
Dato: 7. november 2019 

 

Sags ID: SAG-2018-07479 

Dok. ID: 2834964 

 

E-mail: JEBJ@kl.dk 

Direkte:   

 

Solrød Kommune 

Solrød Center 1 

2680 Solrød Strand 

 

www.kl.dk/kkr-sjælland 

Side 1 af 2 

NOTAT 

 

 

Pressemeddelelse: Virksomhederne i Sjælland får i 
2020 styrket vejledning med fokus på professionalise-
ring og grøn omstilling 

KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland vil sætte yderligere fokus på at 

skabe værdi for virksomhederne med ny resultatkontrakt om erhvervs-

fremmeindsatsen i 2020 

 

Erhvervshus Sjælland har fra og med 2019 fået ansvar for at yde specialise-

ret erhvervsservice til alle virksomheder i de 17 kommuner i Region Sjæl-

land. Kommunerne betaler Erhvervshus Sjællands basisfinansiering og ind-

går årlige resultatkontrakter med erhvervshusets bestyrelse. 

 

KKR Sjælland godkendte på sit møde den 7. november 2019 ny resultatkon-

trakt med Erhvervshus Sjælland for 2020. Med resultatkontrakten skal Er-

hvervshus Sjælland fokusere sine indsatser endnu mere på at skabe værdi 

for de lokale virksomheder. 

 

Formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune si-

ger om resultatkontrakten: "Fra KKR Sjælland har vi et klart ønske om, at 

virksomhederne er stærke og udvikler sig positivt. Det skaber arbejdspladser 

og gør det endnu mere attraktivt at bo og investere i vores kommuner" 

 

Resultatkontrakten sætter særligt fokus på, at erhvervshusets indsatser skal 

styrke virksomhedernes professionalisering. Det handler bl.a. om udvikling 

af strategier, bestyrelsesarbejde, digitalisering og ledelsen i virksomhederne. 

Samtidig skal Erhvervshus Sjælland arbejde for, at udvalgte virksomheder 

med særligt potentiale – enkeltvis eller i grupper – får en markant, foran-

dringsskabende vækst. 

 

Formand for Erhvervshus Sjællands bestyrelse, John Brædder, borgmester i 

Guldborgsund Kommune udtaler: "Vi skal styrke de mange små og mellem-

store virksomheder grundlæggende for gøre dem robuste. Men vi skal også 

turde satse, så potentialer og ambitioner bliver ført ud i livet. På den måde 

rykker vi og skaber nye erhvervsstrukturer for fremtiden" 

 

Klimadagsordenen er også i fokus i resultatkontrakten. I 2020 skal Erhvervs-

hus Sjælland udvikle nye indsatser, der kan understøtte virksomhederne i 

den grønne omstilling. 

 

Næstformand for KKR Sjælland, Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre 

Kommune siger: "Vi skal arbejde med grøn omstilling i alt, hvad vi gør. For 

virksomhederne handler grøn omstilling både om at være med til skabe et 

bedre klima, men selvfølgelig også om bundlinje. Klimarigtig produktion er 

og bliver i stigende grad et konkurrenceparameter – også når virksomhe-

derne skal tiltrække medarbejdere". 
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Resultatkontrakten for 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland 

prioriterer desuden samspillet mellem den lokale erhvervsservice i kommu-

nerne og Erhvervshus Sjælland. Det skal være velfungerende, så virksom-

hederne oplever en sammenhængende, professionel erhvervsservice fra det 

basale til det meget specialiserede. 

 

Resultatkontrakten for 2020 mellem KKR Sjælland og Erhvervshus Sjælland 

kan findes i bilagsmaterialet til KKR Sjællands møde 7. november 2019: 

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-refe-

rater/ Og den vil om kort tid også kunne findes på Erhvervshus Sjællands 

hjemmeside: https://ehsj.dk/  

 

 

Kontakt: 

 Formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, borgmester i Solrød Kom-

mune, tlf.: 61660375 

 

 Formand for Erhvervshus Sjællands bestyrelse, John Brædder, 

borgmester i Guldborgsund Kommune, tlf.: 25180390  

https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
https://www.kl.dk/politik/kkr/kkr-sjaelland/moededatoer-dagsordener-og-referater/
https://ehsj.dk/

