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Der er for at fokusere bestræbelserne på de steder, hvor situationen er værst: 

Nyskabende forslag om ø-fradrag 

Behov for en indsprøjtning af nye, relativt vellønnede borgere 

Strategi 

 

Af Dan Qvitzau 

Et helt nyt forslag om et særligt ø-fradrag skal nu bidrage til bosætningen på Bornholm, Samsø, 

Ærø, Læsø og andre øer. 

Det er en mand med stor indsigt i området – som kommer med de nye tanker, nemlig tidligere 

departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft. 

Han fremlægger visionen i en kronik i dagbladet Børsen, og han understreger, at et sådant fradrag 

vil kunne gøre de fraflytnings-plagede øer mere attraktive. 

En saltvandsindsprøjtning af nye, relativt vellønnede borgere er, ifølge den tidligere 

departementschef, vejen til at skabe ny dynamik i øsamfundene. 

Peter Loft henviser til de talrige – mere eller mindre forgæves – forsøg, der er gjort i de seneste 

mange år på at komme de mindre centralt beliggende dele af landet økonomisk til undsætning. 

Han fremhæver i sin kronik behovet for at fokusere bestræbelserne på de steder, hvor situationen er 

værst – nemlig på øerne, hvor det faldende antal indbyggere medfører et tilsvarende fald i både den 

private og den offentlige service. 

Ikke turisme 

Peter Loft mener ikke, at det er en farbar vej at satse på turismen. For det første går udviklingen 

ifølge ham også på dette område den forkerte vej for øerne – og for det andet er det efter hans 

mening tvivlsomt, om to måneders aktivitet om sommeren gør det attraktivt for folk at flytte til eller 

forblive på en ø. 

Det særlige befordringsfradrag for udkantsområder er efter Peter Lofts opfattelse ikke relevant for 

øerne, da »det sjældent er muligt dagligt at pendle til et arbejde på fastlandet«. 

Til gengæld vil det kunne gøre en stor forskel, hvis et ø-fradrag kunne tilføre øerne blot et lille antal 

ressourcestærke indbyggere, konkluderer den tidligere departementschef, som i øvrigt er en god ven 

af Bornholm. 

Han tror, at en øget tilflytning af folk med penge også vil betyde, at der etableres mere produktion 

på øerne. 

 

Med på Folkemødet 

Tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, deltager under Folkemødet i Allinge i år 

i en debat arrangeret af den borgerligt-liberale tænketank Cepos – om udviklingen i retssikkerheden 

i det danske skattesystem. 

 

------------ o0o ------------ 

Tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, vil give øboer er særligt skattefradrag.  

------------ o0o ------------ 

 


