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I den netop indgåede aftale om BRK’s budget for 2020 fremgår det, at man påregner en
halvering af det nuværende beløb (kr. 800.000,-) til behandling af sager om
overholdelsen af bopælspligten, således at det næste år udgør kr. 400.000,-.
Det er efterhånden en ”gammel traver”, men det forekommer nødvendigt at trække den
frem fra stalden igen:
Gudhjem By- og Museumsforening og Byforeningen Svanekes Venner har i adskillige år
arbejdet på at sikre overholdelsen af bopælspligten, sådan som den er vedtaget af BRK.
Indsatsen har været svingende, men de sidste 2 til 3 år har en bestemt medarbejder
været allokeret til opgaven. Det har givet borgerforeningerne i de berørte byer troen på,
at nu skulle der for alvor gøres en indsats. Dette har fx også betydet, at der er fremlagt
kvartalsvise opgørelser over indsats og resultater på møderne i Økonomi-, Erhvervs- og
Planudvalget.
Ved mødet i ØEPU den 11/9-19 blev der orienteret om udviklingen i behandlingen af
sager om overholdelse af bopælspligten. Heraf fremgik det, at der er sket en markant og
tidskrævende forøgelse af arbejdsbyrden, idet antallet af henvendelser/forespørgsler er
steget fra ca. 10 om ugen i det forrige kvartal til ca. 25 om ugen i seneste kvartal.
Disse henvendelser skal behandles og besvares ved siden af den øvrige sagsbehandling
af bestående og igangværende sager.

Vi frygter derfor, at en halvering af den økonomiske ramme vil medføre en utilstrækkelig
indsats på området. Dette vil skabe fornyet uklarhed over, om bopælspligten skal tages
alvorligt, men samtidig medføre et betydeligt indtægtstab for BRK, hvis egne tal udviser et
provenu på ca. kr. 75.000,- årligt for hver ny beboer gennem skat, forøget bloktilskud mv.
Eksempelvis har indsatsen i Gudhjem-området resulteret i, at mindst 32 boliger er blevet
beboet.
En målrettet indsats har altså haft en økonomisk effekt på ca. 2,5 mio. kr. årligt.
På vegne af By- og borgerforeningerne i Gudhjem og Svaneke vil vi derfor indtrængende
opfordre til, at den nuværende indsats på området ikke forringes, da dette utvivlsomt vil
medføre et indtægtstab for Regionskommunen og en udhuling af de 2 byers indbyggertal.
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