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Kæmpe ros til de lokale virksomheder
Ved Åbent Hus arrangementet i Bornholms Erhvervsservice på Landemærket i Rønne blev der i onsdags
både kåret Årets Virksomhed, uddelt en Branchepris og diskuteret, hvordan de bornholmske virksomheder
bedst kan øge deres produktion og øge antallet af arbejdspladser.
Det var andet år i træk, at virksomhedsprisen blev uddelt og i år blev virksomheden KH Maskinværksted
præmieret for deres arbejde med at skalere virksomheden. Med en ny ejer i 2014 har de øget produktionen,
haft øget eksport ud af øen fra fem procent i 2014 til 80 procent i dag og så har de også kunne ansætte flere
medarbejdere, så de har tredoblet antallet af medarbejdere på fire år. Desuden viser de social ansvarlighed
ved at have en ambition om at fem procent af medarbejdere skal have særlige behov. Det er rigtig flot gået,
lød der fra borgmester Winni Grosbøll, der overrakte prisen. Med diplomet fulgte en krukke fra en af de
studerende på Glas- og Keramikuddannelsen i Nexø.
Som noget nyt i år og som en enkeltstående begivenhed overrakte også kommunaldirektør Peter Loft en
pris. Denne pris blev givet til den branche på Bornholm, der de seneste år har stået for den største vækst i
beskæftigelsen på øen. Vinderen blev Fremstillingsindustrien, der tæller 15 forskellige
produktionsvirksomheder på øen. Sammen har de haft en vækst i beskæftigelsen på næste 40% i perioden
2010-2016, og har tilsammen nu over 800 medarbejdere ansat. Udpegningen blev lavet på baggrund af tal
fra CRTs erhvervsanalyse Bornholm, der altså viser at denne branche skiller sig særligt ud. ”Bornholms
Vækstforums formål er at få flere jobs på øen. Og det er derfor oplagt for os i dag også at honorere den
branche, der samlet set har holdt for og genereret flest arbejdspladser de seneste år. Det er godt arbejde af
dem” Lyder de rosende ord fra Peter Loft.
Som afslutning blev der talt om, hvordan flere bornholmske virksomheder kan have fokus på at skabe flere
jobs.
Der var oplæg og paneldebat mellem direktør Peter Odgaard fra virksomheden CT Global, Peter Vesløv,
formand Business Center Bornholm samt de to politikere Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der er
formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg og Peter Juel Jensen fra Venstre, der er
formand for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer og medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.
I fokus hele dagen var de små- og mellemstore virksomheder, som trækker læsset ift. vækst og
arbejdspladser på Bornholm men også i Danmark. ”I dag er en hyldest til jer” lød det indledningsvist fra
borgmester Winni Grosbøll. Og der var eftermiddagen igennem stor ros til de lokale små- og mellemstore
virksomheder. Både til dem der var nomineret til Årets Virksomhed og vinderen af brancheprisen, men også
alle andre. ”Tillykke, det er en flot udvikling I har været igennem… Den holdånd man oplever på Bornholm
mellem jer er enorm positiv” lød det blandt andet fra formand for Folketingets erhvervsudvalg og tidligere
minister Socialdemokraten Morten Bødskov.

Peter Odgaard fra CT Global fortalte om sine erfaringer med at komme ind på det amerikanske marked, der
blandt andet indebar en stor intern strategisk ændring og selvindsigt. Fx blev ledelsens og medarbejdernes
kompetencer set efter i sømmene ift. at kunne matche den nye og langsigtede strategi.
Paneldebat blev også præget af en såkaldt ”fælles forståelse” Regeringen og KL samme morgen udsendte i
kølvandet på anbefalingerne fra Forenklingsudvalget om kommunernes arbejde for at understøtte
erhvervslivet. Og selvom den lagde op til en nedlæggelse af de regionale vækstfora var der i panelet en
holdning om, at lokal erhvervsudvikling kræver løsninger der ikke er ”one size fits all”, som Peter Juel Jensen
formulerede det. Så dermed også en forventning om, at de endelige politiske løsninger på området vil
indebære en hensyntagen til lokale forhold.
Afslutningsvis blev det konkluderet at der ligger mange nye muligheder for Bornholmske virksomheder, især
ved at øge fokus på eksport og digitalisering. Og uanset hvor forenklingsarbejdet ender, så ”vil der være et
velfungerende erhvervsfremmesystem klar til at hjælpe de bornholmske virksomheder med at vækste” lød
det fra Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i Væksthus Hovedstadsregionen, der sammen med borgmester
Winni Grosbøll var dagens værter.
Læs mere på https://www.brk.dk/Erhverv/Erhvervsservice/Sider/Erhvervsservice.aspx

