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Vedr. forenkling af erhvervsfremmeindsatsen
Kære Simon Emil Ammitzbøll-Bille
Jeg skriver til dig i anledning af de overvejelser, som regeringen og Folketinget i øjeblikket gør sig om
forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.
En gennemførelse af en reform, der bygger på Forenklingsudvalgets indstillinger, vil nemlig have en række
særlig vidtgående konsekvenser for Bornholm; konsekvenser som jeg ikke tror, at udvalget har haft for øje.
I forbindelse med strukturreformen i 2004-2005 fik Bornholm en særlig status. Uanset at kommunen blev en
del af Region Hovedstaden, besluttede man, at Bornholm skulle tillægges særlige beføjelser inden for den
regionale erhvervsudvikling. Årsagen til denne særordning var dels øens isolerede beliggenhed, dels den
særlige erhvervsstruktur præget af mange små og mindre virksomheder, som i vid udstrækning alene har lokal
afsætning, og som kun sjældent involveres i kommunegrænseoverskridende samarbejder.
På denne baggrund fik vi status – som den eneste kommune i landet – af regionskommune. Denne særlige
status har betydet, at Bornholm i modsætning til alle andre kommuner har eget Vækstforum. Desuden er 10,5
mio. kr. fra EU's regional- og Strukturfondsmidler forbeholdt Bornholm. Hertil kommer, at Bornholm modtager
regionale erhvervsudviklingsmidler på årligt 22 mio. kr., hvoraf de 17 mio. kr. er direkte allokeret til
erhvervsfremme.
En gennemførelse af de foreliggende forslag vil betyde, at Bornholm mister sin status af regionskommune og
dermed formentlig også de anførte bevillinger samt muligheden for at udarbejde sin egen regionale
udviklingsstrategi. Hertil kommer forslaget om flytning af den lokale erhvervsservice til regionale væksthuse –
en flytning som givetvis vil være en væsentlig barriere for de mange små bornholmske virksomheder. Begge
dele må forventes at få en meget væsentlig indflydelse på erhvervsudviklingen på Bornholm – idet netop de
nævnte muligheder efter min opfattelse har været en vigtig del af forklaringen på, at der de seneste år har
været en meget positiv udvikling på Bornholm, både hvad angår iværksætteri, tilflytning og økonomisk vækst.
Som sagt er det ikke mit indtryk, at man i udvalget har været opmærksom på disse særlige forhold for en
enkelt kommune.
Så længe regionerne fortsat opretholdes, mener jeg også, at Bornholms særlige regionale status må
opretholdes. Det vil efter min mening være ganske usædvanligt, hvis et ønske om at forenkle

erhvervsudviklingssystemet resulterer i en strukturel reform for Bornholms Regionskommune, hvilket formentlig
også er en utilsigtet konsekvens fra regeringens og Folketingets side.
Jeg håber, du er enig i disse betragtninger. Hvis du mener, der er behov for det, uddyber jeg selvsagt gerne.
Jeg har tilladt mig at sende kopi af dette brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Venlig hilsen

Winni Grosbøll
Borgmester
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