KØBENHAVN SOM
LANDETS VÆKSTMOTOR
København har den højeste vækst i landet og er vækstmotor for resten af landet. 100 job i København skaber
20 mere i resten af landet. Med et fokus på investeringer,
gode vilkår for erhvervslivet og øget byggeri, er vi kommet
bedre gennem krisen end de fleste andre byer i Danmark
og Europa. Indsatsen for at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdspladser i byen fortsætter.
BEDRE SERVICE OG FLERE JOBS
På baggrund af ekspertgruppens anbefalinger sætter vi fokus på at skabe bedre
forhold for byens mindre erhvervsdrivende og dermed udnytte potentialet
for flere job til københavnerne. Virksomhederne skal i dialogen med København ikke møde modstand, ventetid og
bureaukrati, men derimod professionel
service og konstruktive løsninger.

REGIONAL VÆKST
Vi prioriterer fortsat arbejdet med
en samlet stærk vækstregion, der skal
sikre flere investeringer og øget vækst.
Samtidig oprettes et fælles regionalt EUkontor i Bruxelles sammen med Region
Hovedstaden og regionens kommuner,
så vi kan søge og få flere EU-midler til
innovation i små og mellemstore virksomheder.

KØBENHAVN ER VÆKSTMOTOR FOR RESTEN AF LANDET
Vækst i BNP. København og hele landet.
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AFGIFTSFRITAGELSER
Vi gør det lettere at være virksomhed i
København og fastholder afgiftsfritagelserne for vareudstillinger og stader.
INTERNATIONALISERING OG
TURISME
København er en vidunderlig by og det
skal flere turister og udlændinge opleve.
Vi øger indsatsen for at gøre København
attraktiv for internationale vidensarbejdere. Med etableringen af International
House er der skabt en fysisk indgang for
internationale borgere. Næste skridt er at
opgradere modtagelsen af de internationale gæster i lufthavnen.
NYT DIGITALT KUNDESYSTEM
Der afsættes 5,1 mio. kr. til nyt digitalt
kundesystem (CRM), der sikrer hurtig og
professionel betjening af virksomhederne
uanset hvor de henvender sig i kommunen.

KØBENHAVNS KOMMUNE

ENKLERE UDBUDSPROCESSER
Vi vil anvende fælles skabeloner og
procedurer for udbud, så virksomhederne
ikke møder en ny proces ved hvert eneste
udbud. Vi styrker samtidig de små og
mellemstore virksomheders muligheder
for at deltage i kommunens udbud.
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Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

