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Erhvervspolitik for
Bornholms Regionskommune

Regionskommunens erhvervspolitik er udarbejdet

vet og regionskommunen, hvor vi understøtter og

mesystemet, hvor kommunernes rolle i erhvervs-

hvervspolitik en beskrivelse af, hvor regionskom-

i forlængelse af en omlægning af erhvervsfremfremmeindsatsen er øget.

Erhvervspolitikken og de strategier og handlings-

hjælper hinanden. Dermed bliver Bornholms ermunen og øens erhvervsliv i fællesskab ønsker at
bevæge sig hen i de kommende år.

planer, der udarbejdes for at indfri de politiske

Politikken er struktureret således, at der både er

som har samarbejde som omdrejningspunkt. Det

øens udvikling – og på kommunalt niveau, såle-

mål, bygger på en række grundforudsætninger,

er regionskommunens ønske, at erhvervslivet inddrages i det erhvervspolitiske arbejde. Både i for-

hold til at tegne de overordnede linjer, men også i

implementeringen af de konkrete handlinger, der
kommer i forlængelse af politikken.

Grundlaget for erhvervspolitikken er dermed et
gensidigt nyttigt samarbejde mellem erhvervsli-

mål på samfundsniveau – for erhvervslivet og
des at kommunen som myndighed og serviceorgan kan medvirke til at erhvervslivets succes.

Erfaringerne fra 2020 har vist spændvidden i,
hvordan det erhvervspolitiske landskab kan ændre sig hurtigt og markant. En pandemi og en be-

slutning om etablering af verdens første energiø
på Bornholm udgør yderpunkterne og sætter fo-
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kus på, at forudsætningerne for politikker og stra-

således regionskommunens ansvar og opgave at

at erhvervspolitik og -strategi revideres i 2022.

de trafikmængder i højsæsonen, herunder par-

tegier ændrer sig løbende. Derfor anbefales det,

Rammevilkårene – nationalt og lokalt

Bornholms Regionskommune arbejder helhedsorienteret for at understøtte samfund og er-

sikre trafikløsninger, der kan håndtere de øge-

keringsudfordringer. Regionskommunen vil i de
kommende år udarbejde lokale trafikplaner og
-løsninger for de mest belastede byer.

hvervsliv, og der arbejdes dermed med ramme-

Bornholms Regionskommune skal understøtte

her forstås som de forhold, der ligger uden for

viceniveau. Bornholms Regionskommune vil, i

vilkårene for virksomhederne. Rammevilkår skal
virksomhedernes handleområde.

Der findes nationale såvel som lokale rammevilkår, og det er regionskommunens mål for erhvervslivets udvikling, at erhvervet sikres de bedst

mulige rammevilkår for at drive virksomhed på
Bornholm.

Bornholms Regionskommune vil fortsat søge at

påvirke nationale rammevilkår til fordel for det
bornholmske erhvervsliv, en sikker og stabil trafikkorridor gennem Sverige og forbindelser med
indenrigsfly og færge(r) til Tyskland og Polen.

Lokalt har regionskommunen ansvaret for stør-

stedelen af infrastrukturen på Bornholm. Det er

erhvervslivet bedst muligt igennem et højt ser-

dialog med erhvervslivet, arbejde målrettet for at
løse de udfordringer, erhvervslivet og iværksættere står overfor. Derfor vil regionskommunen og

erhvervslivet inden udgangen af 2021 indgå en

række konkrete samarbejdsaftaler, der sikrer et
tilfredsstillende serviceniveau.

Regionskommunen vil arbejde for, at erhvervet har
tilstrækkelige muligheder for at udvikle sig – også
fysisk. Arbejdet frem mod en ny kommuneplan

skal omfatte dialog med erhvervslivet om udlæg

af nye erhvervsområder på øen, men med særlig

fokus på de områder, hvor søgningen er størst.
Derudover skal regionskommunen ved revision af
sektorplaner sikre inddragelse af erhvervslivet.
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Et tværgående fokus for at nå øens overordnede mål

•

Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i forhold til

heders muligheder for at udnytte styrkepo-

borgere på øen i 2028. Erhvervslivet er hovedaktør

sitioner knyttet til cirkulær økonomi og grøn

i arbejdet med at skabe nye arbejdspladser – og i
vikling. På den måde vil der være sammenhæng

mellem de tværgående indsatsområder, som un-

omstilling.
•

derstøtter erhvervslivet og de indsatsområder,
der skaber grundlaget for befolkningsvækst.

I dialog med erhvervet har regionskommunen

•

– Mål: 5 % flere iværksættere i 2022 og en

forbedret overlevelsesrate for iværksætter-

rende mål er:

en strategi for tiltrækning og udvikling af
kvalificeret arbejdskraft.

– Mål: På baggrund af en tilbundsgående

termiljøet stimuleres yderligere.

De fem tværgående indsatsområder med tilhø-

tegien og Beskæftigelsesplanen udarbejdes

Iværksætteri og knopskydning

2022 udvikles en plan for, hvordan iværksæt-

derstøtte visionen.

– Mål: Der skal i relation til Uddannelsesstra-

– Mål: Der skal opstilles målbare indikatorer

analyse af iværksætterne på Bornholm i 2021-

vurderes at have det største potentiale for at un-

Kvalificeret arbejdskraft

Automatisering og digitalisering

for den grønne omstilling på Bornholm.

identificeret fem tværgående indsatsområder, der

•

– Mål: Der skal udvikles konkrete løsninger,
der understøtter de bornholmske virksom-

at indfri Bornholms mål om, at vi skal være 42.000

det hele taget medvirke til at skabe vækst og ud-

Bright Green Island

virksomheder i et 5-årigt perspektiv.
•

Eksport, internationalisering og salg til det
øvrige Danmark

– Mål: Eksporten af varer og tjenesteydelser
fra Bornholm til udlandet skal øges relativt

mere end landsgennemsnittet pr. år. Derudover skal der arbejdes for at styrke de born-
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holmske virksomheders muligheder for at

Helårsturisme

afsætte deres varer i det øvrige Danmark.

Turismen er central for Bornholm, og effekten

Opnåelsen af en del af de ovenstående mål vil

til hele året. Det overordnede mål er således, at

være afhængige af, at der kan skaffes yderligere
investeringer fra Erhvervsfremmebestyrelsen, fonde og i de årlige budgetforhandlinger.
Særlige indsatsområder

kan udvides, hvis man formår at udvide sæsonen
Bornholm som turistdestination kan tilbyde før-

steklasses naturoplevelser samt åbne attraktioner,
overnatningsfaciliteter og restauranter på helårsbasis.

Der tegner sig i 2021 en række indsatsområder,

Test-ø

mæssig sammenhæng. Indsatsområderne er ken-

af de særlige forhold, der gør sig gældende på

der kræver særlig opmærksomhed i erhvervs-

Ideen om at Bornholm kan være test-ø udspringer

detegnet ved at være komplekse, og de relatere-

øen; at vi har retskreds, politikreds, hospital, fær-

de tiltag vil skulle uddybes i erhvervsstrategien og
efterfølgende handlingsplaner.

Følgende indsatsområder er udvalgt:
Offshore og energiø
I forhold til offshore og energiø er det overordnede mål, at Bornholm får mest muligt ud af beslutningen om at gøre Bornholm til verdens første

energiø, hvad angår arbejdspladser, afledte erhvervsmuligheder og de muligheder, det bornholmske samfund får for at foretage en grøn omstilling af samfundet.

gehavn, energisystem, lufthavn og stort set alle
andre samfundsfunktioner samlet på et afgræn-

set område. Dette gør øen ideel som test-område,
men endnu er der ingen samlet tilgang til konceptet. Det overordnede mål er derfor at udvik-

le et koncept for Bornholm som test-ø, der kan
kommunikeres til relevante interessenter og beslutningstagere på nationalt og internationalt niveau.

Opnåelsen af en del af de ovenstående mål vil
være afhængige af, at der kan skaffes yderlige-

06

re investeringer fra Erhvervsfremmebestyrelsen,
fonde og i de årlige budgetforhandlinger.
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