
Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-06+ Emne: Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere) - 

Fremrykket 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -400                   

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -400                   

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fremrykning af spareforslag EBBU-41-06 fra 2024 til 2023. 
 
Opsige 1 medarbejder i Jobservice hvis udviklingen fortsætter med faldende ledighed i 2022-2023. 
 
I Jobservice i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering varetages opgaven for dagpengemodtagere og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere over 30 år. 
 
I forlængelse af den faldende ledighed på Bornholm er der sket en løbende tilpasning af ressourcer, ved udlån af 
medarbejdere til andre opgaver fx integration og vejledning i forhold til overgangen til MitID.  
Men da den faldende tendens i ledigheden ser ud til at have bidt sig fast, og der således ikke er helt de samme store 
udsving i ledigheden hen over året som tidligere (høj ledighed i vinter halvåret og lav ledighed i sommer halvåret), er det 
vurderingen at opgaven med vejledning af ledige kan udføres med et yderligere årsværk mindre fra 2024. 
 
Der skal dog gøres opmærksomt på, at området er meget konjunktur følsomt, da ledigheden i høj grad afspejler 
samfundets generelle situation i forhold til høj- og lavkonjunktur. Fx vil usikkerheden som følge af krigen i Ukraine kunne 
ændre billedet, hvis dette resulterer i en lavkonjunktur med deraf følgende stigende ledighed. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ikke umiddelbart nogen da forventningen er en fortsat faldende målgruppe af ledige dagpenge og 
kontanthjælpsmodtagere. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Opsigelse/tilpasning af antal medarbjedere på området. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ikke umiddelbart nogen. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-08+ Emne: Yderligere reduktion i BRK's tværgående flekspulje - Øget  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -500 -500 -500 -500 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -500 -500 -500 -500 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

NYT: Yderligere reduktion af flekspulje i forhold til tidligere spareforslag EBBU-41-08  
Dette vil medføre at der som udgangspunkt kan ydes støtte til ansættelse i fleksjob i 1 år, hvorefter centeret selv skal 
afholde lønudgiften til medarbejderen ansat i fleksjob. I helt særlige tilfælde ved behov for længere oplæring, vil der 
kunne ydes støtte i yderligere 1/2 til 1/1 år. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Flekspuljen som budgetmæssigt er placeret under bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse i Center for Job, 
Uddannelse og Beskæftigelse, har til formål at tilskønne til ansættelse af medarbejdere i fleksjob i hele Bornholms 
Regionskommune. Alle centre kan således søge om at få dækket lønudgifterne ved ansættelse af nye medarbejdere i 
fleksjob i op til 2 år. 
 
På baggrund af ændrede tilskudsregler, hvor virksomhedens andel af lønudgiften i højere grad tager afsæt i de konkrete 
effektive timer medarbejderen arbejder samt den stigende efterspørgsel på arbejdskraft har ændret på "efterspørgslen" 
af tilskud fra flekspuljen. 
 
Det er derfor muligt at reducere størrelse af puljen med det angivne beløb og fortsat kunne opretholde en mulighed for 
at støtte 18 nye fleksjobere pr. år i BRK, med fuldt tilskud i år 1 og ved en konkret vurdering af behov for tilskud i år 2, 
hvor der kan blive tale om et reduceret tilskud ud fra en forventning om af medarbejderen her er "oplært" i ny 
arbejdsfunktion.. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Risiko for at færre ansættes i fleksjob i Bornholms Regionskommune. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Sværere at fastholde medarbejdere i fleksjob og ansætte nye i fleksjob i Bornholms regionskommune. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Mindre og kortere støtteperiode i forbindelse med fastholdelse af medarbejder i fleksjob eller ved ansættelse af ny 
medarbejder i fleksjob. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.

 EBBU-41-09+ Emne: Stop i visitation af afklaringspladser til Bornholms Mosteri - Fremrykket 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -325                   

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -325                   

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Fremrykning af spareforslag EBBU-41-09 fra 2024 til 2023. 
 
Opsigelse af aftalen og dermed stop for  visitation til afklaring af borgere hos Bornholms Mosteri. 
Eventuelt med en halvvering i 2023 og helt ophør fra 2024, af hensyn til Bornholms Mosteris mulighed for tilpasning af 
forretningsmodel. 
 
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering har en samarbejdsaftale med den private virksomhed Bornholms Mosteri 
om afklaring af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
 
Bornholms Mosteri afregnes for 6 faste afklaringspladser, som igennem de senere år er blevet anvendt i mindre og 
mindre omfang (I 2021 svarende til 2 helsårspadser). 
 
Primære grund er et faldende antal borgere i målgruppen, da flere afklares hos offentlige og private virksomheder, hvor 
mulighederne for ansættelse i fleksjob i forlængelse af afklaringen er større. 
 
Den sekundære grund er en stigende kompleksitet i den resterende del af borgergruppen/ aktivitetsparate borgere der 
skal i tilbud, som derfor ikke kan visiteres til dette tilbud, i en produktionsvirksomhed. Denne gruppe kan bedre afklares i 
andre eksisterende tilbud, hvilket er en af årsagerne til den faldende visitations rate til Bornholms Mosteri. 
 
Visitationen foregår i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats og er en konkret visitation på cpr.nr. niveau. 
  
Ud fra udviklingen i målgrupperne forvenes et yderligere faldende behov i de kommende år for den type afklaring 
pladserne i Bornholms Mosteri udgør.   
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Borgerne vil kunne rummes i andre tilbud samt en større grad af afklaring via en mere virksomhedsrettet placering. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Eksternt tilbud  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 2 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-11 Emne: Reduktion af mentorkorps, 1 mentor  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -400 -400 -400 -400 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -400 -400 -400 -400 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Opsige 1 medarbejder/mentor i Ressource- og kompetenceudvikling. 
 
Ressource- og kompetenceudvikling yder støtte til borgere på sygedagpenge, ressourceforløb og aktivitets parate 
kontanthjælpsmodtagere og unge, med henblik på starte af uddannelse eller job, og hvis dette ikke er muligt afklaring til 
anden forsørgelse. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Borgerne vil opleve længere ventetid på mentorstøtte. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion med en medarbejder  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Øget ventetid på mentorstøtte 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-12 Emne: Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -538 -538 -538 -538 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -538 -538 -538 -538 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Puljen blev oprettet for at understøtte centrene i BRK til at ansætte voksen elever/lærlinge, hvor puljen ved ansøgning 
dækker de merudgifter det enkelte center har ved at ansætte en voksenlærling fremfor en alm. lærling. 
Dette med henblik på at udvide den potentielle ansøgergruppe til stillingerne. 
Har især været benyttet på SOSU området samt enkelte andre områder i andre centre. 
Nedlæggelsen af puljen vil betyde, at det er de enkelte centre som skal bære den fulde udgift til elev/lærling uanset alm. 
eller voksenlærling.      
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Kan betyde at færre tilbydes ansættelse i voksenlære og at det bliverf sværere for det enkelte center at ansætte 
de ønskede elever/lærlinge, hvis økonomien ikke er tilstede..  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

RIsiko for færre elever/lærlinge 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Fjernelse af puljen vil reducere muligheden for at ansætte elever og lærlinge i hele BRK. 
Forslaget skal ses sammen med SSU-33-06 samt SSU-33-06+. 
Ud fra de rekrutteringsmæssige udfordringer som BRK aktuelt står med og som må forventes at blive værre i de 
kommende år, vil disse forslag kunne forværre denne situation yderligere. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-13 Emne: Reduktion af 1/2 årsværk administrativ sagsbehandler/Sygedagpenge  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -200 -200 -200 -200 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -200 -200 -200 --200 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Reducere en halv administrativ sagsbehandlerstilling/sygedagpenge på baggrund af indførelse af automatiseret betaling 
af bl.a. lægeattester.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Ingen. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion med et 1/2 årsværk i gruppen af administrative sagsbehandlere 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-14 Emne: Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -65 -65 -65 -65 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -65 -65 -65 -65 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Tilpasning af tid og sted for vielser til kravet i lovgivnigen 
Administrative vielser udføres herefter  fra Landemærket 26(eller udenfor denne bygning) indenfor normal arbejdstid 
samt lørdage 9-12. 
 
Vielser ude på Bornholm i øvrigt vil, eller på andre tidspunkter, som nu kunne finde sted efter aftale med en politiker. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

En begræsning af de nuværende rammer for vielser, men som delvist kan imødekommes af muligheden for aftale med 
politiker. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reducere weekendvagter og arbejde undenfor normal arbejdstid. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.:  EBBU-41-15 Emne: Reduktion af tilbud om brobygningsforløb for unge på kontanthjælp til 

ungdomsuddannelser   

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -750 -750 -750 -750 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -750 -750 -750 -750 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Ungeporten i Jobcenteret og Campus Bornholm har igennem flere år haft et samarbejde/tilbud om brobygningsforløb for 
unge, som ikke tidligere har påbegyndt et uddannelsesforløb eller som har haft et eller flere afbrudte 
uddannannelsesforløb. Tilbuddet har bestået i en fast sagsbehandler og mentor(fra campus) som sammen med den 
unge har planlagt et forløb med mulighed for at prøve flere forskellige uddannelsesretninger inden optag på 
uddannelse, og fortsat mentorstøtte i den første del af uddannelsesforløbet. 
Tilbuddet ændres til opstart 1 x om året fra nu (2-3 x om året udbudt efter behov)       
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Længere ventetid på opstart på brobygningsforløb. Vil blive forsøgt kompenseret ved relevante praktikker, men vil 
kunne medføre at den enkelte unge er længere tid på uddannelseshjælp(kontanthjælp).       

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Reduktion af ca. 0,5 årsværk/sagsbehandler i Ungeporten samt en reduktion af tilbuddet i Campus 
bornholm(ekstern).      

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ikke umiddelbart nogen.      

5. Tidshorisont 

1. januar 2023      

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-41-16 Emne: Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene  

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -50 -50 -50 -50 

Afledt merudgift                         

Nettobesparelse -50 -50 -50 -50 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Omdisponering af anvendelsef busser i beskæftigelsestilbuddene.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Reducere muligheden for kørsel til aktiviteter og virksomhedsbesøg, men søges kompenseret med stram planlægning 
og anvendelse af anden offentlig transport. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Job, Uddannelse og Rekrutte  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-01+      Emne: Besparelse på Business Center Bornholm 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -833 -851 -851 -851 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -833 -851 -851 -851 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Business Center Bornholm foreslås besparet med 833.000 kr. i 2023 og 851.000 i efterfølgende år. Herudover er der i 
et andet spareforslag foreslået en besparelse på 167.000 kr. i 2023 og 149.000 kr. i de følgende år. Prioriteres begge 
forslag vil de samlede besparelser være på 1.000.000 kr. pr. år. Business Center Bornholm modtager forud for en evt. 
besparelse 4.395.298 kr. årligt. Besparelsen på Business Center Bornholm må formodes at resultere i færre 
virksomhedsrettede tilbud. Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm. 
 
Business Center Bornholms nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2022. Med en ny aftale med Business 
Center Bornholm vil det ikke være muligt at bespare Business Center Bornholm i den nye periode kontrakten løber med 
mindre en kommende kontrakt med Business Center Bornholm opsiges. 
 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Besparelsen på Business Center Bornholm vil betyde, at virksomhederne skal have specialiseret vejledning af 
Erhvervshus Hovedstaden i stedet for af Business Center Bornholm. 
 
Den konkrete udmøntning overlades dog til Business Center Bornholm. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms 
udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Business Center Bornholms 
udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.   

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-02+ Emne: Besparelse på Destination Bornholm 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -500 -500 -500 -500 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -500 -500 -500 -500 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Destination Bornholm foreslås besparet med 500.000 årligt fra 2023. Herudover er Destinationen i et andet spareforslag 
foreslået besparet med 196.000 kr. i 2023 og 177.000 kr. i de følgende år. Destination Bornholm modtager forud for en 
evt. besparelse 5.217.851 kr. årligt. Det anbefales at Destination Bornholm i forbindelse med udarbejdelse af en ny 
kontrakt for 2023-2026 selv kommer med bud på, hvor de kan anbefale at spare. Når en ny kontrakt er indgået, vil det 
ikke være muligt at spare yderligere på Destination Bornholm i den periode kontrakten varer. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Destination Bornholm: "Forlaget vil få afgørende og negativ betydning for Destinationen virke og strategiske arbejde 
med Bornholms turisme. Vi er i de senere år allerede blevet beskåret ad flere omgange, og derfor vil en ny og 
supplerende besparelse betyde, at vi skal skalere ned på vores arbejde med at sikre øen indtægter. Det vil ramme 
vores kerneydelser og grundvirke. Konkret dækker det over såvel markedsføringsarbejdet som 
produktudviklingsarbejdet - og herunder eksempelvis arbejdet med at sprede turismen og arbejde med nye geografiske 
nedslagsområder. Meget konkret ser vi os endvidere betydeligt udfordret på at kunne sikre den medfinansiering, der 
skal til for at kunne søge Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje rettet mod destinationsselskaber på årligt 40 mio. 
kr., hvor vi ellers kan sikre øen supplerende finansiering. For Bornholms Turistinformation vil det betyde, at den 
betjening, fysisk som digitalt, som mange gæster værdsætter, og som er et værktøj i arbejdet med at sikre turisme bredt 
på øen, vil blive markant forringet." 
 
Den konkrete udmøntning af besparelsen anbefales overladt til Destination Bornholm. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Destination Bornholms 
udmøntning af besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansat i organisationen.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-03+ Emne: Besparelse på Repationscafe 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -141 0 0 0 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -141 0 0 0 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Bevillingen til Reperationscafen i 2023 trækkes tilbage. Herudover er der et andet besparelsesforslag, hvor det foreslås, 
at tilskuddet ikke fornyes fra 2023 og frem. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Møbelfabrikken oplyser, at bortfaldet af tilskud til reparationscafeen vil betyde, at Reparationscafeen lukker, og 
Møbelfabrikkens arbejde med cirkulær økonomi vil ophøre. For det tilskud, som Møbelfabrikken modtager forventer 
Møbelfabrikken, at der er årligt vil være ca. 1.000 brugere, 80 åbningsdage, 38 workshops og 2 borgerdage i 2023. Det 
var aktivitetsniveauet i 2019 før corona. Disse aktiviteter vil ophøre. Møbelfabrikken oplyser, at der i 2018 blev brugt 
400.000 kr. på byggeri af værkstedet. De midler vil være tabt. Det oplyses også, at tiltaget i høj grad baseres på frivillige 
og ulønnede timer. Den indsats falder også bort. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. Afhængigt af Møbelfabrikkens udmøntning af 
besparelserne kan besparelserne få konsekvenser for ansættelser i Reparationscafeen.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-04 Emne: Besparelse på Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -500 -1.000 -1.000 -1.000 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -500 -1.000 -1.000 -1.000 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

EBBUs tilskudspuljes pulje reduceres. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

EBBUs tilskudspulje er Erhvervs, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets primære virkemiddel til direkte at fremme 
specifikke projekter, som udvalget skønner vil bidrage til at imødekomme kommunalbestyrelsens vision og BRKs 
Erhvervsstrategi. Puljen delfinansierer i udgangspunktet projekter op til 50 %, hvorfor hver støttekrone som minimum 
trækker det samme beløb til i finansiering fra andre fonde og erhvervsfremmebestyrelsen. 
Eksempler på projekter, der har opnået finansiering: 
- Julemarkedet i Nexø (Pernille Bülow) 
- Nationalt Center for Grøn Energi (BRK m.fl.): Ansøgningen gav 27 mio. kr. fra Erhvervsfremmebestyrelsen til 
etablering af centeret 
- Makers Island Bornholm (BRK, BCB, Destinationen, Bornholms Museer, ACAB samt Glas- og Keramikskolen): 
Langsigtet erhvervsfremmeindsats for Bornholms kunsthåndværk 
- Faglært er Fedt (Business Center Bornholm): Indsats for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser 
- Destination Bornholms udviklingsplan  
- Glasbiennalen 
mv. 
  
Det er administrationens vurdering, at størsteparten af ovenstående projekter ikke ville finde sted uden støtte fra EBBUs 
tilskudspulje. Støtten udgør vigtig medfinansiering til projekter, som er med til at udvikle erhvervslivet og brande 
Bornholm indenfor områder som kunsthåndværk, fødevarer, turisme og grøn omstilling. Det er et strategisk værktøj for 
EBBU til at fremme en ønsket udvikling ved at støtte initiativer, der ellers ikke ville finde sted. 

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Bespares der delvis på tilskudspuljen vil der være færre midler bl.a. til at søge om forlængelse af Maker's Island, hvor 
projektlederen er ansat i Bornholms Regionskommune. Derudover har besparelsesforslaget ikke betydning for 
medarbejdere i Bornholms Regionskommune.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-05 Emne: Besparelse på Gourmet Bornholm 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -289 -289 -289 -289 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -289 -289 -289 -289 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Gourmet Bornholms driftsbudget på 289.000 kr. fjernes helt, og BRK indgår ikke en ny aftale om driftsbudget fra 2024 
og frem.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Gourmet Bornholm har i etableringsfasen og til projekter formået at tiltrække finansiering fra bl.a. Nordea fonden, 
Erhvervsministeriet, og Forskningsministeriet. Men Gourmet Bornholm henvendte sig i 2020 om dette tilskud på 
289.000 kr., da det ikke var lykkedes dem at skaffe ekstern finansiering til sekretariatsfunktionen.  
 
Gourmet Bornholm meddeler, at BRKs tilskud er med til at sikre en kontinuerlig drift og stærk formidling af Bornholms 
madkultur gennem mere end 300 aktiviteter, som madkulturhuset årligt danner ramme om. Bidraget sikrer aktivitet, 
formidling og udnyttelse af Madkulturhusets rammer hele året rundt. Gourmet Bornholm meddeler, at de kan blive nødt 
til at opsige forpagtningsaftalen med BRK for Madkulturhuset, som følge af en evt. besparelse.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Ingen betydning for ansatte i Bornholms Regionskommune. Afhængig af Gourmet Bornholms udmøntning af 
besparelsen kan det få betydning for Gourmet Bornholms ansatte.   

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-06 Emne: Besparelse på FOOD medlemsskab 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -41 -41 -41 -41 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -41 -41 -41 -41 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Medlemsskabet af fødevarefællesskabet FOOD opsiges.  
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Bornholms Regionskommune betaler 40.000 kr. i årligt kontingent, men madfællesskabet er primært finansieret gennem 
EU Horizonmidler. Bornholms Regionskommune får altså adgang til flere ressourcer end dem kommunen betaler. 
Netværket giver adgang til sparring med virksomheder og offentlige aktører, samt deltagelse i arrangementer under 
FOOD. Konkret bruges netværket til at udvikle fødevareområdet, fx ved at sparre med andre kommuner og offentlige 
aktører om, hvordan de fremmer økologi og lokale fødevarer gennem offentligt indkøb eller virkemidler. 
 
Kommunens administration vil ikke i samme omfang kunne trække på andre kommuners erfaringer med at fremme 
økologi og lokalproducerede fødevarer.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsen har ingen indflydelse for medarbejdere i regionskommunen. 

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  



Bornholms Regionskommune  Budget 2023 – 2026 

 Side 1 

 
 

Spareforslag (August) 
Nr.: EBBU-43-07 Emne: Besparelse på Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed) 

 

1.000 kr. i 2022-priser 2023 2024 2025 2026 

Mindreudgift -45 -45 -45 -45 

Afledt merudgift 0 0 0 0 

Nettobesparelse -45 -45 -45 -45 

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal. 

1. Kort beskrivelse af forslaget 

Bornholms Regionskommunes tilskud til arrangementet Erhvervstræf, tidligere kendt som Årets Virksomhed, fjernes. 
 

2. Forslagets betydning for borgere/brugere 

Bornholms Regionskommune udtræder som medarrangør af Erhvervstræf og risikerer, at arrangementet aflyses eller 
antager en ny form. Det kan have betydning for virksomheders opfattelse af Bornholms Regionskommune som 
erhvervsvenlig kommune. 
 
I 2022 finansieres arrangementet med 40 % fra Bornholms Regionskommune og 30 % fra hver af parterne: Business 
Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden. Business Center Bornholm og Erhvervshus Hovedstaden skal på den 
baggrund beslutte, om de vil afholde arrangementet i en reduceret version uden Bornholms Regionskommune, eller om 
arrangementet fremover ikke afholdes.  

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området 

Besparelsesforslaget har ikke betydning for medarbejdere i Bornolms Regionskommune.  

4. Forslagets betydning for øvrig organisation 

Ingen direkte betydning for Bornholms Regionskommune. 

5. Tidshorisont 

1. januar 2023 

 

Udvalg: Bevilling: Center: 

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudv  43 Erhverv og bolig Center for Regional Udvikling, It og Sek  
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