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Blæst og bølgegang er ord, som falder mig ind, når jeg kigger tilbage på 2021 og på starten af 2022. For mange 
virksomheder har det været noget af en rollercoaster – for nogen en tid med fuld fart fremad. For andre en tid i 
strid modvind. Først pga corona og nu med en ulykkelig krig i Europa. Fælles for os alle er en tid, hvor vilkårene 
forandrer sig med stor hast og vi har måttet lære at navigere i uroligt vand og med kort horisont. 
 
På trods af - eller måske på grund af - travle og udfordrende tider for de bornholmske virksomheder har vi i BCB 
oplevet en stor efterspørgsel på sparring og vejledning: både i form af fælles arrangementer, deltagelse i 
projekter og som individuelle sparringsmøde.  
 
Jeg bliver helt forpustet, når jeg ser på tallene:  
Vi har afholdt 30 arrangementer – nogle som workshops, andre som ”åbne” gå-hjem-møder. 559 personer har 
deltaget ved disse arrangementer.  
BCB har afholdt 363 individuelle kundemøder og været i kontakt med 165 virksomheder, hvoraf 75 procent er 
henvist videre til mere specifik rådgivning eller sparring hos enten private rådgivere, hos erhvervshuset, andre 
erhvervsfremmeaktører eller vidensinstitutioner. For det er netop pointen med den nye 
erhvervsfremmestruktur – at det er blevet lettere lokalt at få adgang til nationale virksomhedsprogrammer og 
specialiseret hjælp, der kan bidrage til at løse en aktuel problemstilling eller virkeliggøre virksomhedens vision.  
Den gennemsnitlige tilfredshed for de individuelle møder ligger på 4,7 på en skala fra 0-5, mens den 
gennemsnitlige tilfredshed for arrangementer ligger på 4,3 på en skala fra 0-5. Det synes jeg vidner om, at vi 
møder de bornholmske virksomheder, der hvor de har brug for os. Med relevant viden og information om emner, 
der er efterspurgt af virksomhederne. 
 14.383 besøgende lagde vejen forbi BCB’s hjemmeside, hvilket gav over 59.680 sidevisninger. 2.850 følger os på 
sociale medier og 2.547 modtager nyhedsbrevet – og antallet af nye CVR-numre på Bornholm i 2021 landede på 
595. 
Det er fantastisk. Stor ros til Christa og holdet på Landemærket og kæmpe tak for samarbejdet til Erhvervshus 
Hovedstaden. 
 
Den nye erhvervsfremmestruktur er for alvor kommet til sin ret i 2021. Jeg vil tillade mig at konstatere, at flere 
har fået øjnene op for, hvad den bornholmske erhvervsfremmestruktur kan og skal – og at omlægningen i 2019 
nu for alvor har fået lov at rodfæste sig. Det er blevet tydeligere for virksomhederne, hvad de kan bruge os til, og 
hvordan vi i BCB er indgangen til et væld af muligheder i det nationale erhvervsfremmesystem. Det gør 
erhvervsfremmetilbuddet mere sammenhængende for de bornholmske virksomheder, når det er deres behov og 
udfordringer, der konstant er i centrum. 
 
I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til tidligere borgmester Winni Grosbøll og min forgænger på 
posten, Peter Vesløv, for det man vist roligt kan kalde rettidig omhu. Det var på alle måder afgørende for det 
bornholmske erhvervsliv, at I og andre gode kræfter smedede, dengang tid var, og sikrede Bornholm en regional 
særstatus i form af sin egen filial af Erhvervshus Hovedstaden, som vi i BCB i dag har et tæt samarbejde med.  

Jeg nævnte i min indledning, at 2021 var som at sidde i en rollercoaster. Vilkårene for at drive virksomhed 
ændrede sig nærmest hen over natten.  I løbet af ganske kort tid var det ikke corona-nedlukning, der fyldte mest, 
men mangel på arbejdskraft, materialeknaphed, kæmpe prisstigninger bla. på energi og lange leveringstider.  

Specielt manglen på kvalificeret arbejdskraft blev i 2. halvår af 2021 de fleste virksomheders 
altoverskyggende udfordring – og dette på tværs af brancher. Vi har talt om det i årevis, men pludselig er det 
blevet en barsk realitet, som tvinger virksomheder til lukkedage og generelt hæmmer væksten. 



Denne uholdbare situation kalder mere end nogensinde før på fokuserede indsatser. Derfor var det utrolig 
positivt, da øens politikere i efteråret sørgede for en fireårig bevilling til Tilflytterservice, så projektet og 
styregruppen bag nu har mulighed for at planlægge med en længere horisont. Her vil jeg også rette en stor og 
vigtig tak til øens virksomheder, der i den grad har bidraget til, at dette kunne lykkes. 
 
Tak til politikerne for at bakke op om en langsigtet indsats og ikke mindst tak til afgåede formand for 
styregruppen, Morten Holten, direktør i Bornholms Brand. Du har trukket et stort og vigtigt læs, som har lagt en 
solid bund for det videre arbejde. 
 
Samtidig vil jeg byde velkommen til den nye formand, Benjamin Schou, centerdirektør i Nykredit i Rønne. Jeg 
glæder mig til at følge jeres arbejde. 
Mange bornholmske virksomheder tager nu flere lærlinge ind end nogensinde før for at sikre fremtidig 
arbejdskraft, og byggeriet og industrien ønsker generelt, at flere unge vil vælge en erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Den udvikling har projektet Faglært er Fedt understøttet i 2021. Indsatsen har budt på tiltag og kampagner 
med det konkrete formål at oplyse de unge om deres muligheder, så de får chancen for at træffe et bevidst valg. 
For hvordan skal de unge vælge nuanceret, når de ikke kender til halvdelen af de 59 erhvervsfag, der er i 
bornholmske virksomheder. De unge aner ikke, hvad en automatiktekniker, en plastmager eller en kølemontør 
laver – og det er vores opgave at oplyse dem om det, hvis vi vil fremtidssikre vores arbejdsstyrke. Projektet er i 
dialog med over 140 bornholmske virksomheder, hvilket vidner om det presserende behov for flere kloge 
hænder.  
 
De fleste projekter, som har kørt i BCB regi i 2021, fortsætter i 2022 – af den simple årsag, at de virker og er 
efterspurgte.  
Et eksempel er Genstart Erhverv i Gadeplan, der skal styrke og sikre vores handelsliv, så vi kan opretholde liv 
og aktivitet i vores bymidter til glæde for os der bor på Bornholm og de mange gæster, som besøger øen. 
Projektet har fokus på at hjælpe de mindre erhverv i gadeplan. De erhvervsdrivende har taget rigtig godt imod 
tilbuddet om sparring om deres virksomhed og alle de beslutninger og udfordringer, de normalt står alene med. 
Der er vist stor lyst og vilje til at udvikle sig bla via øget digital tilstedeværelse, styrkelse af den fysiske 
butiksoplevelse, branding og selvfølgelig salg.  
Dette er vigtigt at nævne, fordi de små erhvervsdrivende i gadeplan er en af grundstenene i vores attraktive 
hverdagsliv og turistliv her på Bornholm. Derfor fortsætter projektet i 2022 og der arbejdes benhårdt på en 
version 2.0. 
 
Bæredygtig Bundlinje Bornholm er også et af BCB’s efterspurgte projekter. På midtvejskonferencen i januar i 
år fik jeg og andre lov at høre, hvordan det går med flere af de deltagende virksomheder, hvor mange er rigtig 
godt på vej i deres grønne rejse. 
Jeg havde også fornøjelsen af at deltage i et netværksmøde for byggeriet med fokus på det bæredygtige byggeri – 
og her oplevede jeg på tværs af aktører og kommunen, hvordan interessen og iveren efter at komme i gang er 
stor.  
Den cirkulære tankegang i byggeriet er den rigtige vej at gå, men det er en svær opgave med mange 
udfordringer. Bl.a. er kvalitetssikring, garantier, og forsyningssikkerhed nogle af de problemer, der skal findes en 
løsning på. 
Også projektet Klar til EnergiØ fortsætter i 2022. Mange bornholmske virksomheder har gode muligheder for 
at fungere som underleverandør til den hastigt voksende offshoreindustri i Østersøen. Vindmøllefelterne vil få 
brug for specialiseret assistance i driftsfasen.  
Her nytter det ikke at vente på, at de store spillere henvender sig til os – det gælder om at være beredt og klædt 
på til at kunne samarbejde med vindmølle- og offshoreindustrien på dennes præmisser.  
Virksomhederne skal opgradere deres tilgang til dokumentation af sikkerhed og kvalitet, der er et afgørende 
parameter inden for offshore. Det handler om bl.a. ISO-certifikater i kvalitet, miljø og arbejdsmiljø mm. Foreløbig 
har Klar til EnergiØ budt på tre workshops i efteråret 2021. I januar i år var der kick off omkring ISO-certifikater, 
og lige nu arbejder 10 virksomheder med individuelle forløb hen imod et certifikat.  Der er tale om meget 
forskellige typer virksomheder – bl.a . havmiljøvirksomheder, transportvirksomheder, smedevirksomheder, 
revisorer og entreprenører. 
Der er mange ukendte faktorer – men kan vi samarbejde om at blive skarpere og klogere hver dag, er vi allerede 
langt. 
 



2021 var også året, hvor vi i en stærk fælles indsats styrkede vores fremtid som energiø – eller rettere som 
Østersøens centrum for grøn energi.     
Et konsortie af private og offentlige aktører på og uden for Bornholm gik sammen om at ansøge Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse om hjælp til at virkeliggøre visionen om Bornholm som grøn energi-test-ø, hvilket 
resulterede i en bevilling på 27,2 millioner kroner – med igangsættelse af hovedaktiviteter og mindre projekter i 
2022 og 2023.  
En af hovedaktiviteterne er etableringen af det nationale center for udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller, 
der efter planen skal høre hjemme i det gamle elværk i Rønne. Ambitionen er, at stedet bliver et nationalt og 
internationalt knudepunkt for aktører, aktiviteter og investeringer inden for grøn energi.  
Det overordnede, langsigtede mål er at bidrage til Danmarks grønne omstilling – og samtidig skabe vækst i de 
bornholmske virksomheder og dermed arbejdspladser til glæde og gavn for alle bornholmere.  Derfor har vi i 
Business Center Bornholm også lagt mange kræfter i det arbejde. 
Vi vil i den forbindelse sige stor tak til Bornholms Regionskommune for at sætte sig for bordenden i 
ansøgningsprocessen. Ansøgningsarbejdet har været forbilledligt drevet af holdet i Udvikling og Plan i BRK i tæt 
samarbejde med det bredt forankrede konsortie. Man må ikke undervurdere, hvor komplekst det er at 
virkeliggøre visioner af denne kaliber og på så kort tid.  
Med dette fyrtårnsarbejde er vi i gang med at lægge skinnerne til fremtiden. Det er et arbejde, som kommer til at 
flytte Bornholm markant. 
 
Når man gør det godt, skal man have ros for sin indsats. Når der er plads til forbedring, er det lige så vigtigt at 
nævne det. De fleste, jeg har talt med fra brancherne, understreger således, at der stadig er mange udfordringer 
omkring byggesagsbehandlingen.  
 
I BCB’s bestyrelse og Erhvervsrådet sætter vi stor pris på kommunens velvilje til at finde løsninger, som både 
virker for kommunen som myndighed, medarbejdere og erhvervslivet, og vi håber på at der nu både fra BRK og 
politikerne i den nye kommunalbestyrelse sættes turbo på byggesagsbehandlingen, så niveauet løftes til gavn for 
Bornholms udvikling. 
 
Ud over det bornholmske erhvervsliv har Business Center Bornholm i 2021 haft et utal af andre 
samarbejdspartnere; erhvervsfremmeaktører, konsulenter, pengeinstitutter, advokater, revisorer, øvrige private 
rådgivere samt institutioner og organisationer. Disse relationer betyder meget for vores arbejde i dagligdagen, 
og vi sætter stor pris på vort samarbejde med jer alle. 
En særlig tak skal lyde til Bornholms Regionskommune, der finansierer hovedparten af vores virke, og ikke 
mindst til alle jer private virksomheder, som viser jeres støtte gennem økonomiske bidrag.  Det er med til at give 
BCB stor legitimitet som en fantastisk kombination af offentligt og privat samarbejde. 
 
Det sidste punktum i denne årsberetning afslutter den 4-årige udpegningsperiode for BCB bestyrelsen og 
Erhvervsrådet. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til jer alle – også jer der var med en del af vejen. Jeg vil 
glæde mig over, at det er stort set samme hold, som får lov til at fortsætte arbejdet de næste 4 år.  
 
Der er nok at tage fat på. Der er bølgegang og blæst – modvind og medvind, men en spændende fremtid venter 
for Bornholm med rigtig mange muligheder for vores lokalsamfund og virksomheder. 
 
 
Tak for ordet.  

 


