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Målsætningerne for vores arbejde i pendlergruppen er fortsat de på planchen viste, i en 

lettere opdateret version. Det er vigtigt at bemærke at antal beskæftigede med bopæl 

på Bornholm er iflg. Danmarks Statistik i perioden 2009 og indtil 2013 faldet med 9% -

antallet af beskæftigede, med arbejdssted på Bornholm, er dog kun faldet med 8%. 

Dette betyder, at pendlingen er forholdsvis faldet mere end beskæftigelsen på Bornholm 

som helhed. Iflg. de samme tal er pendlingen således faldet med 19% i perioden. Der er 

her set på de tal, som opgøres en gang årligt i november, der tages således ikke stilling 

til, om antallet af pendlere afspejler det antal personer, som i virkeligheden pendler, 

men at disse tal er sammenlignelige og dermed giver os et grundlag, hvor vi kan se en 

udvikling.

På næste planche gennemgås den kendte definition af distancependlere.
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Iflg. Danmarks Statistik pendler omkring 85-88% af pendlerne fra Bornholm til en 

kommune i Region Hovedstaden – 60% pendler til København/Frederiksberg.
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Pendlermedlemmer via tilflyttermøde.
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Et af de ømme punkter i pendlingen er udgiften til transport, så hermed en aktuel 

oversigt over BornholmerFærgens tilbud sammen med deres associerede partnere.

Bornholmerkort koster kr. 321 i årsafgift. Bbus koster herefter kr. 190, mens DSB koster 

kr. 200 (+kr. 30 for en pladsbillet, som er tvungen fr-ma samt på og omkring helligdage). 

DSB-billet gælder i hele den gamle HUR-region (dvs. til Borup i vest og Gilleleje i nord –

sådan ca.), mens man kan tage Bbus til Hovedbanen og Ballerup samt på nogle afgange 

til Rigshospitalet.
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Samarbejdet med DAT/Bornholmerflyet fungerer fortrinligt. Desværre er vi endnu ikke 

kommet i mål med en tilpasning af pendlerprodukterne.
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DAT/Bornholmerflyet tilbyder også klippekort som er fuld-flex (til erhverv); her koster 10 

klip 8.495 og 20 klip 15.990. 

Bare som en lille sammenligning, så betalte jeg i 2010 i gennemsnit kr. 564,40 for en t/r 

med Cimber – disse billetter var fuldt fleksible; dog kunne man risikere, at prisen var 

steget, hvis man kom tættere på afgang.
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De efterfølgende plancher er opdateret ift. Preben Holms tidligere beregninger. Det 

bliver det ikke mere opløftende af. Det koster stadigvæk i omegnen af kr. 60-80.000 på 

årsbasis ud af egen lomme at pendle på fuldtid fra Bornholm!

Tallene baserer sig på de aktuelle beløb (2015) – dvs. efter prisstigninger i januar 2015 

for DSBs vedkommende.

Adresse centralt i Odense (Vandværksvej) til Christiansborg Slotsplads 1. Det giver iflg.

Skats oplysning et dagsfradrag på kr. 462,60 pr. arbejdsdag. Samlet kørselsfradrag for 

2014: kr. 99.922

Adresse centralt i Hillerød (Hyrdebakken) til Christiansborg Slotsplads 1. Det giver iflg. 

Skats oplysning et dagsfradrag på kr. 128,10 pr. arbejdsdag.

Skat regner med 218 arbejdsdage som standard.

På Skats hjemmeside fungerer fradragsberegneren for Bornholms vedkommende i 

skrivende stunde for øvrigt ikke – eller kun med lidt overtalelse. 
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Det er altså alene kontanthjælpsmodtageren, som vil have en gevinst på kr. 4.769,60 

årligt ved at tage et job i København – en individuel beregning i en konkret sag vil 

formentlig kunne vise et andet resultat; men det illustrerer, at det betyder stadig at man 

skal have en lønindkomst på ca. kr. 350.000 om året før egenbetaling til transport 

udligner sig ift. dagpenge.
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