted, de er opvokset. På Bornholm har det
ført til skabelse af en række events og aktiviteter, som
har tilført ny dynamik og vitalitet til øen.

dem mulighed for i kortere eller længere perioder at komme
hjem og dele deres viden med hjemegnen. Helt konkret har
regionen Vesterålen i mere end 10 år arbejdet med at inddrage fraflyttede unge kulturpersonligheder i at udvikle og
gennemføre kulturtilbud i det område, de er opvokset i. Det
har ført til en lang række kulturtilbud i Vesterålen, som kun
har været realiserbare på grund af de unges engagement i den
region, hvor de er opvokset. Resultatet har overraskende
vist, at fordi man ikke tvinger en tilbageflytning ned over
de unge mennesker – et krav om, at de skal komme retur
og på sin vis betale tilbage – men i stedet inviterer dem til
at komme og vise, hvad de kan, så var der faktisk flere end
statistisk forventet, der slog sig ned permanent.

Vi må se på unge fraflyttede med nye øjne og anerkende
den ressource som de udgør! Det var udgangspunktet for
den undersøgelse, som CRT iværksatte i 2013 sammen med
unge fra henholdsvis Bornholm, Østisland og Nordnorge.

Ideen om at arbejde med de stedstilknyttede ressourcer
på en ny måde er relevant på Bornholm, hvor events som
blandt andet festivalen ’Wonderfestiwall’, strandfesten ’Vang
Pier Beach Party’, karnevallet ’Svaneke Beach Party’, kokkekonkurrencen ’Sol over Gudhjem’ og den internationale
filmfestival ’Bornshorts’ er aktuelle eksempler på initiativer,
som unge fraflyttede bornholmere organiserer på øen, og
dermed skabes aktivitet, energi og synlighed, både for de
fastboende, de fraflyttede, vennerne i København og øens
mange turister.

Projektet fik navnet ’Mit hjem er hvor mit hjerte er’. Det
blev realiseret gennem midler fra Nordisk Ministerråds Demografiprogram og resulterede i, at unge eksilbornholmere,
embedsmænd, forskere og kunstnere fra Bornholm tog fat
på arbejdet med at undersøge, synliggøre og støtte de ressourcer, som unge fraflyttede bornholmere repræsenterer
og anvender aktivt, for eksempel ved at skabe sociale og
kulturelle aktiviteter på Bornholm.
På Bornholm har man hidtil set de fraflyttede unge som et
dræn af ressourcer, men i Norge vender man blikket og
ser de fraflyttede som en aktiv kraft, der kommer tilbage i
perioder, sætter initiativer i gang, som alle kan være stolte
af og på den måde giver energi tilbage til lokalområdet. Det
ville vi gerne lære af på Bornholm. Erfaringerne har nemlig
vist, at det ikke nødvendigvis er særligt effektivt at tvinge en
tilbageflytningsstrategi ned over de unge. Man kan groft sagt
sige, at hvis man hæfter en elastik i ryggen på de unge, vil de
instinktivt få lyst til at klippe den over. I Norge derimod, har
man gode erfaringer med at opsøge de unge, der er rejst ud,
og anerkende dét, de har lært, samtidig med, at man giver

Med inspiration fra særligt Norge, men også fra Island, har
CRT sat som mål at perspektivere opfattelsen af de unge
fraflyttere. I stedet for at tænke på dem som nogle, der sender
befolkningsudviklingen i den forkerte retning, og som for
enhver pris skal lokkes tilbage, så er målet i stedet at få de
unge til at dele deres talenter og erfaringer med Bornholm
uden nødvendigvis at flytte permanent tilbage.
Et helt konkret eksempel er Sarah Hamilton, der oprindelig
stammer fra Svaneke. Selvom hun de seneste tre år har boet
i London og studeret Fine Arts på en af verdens mest prestigefyldte designskoler; University of Arts of London - The
Central Saint Martins – så er hun stadig med til at arrangere
og deltage i en række aktiviteter på Bornholm.

31
Sarah Hamilton siger i et interview: ”I de 10 år jeg har boet væk
fra øen, er min lyst til og mit behov for løbende at vende tilbage til
Bornholm kun vokset. Når jeg kommer hjem til Svaneke i starten
af sommeren og møder Susanne, der har købmandsbutikken, og
hun kigger på mig med et stort smil og siger: ”Så blev det endelig
sommer”, så gør det at jeg hører til, jeg har en rolle og selvom
jeg er flyttet væk, er jeg stadig en del af helheden.
Jeg har arrangeret marked på havnen, udstillet min kunst og
lavet flere slags fester. Det er blevet nogle af de ting, som gør at
en gruppe af mine venner kommer til Bornholm. Væk fra byen
og over til den lille ø, som rummer en helt anden ro og mulighed
for nærvær. Jeg ved, at de lokale også har glæde af, at der kommer nogen udefra og sætter ting i gang. Og jeg ser samarbejdet
mellem det, der er her i Svaneke, og det der tilføres udefra som
en fantastisk kilde til udvikling og inspiration. … det sætter spor
i os alle, og vi er uvurderlige for hinanden.
Man flytter faktisk aldrig fra den her ø!”

KORTLÆGNING
Med erfaringerne fra Norge og Island i ryggen gennemførte
CRT en survey- og interviewbaseret kortlægning af en række
sociale, kunstneriske, sportslige og politiske aktiviteter på
Bornholm, der er igangsat, drevet og på anden vis baseret
på unge fraflyttede bornholmeres ressourcer. Evalueringer
af indsatsen har vist, at den ændrede diskurs fra en tilbageflytningspolitik, til en indsats, der IKKE søger at få de unge
til at flytte hjem, opleves af de unge som både befriende og
engagerende.

udvikling. Det blev klart, at der findes en aktiv gruppe unge
fraflyttede, der igangsætter og udvikler en lang række åbne
og offentlige musik-, kunst- og sportsarrangementer. Disse
aktiviteter er med til at udvikle og vedvarende redefinere
Bornholm som samfund, idet aktiviteterne har et ungt og
urbant udtryk. Aktiviteterne drives af engagerede ildsjæle, der
involverer deres netværk fra især København på Bornholm.
Samtidig findes en større gruppe unge, der arrangerer mere
private sociale aktiviteter på Bornholm, hvis formål er at
videreudvikle og konsolidere ungdommens netværk. Mange af
disse grupper mødes regelmæssigt, både fysisk og virtuelt uden
for Bornholm. Effekten af disse aktiviteter er en vedvarende
udvikling af stedet Bornholm og dets kultur- og fritidstilbud,
og samtidig fungerer de engagerede eks-bornholmere som
ambassadører for `deres Bornholm´ i København; et Bornholm,
der ikke længere defineres af `Far til Fire på Bornholm´, men
af de ovenfornævnte og mest fremtrædende arrangementer:
Wonderfestiwall (http://wonderfestiwall.dk/), kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem (http://www.solovergudhjemkonkurrence.dk/), Bornshorts Internationale Filmfestival
og Svaneke Beach Volley (http://www.beach-volley.dk/).
Mange unge i undersøgelsen gav udtryk for, at de gerne vil
engageres – og gerne stiller deres viden og netværk fra deres
private og professionelle liv i f.eks. København til rådighed
for at skabe udvikling på Bornholm. Endelig tydeliggjorde
undersøgelsen, at en væsentlig del af stedsengagementet til
Bornholm er knyttet til fællesskaber og netværk med venner og familie – og her spiller især Bornholms Gymnasium
som en altdominerende lokal institution en væsentlig og
kulturbærende rolle suppleret af øens mange (især sports-)
foreninger.

Undersøgelsen viste, at de unge fraflyttede bornholmere er
loyale og faste besøgende på øen, og mange engagerer sig i
det lokalsamfund, de er opvokset i. De ønsker ikke at flytte
tilbage til Bornholm, men en del vil gerne bidrage til øens
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På baggrund af resultaterne valgte vi at give de unges engagement og funktion som ressource følgende fire let genkendelige
karakteristikker:
VERDENS MEST LOYALE TURISTER
Fraflyttede unge er knyttet til øen gennem familie, venner
og fortid og rejser derfor løbende til Bornholm. Selvom en
del overnatter hos forældre, anden familie og venner, og
dermed ikke genererer økonomisk forbrug på overnatning,
sker der forbrug i forbindelse med andre aktiviteter, som
både giver direkte og indirekte økonomiske effekter. Denne
særlige turistgruppe vender tilbage år efter år, kæmper sig
gennem Østersøens bølgegang og snemasserne for at komme
”hjem” til jul, nogle investerer i sommerhuse, andre initierer
aktiviteter på øen og sætter hinanden stævne i forbindelse
med koncerter og andre kulturbegivenheder. Denne særlige
”turist-gruppe” er langt mere end turister, og bør ikke på
simplificeret maner betegnes potentielle tilbageflyttere. Der
savnes et passende udtryk for denne globaliserede verdens
mest loyale turister.
FORNYER BORNHOLMS KULTUR OG BRAND
En del af de aktiviteter, som fraflyttede unge deltager i på
Bornholm, knytter sig til familierelationer, og nogle har en
karakter af nostalgi. Samtidig påvirker de unge fraflyttede
hvad Bornholm er for et sted. De påvirker også udbuddet
af aktiviteter på øen gennem deres deltagelse i lokale aktiviteter i det offentlige rum. Bornholm er blevet forynget og
fornyet gennem nyskabende events. Pludselig kan man som
bornholmer (eller turist på Bornholm) opleve et meget stort
antal unge mennesker i det offentlige rum. Det er ikke et
hverdagssyn på øen. Dertil er selve det kulturelle og sociale
udtryk de unge repræsenterer noget urbant og anderledes
end den gængse forestilling om og fremstilling af Bornholm.

Kombineret med det urbane udtryk, som kan iagttages i øens
kulinariske ny-fortolkning og andre kulturelle udviklinger, er
Bornholms brand ved at blive genfortolket. Det er væsent
ligt, at der ikke er tale om en generaliseret markedsbaseret
turiststrategi, men en reel udvikling af den mangfoldighed af
kulturelle udtryk, som udspiller sig og levendegøres på øen.
AMBASSADØRER FOR BORNHOLM
De unge fraflyttede er synlige bornholmere de steder hvor de
bor. De giver udtryk for, at de især i starten af deres liv væk
fra Bornholm lever i enklaver, hvor de hjælper hinanden med
at finde boliger, studiejobs etc. Flere giver udtryk for, at det
er positivt at komme fra Bornholm, når man søger job eller
bolig. De fraflyttede unge tager ikke-bornholmske venner
med til Bornholm, de omtaler bornholmske produkter, især
fødevarer, og fortæller generelt om øen blandt professionelle
og private netværk uden for øen. Gruppen af fraflyttede
unge fungerer i dag og kan potentielt fremover fungere som
ambassadører for øen og kan, såfremt man tænker denne
målgruppe ind i forskellige formidlingsstrategier, aktivere et
bredt netværk af steds-loyale ambassadører.
MOBIL VIDENSKAPITAL
En del unge gav udtryk for, at deres loyalitet ligger på Bornholm,
og de vil gerne være med til at skabe udvikling og forandring
på Bornholm. Mange har videregående uddannelser og har
viden om en lang række emner. De vil gerne inddrages i
afklarings- og beslutningsprocesser på Bornholm. På samme
måde som eksterne ressourcepersoner bidrager med særlig
viden og netværk i Bornholms Vækstforum, således kan et
antal fraflyttede unge deltage på forskellig vis og i forskellige
fora inden for områder, der interesserer dem.

GRAFISK FREMSTILLING AF ENGAGEMENT

På baggrund af resultaterne fra både survey og de dybdegående interviews valgte vi at arbejde med en ny metode til
visualisering af undersøgelsens resultater.
Udgangspunkt for den grafiske fremstilling af de aktiviteter, som
de unge engagerer sig i på Bornholm, er dels at se på hvilke
arrangementstyper de unge deltager i, og dernæst hvilken
form for engagement de unge bidrager med som ressource.

Ud over at kategorisere de seks aktivitetstyper har vi opdelt de unge i følgende kategorier for at kunne illustrere
de forskellige engagementstyper og former, som de unge
repræsenterer. Som enkeltperson ses der følgende to typer
af engagement:
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zz Den fraflyttede, der alene og aktivt bidrager som

initiativtager eller medarrangør af aktiviteter på
Bornholm.

zz Den fraflyttede, der alene og aktivt bidrager som

Figuren nedenfor illustrerer en opdeling i seks kategorier,
som er resultatet af spørgeskemaundersøgelsens meget
faktuelle besvarelser af, hvilke konkrete aktiviteter de unge
deltager i på Bornholm.

tilhørsforhold
alumni - elevfester

kunst og musik
udstilling - koncert

traditioner
jul - f.dag - tandlæge frisør

marked
folkemøde - havnefest - loppemarked

mad

initiativtager eller medarrangør af aktiviteter med afsæt
i Bornholm, men som finder sted uden for øen
– i praksis det der betegnes som ’ovre’.

Som en del af en gruppe ses der ligeledes to forskellige
engagementsformer:
zz De fraflyttede, der i grupper aktivt bidrager som

initiativtagere eller medarrangører af aktiviteter på
Bornholm.

zz De fraflyttede, der som gruppe bidrager som

initiativtagere eller medarrangører af aktiviteter med
afsæt i Bornholm, men som finder sted uden for øen
– i praksis det der betegnes som ’ovre’.

Dette illustreres i den grafiske fremstilling som vist i
nedenstående figur.

Flag med piktogrammer som symbol for
de unge fraflyttede (i stedet for prikker)

gourmet - kurser - konkurrencer

FREMTIDEN
GRUPPER I

GRU PPER ‘ OVER’

GRUPPER

TIDEN
TIL FREM
IDEER

ALENE

outdoors

NOGET DER
SKER ‘OV E R ’

sport og natur
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Endelig er de unge som sagt en del af aktiviteter, som allerede eksisterer på Bornholm. Det gælder lige fra det at
bibeholde sin tandlæge og sin frisør selvom man bor et helt
andet sted, som det at tilrettelægge besøgene på Bornholm,
så det passer med havnefester, musikarrangementer eller
sportsaktiviteter som man enten enkeltvis eller som gruppe
vælger at være en del af:
zz Den fraflyttede der deltager i aktiviteter som finder

sted på Bornholm.

zz De fraflyttede der i grupper deltager i aktiviteter som

finder sted på Bornholm.

I den endelige grafiske fremstilling udregnede vi mængden af
aktiviteter på Bornholm i forhold til de enkelte kategorier.
Disse data blev indlejret i et årshjul, der således viser hvilke
måneder, der har flest aktiviteter og samtidig hvilke kategorier
disse aktiviteter repræsenterer.
Det er vigtigt at påpege, at den visuelle illustration, som
præsenteres på de følgende sider, i højere grad er en metode/
en model til at illustrere de unge som en aktivt bidragende
ressource på Bornholm, og ikke en fuldstændig faktuel
optælling af samtlige aktiviteter parret med samtlige unge
fraflyttede bornholmere i aldersgruppen 20-35 år.

Dette illustreres i figuren på følgende måde:
Metoden kan imidlertid lægges ned over et hvilket som
helst yderområde og er således ikke bundet op geografisk i
forhold til visualiseringen.
Det er ligeledes vigtigt at påpege, at en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen med udgangspunkt i den nyerhvervede
viden, kategorisering og metode til grafisk fremstilling, vil
kunne gøre den visuelle formidling endnu mere retvisende
og målbar.

Årets aktiviteter er delt i 6 kategorier
Det te baseret på de ting der sker
for fastboende og frafly t tede
såvel som gæster og turister

tilhørsforhold
de glade ansigter er os der bor her...
bornholmerne...
de fastboende...
de frivillige...
der glæder sig...
der henter ved færgen...
der passer og plejer...
og kører til færgen igen...

kunst og musik
traditioner
marked
mad
sport og natur

Hvis...
· der var lige mange events på Bornholm i samtlige 12 måneder af året
· lige mange aktiviteter i hver af de 6 kategorier
· og en jævn strøm året rundt, af frafly t tede unge.....
ville kortlægning se ud som her
> > > > > > > > >

Bornholm’s aktiviteter for et
kalenderår er repræsenteret her
som en cirkel med 12 segmenter
(måneder) og 6 koncentriske
cirkler (aktiviteter). De sorte
prikker indikere de unge (17 35) frafly t tede bornholmere som
vender tilbage for en stund med
engagement og/eller deltagelse i op
til flere aktiviteter om året
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Kortet viser de frafly t tede unge’s tilbagestrømeraktivitet
i det miljø (livet på Bornholm) de har vokset op i.
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Kortlægningssystemet er udviklet til at visualisere
sammemligning, kontrast og alsidighed mellem
· hvad der sker
· hvornår
· hvem er involveret
· og indenfor hvilke genre
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energi
stolthed
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lederskab
selvsving
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fyr og flamme
Størrelsesforhold er baseret på CRT’s survey over frafly t tede unge’s
sædvaner, DestinationBornholms kalender og lokal kendskab

hjemve
nærvær(d)
frivillighed

DEN STORE
PLANCHE BLEV
PRÆSENTERET
UNDER EN
WORKSHOP
ONSDAG
18.9.2013
PÅ CRT
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tilhørsforhold

kunst og musik

KONKLUSION
traditioner

marked

mad

Konklusionen på projektet er, at nok tæller de unge ikke
længere med i det samlede bornholmske befolkningsantal,
men de tilfører stadig øen masser af værdi. Både i form af
reel omsætning i forbindelse med arrangementerne og i
form af eftertragtet branding, men også som rollemodeller
for øens tilbageblevne unge og som ambassadører for øen.
Vi tør godt slå fast, at der er en enorm ressourcemængde
til rådighed for Bornholm, hvis bare man skaber rum for
at styrke det. Og derfor anbefaler vi, at man skal finde en
form eller en metode, så man kan fastholde forbindelsen til
de unge og give dem anerkendelse og hjælp til at udnytte
mulighederne optimalt. Til gengæld oplever vi, at de unge
meget gerne vil, fordi ’hjem’ i sidste ende ikke handler så
meget om, hvor man bor, men hvor man kommer fra.

sport og natur
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BESTYRELSEN PR. 31.12.2013

MEDLEMMER

Center for Regional- og Turismeforskning ledes af
en bestyrelse udpeget for 2010-2013 bestående af
7 medlemmer, hvoraf de 6 udpeges af Bornholms
Kommunalbestyrelse:

Christian Wichmann Matthiessen

zz to medlemmer af Bornholms Kommunalbestyrelse

Steen Colberg Jensen

zz ét medlem efter indstilling fra Bornholms

- næstformand
1. viceborgmester, medlem af Bornholms
Kommunalbestyrelse.

Vækstforum

zz tre medlemmer, der udpeges ud fra deres faglige

kompetencer og forskningsmæssige relevans for
CRT’s virksomhed.

Desuden udpeger centrets medarbejdere en
repræsentant til bestyrelsen.

- bestyrelsesformand
Professor, Institut for Geografi og Geologi,
Københavns Universitet.

Winni Grosbøll
Borgmester, medlem af Bornholms Kommunalbestyrelse.

Lars Erik Jønsson
Viceadministrerende direktør, VisitDenmark.

Henrik Toft Jensen
Lektor, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring,
Roskilde Universitet.

Jens Gunst
Leder af Bornholms Akademi.

Tage Petersen
medarbejderrepræsentant. Forsker, CRT.

OBSERVATØRER:
Karen-Margrethe Hansen Bager
Chefkonsulent, Regional Udvikling, Bornholms
Regionskommune.
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PERSONALE PR. 31.12.2013
Anders Hedetoft

Bjarne Madsen

Konsulent; Ph.d., cand.agro., HD

Professor; dr. scient. og cand.oecon.

zz Regional økonomi

zz Regional økonomi

zz Landdistriktsudvikling

zz Regionale og interregionale modeller (LINE)

zz Erhvervsudvikling med fokus på erhvervsfremme

zz Interregional Social Accounting (SAM og SAM-K)

zz Iværksætteri

zz Kommunal økonomi

zz Virksomhedssamarbejde og kompetenceudvikling

zz Arbejdsmarkeder

56 44 00 32 / 30 85 51 83

zz Miljø- og ressourceøkonomi

hedetoft@crt.dk

zz Trafik og transportsystemer

Anja Bach-Jensen
Konsulent; cand.merc.(kom)

30 85 51 73
bma@crt.dk

zz Kundeundersøgelser

Carl Henrik Marcussen

zz Evaluering

Seniorforsker; Ph.d., MBA

zz Udredningsopgaver

zz Turismerelaterede analyser baseret på bl.a. survey-

zz Formidling og undervisning inden for turisme
zz Oplevelsesmarkedsføring og transport i privat og

offentligt regi

zz Kommunikationsopgaver på CRT

56 44 00 28 / 30 85 51 71
anja@crt.dk

Astrid Estrup Enemark
Studentermedarbejder; stud.polit.
zz Kommunale budgetter og regnskaber
zz Kommunale tilskuds- og udligningsmodeller
zz Regionaløkonomiske analyser og

konsekvensberegninger i SAM-K/LINE®
zz Analyser af uddannelsesområdet med udgangspunkt i

registerdata

aee@crt.dk

Birgit M. Jacobsen
Administrativ medarbejder; merkonom
zz Administrativ og økonomisk styring
zz Projektadministration
zz Bogføring og tidsregistrering (C5)

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

datasæt og registerdata

zz Registerbaserede analyser inden for andre relevante

områder

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

Helene Willadsen
Studentermedarbejder; stud.polit.
zz Regionaløkonomiske analyser med udgangspunkt i

SAM-K/LINE®
zz Økonometriske analyser af migrationer
zz Casestudier inden for trafik og turisme
zz Mindre undervisningsopgaver inden for

præsentationssystemet ALFRED
hw@crt.dkJ

Irena Stefaniak
Statistisk assistent; cand.oecon.
zz Analyser i SAS (basis databehandling) til basisversion og

alle specialversioner af CRT’s regionale model

zz Støtte og teknisk analyse til præsentationssystemet

ALFRED

zz Oplæring og undervisning i registerdata ogSAS

is@crt.dk
ÅRSBERETNING
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Jens Clausen

Lene Feldthus Andersen

Konsulent

Direktør; MSc, Master of Environmental Management

zz Statistiske analyser

zz Centrets daglige ledelse, strategi og

zz Databehandling, specielt i forbindelse med databaser
zz Udvikling og programmering af værktøjer til dataadgang

og –analyse

zz Regional- og kommunaløkonomi

30 85 51 84
jens@crt.dk

Jesper Manniche

bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og
personaleudvikling.

zz Eksterne relationer til regionale, nationale og

internationale myndigheder, forskningsråd og
organisationer

zz Projektgenerering, repræsentation og netværk

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

Seniorforsker; cand.tech.soc.

Lene Rømer

zz Innovation og vidensdynamikker i virksomheder,

Konsulent; master i oplevelsesledelse

netværk og klynger

zz Fødevarer og oplevelsesøkonomi i landdistrikter
zz Regional- og landdistriktspolitik

56 44 00 23 / 30 85 51 75
manniche@crt.dk

Jie Zhang
Seniorforsker; Ph.d. i økonomi
zz Udvikling af regionaliserede turismesatellitregnskaber
zz Turisme konsekvensanalyser

zz Kreativitet, netværk, internationale kontakter og

projektsamarbejde

zz Oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse med speciale i

ledelse af frivillige

zz Udviklings- og læringsrum samt evaluering af

læreprocesser

zz Projektansvarlig for udvikling af Master i

Oplevelsesledelse i Yderområder (MOLLY)
56 44 00 40 / 30 85 51 78
lr@crt.dk

zz Turisme destinationsudvikling

Marianne Ramstedt Frølich

zz Regionale økonomiske analyser

Administrativ medarbejder; merkonom

30 85 51 76

zz Administrativ og økonomisk styring

jie@crt.dk

zz Projektadministration

Karin Topsø Larsen
Ph.d. studerende v. AAU, Institut for Planlægning
zz Regional udvikling i perifere områder
zz Vidensdynamikker og regionale innovationsdynamikker

i perifere områder

zz Regionale kompetencebehov og

uddannelsesplanlægning

zz Oplevelsesøkonomi
zz Kommunikation og vidensdeling

56 44 00 35 / 30 85 51 77
kl@crt.dk

zz Bogføring og tidsregistrering (C5)

56 44 00 20 / 30 85 51 82
mrf@crt.dk

Tage Petersen
Forsker; cand.comm.
zz Turisme og oplevelsesøkonomi i yderområder
zz Uddannelse, innovation og vidensdynamikker i

lokalområder og organisationer

zz Regionale udviklingsstrategier og erhvervsudvikling
zz Udvikling af Master i Oplevelsesledelse i Yderområder

(MOLLY)

56 44 00 26 / 30 85 51 80
tage@crt.dk

RESULTATOPGØRELSE I HOVEDTAL
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1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013

2013

2012

kr.

tkr.

Nettoomsætning

12.858.662

12.326

6.260

65

Projekt løn

6.814.618

6.939

Projekt omkostninger

2.393.128

2.098

BRUTTORESULTAT

3.657.175

3.354

Andre eksterne omkostninger

1.824.803

2.101

Personaleomkostninger

1.045.420

1.869

Tab på debitorer

0

0

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

0

3

786.953

-619

0

0

Finansielle udgifter

2.966

0

ÅRETS RESULTAT

783.987

-619

Overført til egenkapital

783.987

-619

DISPONERET I ALT

783.987

-619

Andre driftsindtægter

DRIFTSRESULTAT
Finansielle indtægter

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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