Vækst og beskæftigelse
Den økonomiske krise har ramt hele Danmark og København hårdt. I København har krisen resulteret i stor
ledighed – særligt blandt unge og akademikere. Derfor prioriterer vi med Budget13 konkrete beskæftigelsesinitiativer og fortsætter linjerne fra aftalen “København i arbejde” fra 2012. Vi følger også op på anbefalingerne
fra Copenhagen Creative Task Force med vækstindsatser rettet mod kreative erhverv.

 Mere hjælp til at komme i job
København har højere ledighed end landsgennemsnittet.Vi har konkrete mål om at fjerne
overledigheden. Derfor investerer vi massivt i
mere hjælp til ledige københavnere. I alt afsætter
vi 185 mio. kr. til en lang række beskæftigelsesinititativer, herunder:
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• Hyppigere kontakt til de langtidsledige og øget
opkvalificering.
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• Formidling af job i udlandet, særligt i Region
Skåne.

fremtidssikrer byen og
forbedrer livskvaliteten
for københavnerne.
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• En styrket indsats for personer, hvis dagpengeperiode er ved at løbe ud.

• 400 ekstra jobrotationsforløb i Københavns
Kommune og 50 forløb i private virksomheder.
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• En månedlig samtale til udvalgte grupper af
ledige nyuddannede, særligt akademikere, og
opkvalificering til utraditionelle og fremtidige
brancher.

Målet er at fjerne den københavnske
overledighed i forhold til sammenlignelige
kommuner, så ledigheden i København
sænkes med knap 4.000 fuldtidsledige.
På længere sigt er den overordnede vision
at fjerne overledigheden i forhold til hele
landet. Det kræver, at Københavns
Kommune nedbringer ledigheden med
knap 6.000 fuldtidsledige.

• En ekstra job- og matchsamtale for udvalgte
grupper af ledige.

Vi styrker med Budget13 beskæftigelsesindsatsen med i alt 185 mio. kr.

• Øget fokus på dimittender med etablering af
300 ekstra private løntilskudspladser.

• Styrket individuel indsats i jobcentrene over
for unge ledige med bl.a. 'Case Managers', sundhedsguides og turboforløb.
• Forsøg med mikrolån til opstart af egen
virksomhed.

 PRAKTIKplads til
850 flere unge
Vi investerer i alt 53 mio. kr. på at skabe
nye praktikaftaler i København.Vi indgår
1.496 kommunale praktikaftaler i 2013. Samtidig etablerer vi flere praktikpladser i private
virksomheder, som vil komme 850 flere unge
københavnere til gavn.

 Vækst i kreative erhverv
København hjælper byens kreative virksomheder og deres ca. 70.000 medarbejdere med
at vokse.Vi afsætter i alt 18,3 mio. kr. til
bl.a. at:
• Etablere Copenhagen Creative Hub i Kødbyen som en indgang til erhvervsfremmetilbud
for iværksættere.
• Udvikle en klynge for kreativ vækst, der skal
gøre København til en af de førende byer i
verden inden for kunst og teknologi.
• Støtte klyngeprojekt til film, spil, tv og applikationer, 'Interactive Denmark', og etablere
en ny international cross-media-uddannelse,
'Eucroma'.
• Styrke 'Copenhagen Cooking' og støtte
'MAD Foodcamp International Symposium'
for verdens førende kokke, madanmeldere og
journalister.
• Intensivere indkøberindsatsen inden for
modebranchen.
• Etablere 'Creative Copenhagen in Beijing'.

} Læs mere om disse og andre initiativer i
budgetaftalen på www.kk.dk/budget13

 Styrket international
profilering af
hovedstadsregionen
Vi har fokus på at fastholde og tiltrække
arbejdskraft, investeringer og turister fra udlandet. Derfor investerer vi i alt 12,4 mio. kr. i
at oprette et internationalt hus for udenlandske
medarbejdere og deres ægtefæller.
Desuden sikrer vi med Copenhagen Career
Program en bedre modtagelse og fastholdelse
af "expats" gennem en målrettet indsats for
medfølgende ægtefæller og studerende.
 Færre gebyrer for
erhvervslivet
Vi gør det lettere og billigere at drive virksomhed i København.Vi afsætter 15 mio. kr. om
året i perioden 2013-2016 til at sænke eller
afskaffe gebyrer for bl.a. udeservering, mobilt
gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger.
Vi afsætter også 1,5 mio. kr. i 2013 og 2014
til at fjerne administrationsgebyret til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger.

