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Målsætninger for arbejdet
Målsætningen er fortsat at pendling i job- og
uddannelsesmæssige sammenhænge skal være
mulig til og fra Bornholm uden at blive en
økonomisk hindring for den enkelte

For at opnå dette forudsætter det:
• At distancependling inden for Danmarks
grænser anerkendes
• At Bornholm reelt bliver en forstadskommune
til København

Definition af distancependling
• Med ”distancependling” menes en pendling i jobmæssig
sammenhæng, hvor der pendles til nærmeste nabokommune
i samme Region, og hvor det er nødvendigt:
- at anvende fly, hvis man skal have en daglig tilstedeværelse
i hjemmet (bopæl) og passe jobbet (fx børnefamilie)
- eller hvor der må overnattes uden for bopæl i nærheden af
arbejdsgiveren, for at kunne opfylde dennes forventninger til
arbejdets udførelse.

Vi ønsker ikke særbehandling, men ligestilling
I øjeblikket negativ særbehandling for pendlere til og fra Bornholm
•
•
•
•
•

Der skal tegnes privat sygesikring for transport via Sverige
Internet til udlandstakst under rejse
Mobiltelefon til udlandstakst under rejse
Ingen pendlerrabat med DSB klippekort til Bornholm
Kan ikke komme frem og tilbage ved normal arbejdsdag med offentlige
transportmidler
• Reduktion af rejsefradrag, som redskab mod social dumpning, rammer
alene Bornholm
• Eneste kommune i Danmark, hvor overnatning uden for hjemmet er
nødvendig, når der arbejdes i nabokommunen - men meromkostningen
er ikke fradragsberettiget
• Tvungen afhængighed af kommerciel flytransport, hvis bopæl
opretholdes alene på Bornholm

Målsætninger for arbejdet - I
At distancependling ikke kun er for de få, der af idealistiske
grunde vælger dette
• Den faglærte og ufaglærte skal have samme lønprovenu,
uanset om hun/han har arbejde på Bornholm eller i København
og må distancependle for at passe jobbet
• At ledige, herunder personer på kontanthjælp, kan tage
arbejde uden for Bornholm uden at blive økonomisk ruineret

Målsætninger for arbejdet - II
Det betyder at distancependling skal ligestilles gennem:
• Særligt skattefradrag eller et fast statsligt pendlertilskud pr.
tilstedeværelsesdag på arbejdspladsen (skattefrit)
• God regularitet for både færge, tog, bus og fly
• Flytransporten får status som samfundsbegrundet transportmiddel
• Flytransporten skal sikres, hvorfor Bornholms Lufthavn fortsat skal være et
statsanliggende
• Periodeklippekort for pendlere til fast lav pris, som betyder, at prisen bliver
sammenlignelig med, hvad andre pendlere i regionen betaler. Ordningen skal
være uafhængig af transportformen (samme klippekort i hele Region
Hovedstaden)
• Alle udgifter, som er forbundet med distancependling, skal som udgangspunkt
være fradragsberettigede (boligudgifter, hotel, forsikring, kommunikation,
rejser mm.)

Aktiviteter Pendlergruppen
•
•
•
•
•
•
•
•

Møde med borgmester Winni Grosbøll
Dialog med kommunens embedsmænd
Møde med Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen
Dialog med Jeppe Kofod om møde med Skatteministeren
Henvendelse til Skatteministeren om skattefradrag
Møder med DSB om Pendlerprodukter
Brugerråd for Bornholmerflyet og møder med DAT
Planlagt møde med Socialdemokraternes medlemmer af
transportudvalg og skatteudvalg
• Møde med LAG Bornholm
• Vælgermøder og møder i Passagerforeningens regi,
fx med flere medlemmer af Folketinget, DSB-direktør og delegation, Forbrugerrådet,
Folkemødet, Öresundskomiteen og transportleverandørerne

• Tilflytterkampagne
• Opfølgning på alle relevante politiske initiativer
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