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BEHOV FOR MERE VÆKST
Den økonomiske krise har betydet økonomiske tilbageslag, faldende beskæftigelse og lavere vækst i store dele af verden. Også København er blevet ramt. Københavns Kommune har
valgt aktivt at bekæmpe krisen for at skaffe job og vækst til byen, og erhver vslivet spiller en
central rolle i denne kamp. Københavns Kommune har gennemført en række forbedringer for
at sikre erhver vslivet gode betingelser og har igangsat en overgang fra myndighedskultur til
ser vicekultur.
Specielt de små og mellemstore virksomheder har mærket konsekvenserne af krisen og har
oplevet faldende beskæftigelse. Københavns Kommune har derfor nedsat en ekspertgruppe,
der har fået til opgave at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan København kan skabe bedre forhold for byens erhver vsdrivende og udnytte potentialet for flere job hos særligt de
mindre virksomheder. Det er resultatet af denne gruppes arbejde, som nu foreligger.
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VÆKSTUDFORDRINGERNE I KØBENHAVN
København har ambitiøse mål om at sikre en år lig vækst på fem procent, skabe 20.000 nye
job i den private sektor, samt forøge produktiviteten med fire procent frem mod 2020.
Målet er jobskabende vækst. Det kræver, at København sikrer vir ksomhederne de bedst
mulige vilkår for at øge omsætningen og sikre arbejde til flere københavnere.
De store vir ksomheder spiller en vigtig rolle for væksten, især når det handler om at styrke byens internationale position, ekspor ten og tiltrækningen af nye investeringer, viden og
talent til Danmark.
Men målet om flere arbejdspladser kræver et helt sær ligt fokus på de små og mellemstore vir ksomheder i København, da det er her, der er stør st potentiale for at sikre nye
arbejdspladser. Små og mellemstore vir ksomheder udgør hovedpar ten af vir ksomhederne
i København.

99% AF VIRKSOMHEDERNE I KØBENHAVN
HAR MINDRE END 250 ANSATTE.
DE SIKRER KNAP 50% AF
BESKÆFTIGELSEN

Tal fra Danmarks Statistik viser, at mens de helt små vir ksomheder i København i perioden 2000-2010 ansatte ni procent flere medarbejdere, er der i samme periode sket en
tilbagegang i beskæftigelsen i de mellemstore vir ksomheder på syv procent. Det er afgørende at br yde dette fald og udnytte potentialet for vækst i både små og mellemstore
vir ksomheder fuldt ud.
Den manglende vækst i København har betydning for hele Danmar k, efter som København
som landets hovedstad er afgørende for evnen til at skabe vækst på nationalt plan: Hovedstadsregionen tegner sig for over 40 procent af Danmar ks beskæftigelse og omsætning
og over 50 procent af landets ekspor t.

100 NYE ARBEJDSPLADSER I KØBENHAVN
SKABER 20 JOB I RESTEN AF LANDET.
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EN JOBSKABENDE
KOMMUNAL
ERHVERVS- OG
VÆKSTPOLITIK
Det er et gennemgående tema for dette katalog af konkrete anbefalinger, at Københavns
Kommune skal udnytte sin størrelse og ressourcer til at skabe en aktiv kommunal erhver vs- og vækstpolitik.
Det er eksper tgruppens klare anbefaling, at Københavns Kommune, som en stor vir ksomhed, en stor indkøber, som planmyndighed og mar kant offentlig aktør, skal udfordre både
de kommunale og de nationale rammer til at drive en aktiv, offensiv og innovativ erhver vsog vækstpolitik med fokus på jobskabende vækst.
Ved at skabe efterspørgsel på nye løsninger, skabe plads til vir ksomhederne i byen, sikre
en koordineret virksomhedskontakt for at udvikle gode rammer for vir ksomhederne og i
stigende grad udnytte de regionale styr kepositioner, kan Københavns Kommune sammen
med vir ksomhederne genstar te den jobvækst, som regionen og Danmar k har br ug for. Københavns Kommune kan som landets stør ste arbejdsplads der udover bidrage til væksten i
Danmar k ved at øge den offentlige produktivitet gennem samarbejde med vir ksomheder
og univer siteter. København skal være et internationalt udstillingsvindue for grønne, smarte, kreative og sunde løsninger, og byen skal vir ke som en ivær ksætterhub for danske og
internationale iværksætter talenter. Frem for alt skal København være en by, der inddrager
sine vir ksomheder i løsningerne på de konkrete udfordringer byen står overfor og sikrer
en tæt dialog mellem erhver vslivet og politikere og embedsmænd.
København skal skabe et erhver vsklima i topklasse. Vækst, erhver vsudvikling og beskæftigelse er indbyrdes forudsætninger, og det er derfor afgørende, at str ukturen i kommunens
organisation og ser vice afspejler denne indbyrdes sammenhæng. Eksper tgr uppen foreslår,
at udviklingen af København de kommende år sker i et langt tættere samspil med vir ksomhederne. Skal byen indfri ambitionerne om at være nordeuropæisk kraftcenter, kræver det,
at alle tager ansvar for udviklingen.
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TEMAER FOR ANBEFALINGERNE
Eksper tgr uppen anbefaler derfor, at Københavns Kommune skal fokusere på:
Vækstorienteret erhver vsser vice
Vækstorienterede indkøb, udbud og par tner skaber
Vækstorienterede rammevilkår
Vækstorienteret iværksætterindsats
Vækstorienteret regionalpolitik
Vækstorienteret byudvikling
Anbefalingerne uddybes mere konkret på de kommende sider. Det er vores vurdering,
at implementering af disse vil bidrage til både vækst, jobskabelse og til en kommune, der
vil opleves som mere imødekommende for erhver vslivet.
Hver t tema består af en række konkrete anbefalinger efterfulgt af de centrale udfordringer, som gr uppen er blevet opmærksom på i vores arbejde.
Det har været en stor fornøjelse at tale med både vir ksomheder og kommune, og eksper tgr uppen vil gerne kvittere for en stor vilje til læring og handling hos både politikere
og embedsmænd.

TIDLIGERE INITIATIVER

Københavns Kommune har tidligere nedsat
Copenhagen Business Task Force, som kom med
77 konkrete anbefalinger. De 66 er fuldført eller
sat i gang, blandt andet etableringen af én indgang
for erhvervslivet med Københavns Erhvervsservice.
Desuden førte forslagene fra Copenhagen Creative
Task Force til, at der blev afsat 18,3 mio. kr. til at
forbedre forholdene for de kreative erhverv.
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EFFEKTER
Det er eksper tgruppens vurdering, at implementering af anbefalingerne vil skabe følgende
effekter :

Øget beskæftigelse i de små og mellemstore vir ksomheder i størrelsesorden op til
5.000 arbejdspladser frem til 2020
Vækst i de små og mellemstore vir ksomheder ved klarere udbud og bedre rådgivning
Øget konkurrence på kommunens udbud, når flere får mulighed for at byde
Flere iværksættere og en øget beskæftigelse blandt de allerede opstar tede
vir ksomheder gennem en fokuseret indsats på at gøre København til en attraktiv by
for både star t-up og scale-up
Arbejde til flere af kommunens ledige gennem en strategisk stær kere kobling af
erhver vs- og beskæftigelsesindsatsen
En øget lyst til at drive virksomhed i København gr undet større sammenhæng i
kommunens virksomhedskontakt, forbedrede rammevilkår og et politisk fokus på at
forbedre dialogen med erhver vslivet.

MÅLEPUNKTER
Det er afgørende, at der løbende følges op på om målsætningerne realiseres, så Københavns Kommune kan registrere og dokumentere de konkrete fremskridt og skabe et
forbedret ledelsesgrundlag for både politikere og ansvar lige embedsmænd. Vi anbefaler
følgende pejlemærker :
Ti procent stigning årligt i tilfredshed i kommunens under søgelse af erhver vslivets
tilfredshed med Københavns Kommune
Københavns Kommune r ykker årligt ti pladser op af Dansk Industris og Dansk
Byggeris lister over det kommunale erhver vsklima, indtil København er i den bedste
halvdel
Ser vicekultur og tværgående samarbejde skal indarbejdes som mål i ledernes
resultatkontrakter på erhver vsområdet
Der leveres halvårligt statusnotat til de relevante politiske udvalg på vækst- og
beskæftigelsessituationen, herunder status på kommunens erhver vsrettede indsatser
og aktiviteter
Oprettelse af et erhver vsbarometer, der tager pulsen på det københavnske
erhver vsliv gennem konjunkturanalyser, beskæftigelsestal, branchefordeling og
prognoser for arbejdskraftsbehovet i København.
06/28

1.TEMA
VÆKSTORIENTERET ERHVERVSSERVICE

Københavns Kommune skal sikre en vækstorienteret erhvervsservice, som sikrer en stærkere
kobling mellem kommunens erhvervs-, vækst og beskæftigelsespolitik. Den professionelle erhvervsservice skal tænkes ud i alle led af kommunen.

KONKRETE ANBEFALINGER
Skab synergi mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen

1 Fusionér jobcentrenes virksomhedsser vice med Københavns Erhver vsser vice
2 Kommunens jobmatch i beskæftigelsesindsatsen skal målrettes vir ksomhedernes
behov for kvalificeret arbejdskraft.

3 Den opsøgende indsats skal koordineres, så den på én gang formidler jobcentrenes
muligheder for at hjælpe med at rekr uttere arbejdskraft og samtidig består af
vir ksomhedsrådgivning. Formålet skal være at under støtte vir ksomhedernes
muligheder for at styrke deres forretning.

4 Sæt fokus på at skabe målrettede pakker til vir ksomheder med dokumentation for
effekt og kvalitet af jobcentrenes ydelser. Sæt her under sær ligt fokus på behovene og
mulighederne hos de små og mellemstore vir ksomheder, f.eks. videnpilotordningen.

5 Reducér medarbejdernes tidsforbr ug på administration, så de får mere tid til dialog
med både jobsøgende og virksomheder. Københavns Kommune skal opfordre staten
til et samarbejde om en deregulering og lettelse af de administrative byrder. Det vil
sikre den offentlige produktivitet.
Udvid ”én indgang” til alle erhvervsrettede myndighedsområder og forvaltninger

6 Vir ksomhederne skal møde Københavns Kommune som én sammenhængende enhed,
der sammentænker den strategiske erhver vsudvikling med alle vir ksomhedsrettede
tilbud og ser vices på erhver vs- og beskæftigelsesområdet til gavn for byens
erhver vsliv

7 Københavns Kommune skal samle de opsøgende vir ksomhedstilbud i ét tilbud, så
vir ksomheder oplever ikke bare én indgang til kommunen, men også én samlet
udgang fra kommunen
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8 Styr k en indgang og udgang ved at etablere en fælles telefonisk platform, der
under støtter og håndterer henvendelser på tvær s af alle erhver vsrelevante enheder
og for valtninger i kommunen

9 Fra kontrolbesøg til ser vicebesøg: Vir ksomhederne møder ofte kun kommunen
ved besøg fra tilsynsmyndighederne. Københavns Kommune skal derfor opstille
målsætninger for, hvorledes dette kontrolbesøg i stigende grad også kan br uges til
proaktiv virksomhedsser vice

10 For mange virksomheder er det offentlige det offentlige, der sker ikke en skelnen
mellem statslige og kommunale opgaver. Derfor skal Københavns Erhver vsser vice
arbejde for at udvide samarbejdet med de statslige myndigheder som
Erhver vsstyrelsen, fødevaremyndighederne, mv. ,således at der samlet set er bredere
rådgivende muligheder overfor vir ksomhederne

11 Etabler et fælles kundesystem – et CRM-system, der giver overblik over
kontakten til virksomhederne på tvær s af alle de enheder i kommunen, som har
vir ksomhedskontakt.

12 Etabler nyhedsbreve, som giver vir ksomhederne gode muligheder for at til- og
fravælge de informationsområder, som har sær lig interesse.

”

Det har været super postitivt. Jeg
forventede at blive væltet af
bureaukrati og regler, når jeg henvendte mig til kommunen, men de
har været ekstremt servicemindede og indstillet på at støtte mig.
Anders Thingholm, iværksætter og har startet webbureauet Rainbow Riders.
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Skab en fælles servicekultur i hele Københavns Kommune

13 Benchmark ser vicekvaliteten med nabokommuner løbende. København skal lade sig
inspirere af Stockholm, der har etableret et fælles system til at sammenligne den
kommunale ser vice over for virksomhederne mellem kommunerne i Stockholm
Business Region

14 Etabler et fælles forum på ledelsesniveau på tvær s af erhver vsrettede enheder for at
opnå fælles ser viceforståelse og mål

15 Udbred brugen af centrale Key Accounts, således at vir ksomheder får udpeget én
kontaktperson, der kan hjælpe dem igennem alle kommunens myndighedsområder i
komplekse sager, der involverer flere myndigheder

16 Københavns Kommune skal fastsætte et mål om, at vir ksomhederne modtager færre
direkte afslag og i stedet får løsningsorienterede for slag til, hvad der skal til for at
sikre en godkendelse. Det forudsætter en ledelsesmæssig opbakning til et opgør med
”nej”-kulturen

17 Gennemarbejd alle erhver vsrettede informationer på www.kk.dk så de fremstår
med ensar tet udtr yk og tager udgangspunkt i erhver vslivets behov, gennem f.eks.
branchespecifikke indgange og informationer på hjemmesiden

18 Udarbejd kundeprofiler for alle erhver vsrettede myndighedsområder i kommunen for
at opnå bedre kendskab til kunderne og deres behov

19 Etabler kompetenceudvikling af relevante medarbejdere for fælles ser vicefor ståelse
og god ser vicetone, evt. via udstationering i vir ksomhederne for at sikre bedre
for ståelse af virksomhedernes behov

20 Afhold én årlig workshop for lokaludvalgene og de lokale handelsstandsforeninger
med henblik på at styrke erhver vskompetencerne i lokaludvalgene.

21 Få medarbejdere fra Københavns Erhver vsser vice til at under støtte lokaludvalgets
arbejde, således at der bliver sat fokus på erhver vsudvikling, og lokaludvalgene kan få
nogle redskaber til at udvikle denne dagsorden.
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Styrk viden om vækst og beskæftigelse

22 Opret og udvikl et erhver vsbarometer, der tager pulsen på det københavnske
erhver vsliv gennem konjunkturanalyser, beskæftigelsestal, branchefordeling og
prognoser for arbejdskraftsbehovet i København, således at politikerne halvår lig får
en status på vækst- og beskæftigelsessituationen og kommunens egne indsatser

23 Etabler et tilfredshedsbarometer, der måler vir ksomhedernes tilfredshed med
sagsbehandlingen, ser vice og øvrige vir ksomhedsrettede indsatser i hele kommunen.
København bør ligeledes udnytte dette til at gå forrest i en KL-indsats, hvor
kommunerne udvikler deres eget vær ktøj til bedømmelse af erhver vsklimaet i den
enkelte kommune.

24 Opret systematisk ledelsesinformation, der giver status på erhver vsrettede
myndighedsafgørelser og klagesager fra vir ksomhederne, således at politikerne hver t
år får en status på, hvordan det står til med rammevilkårene for byens vir ksomheder.

”

Når man henvender sig, eksempelvis for at få tilladelse til at
bygge om, kan man godt regne
med at blive mødt med en ”nej,
nej, nej”-holdning. Jeg føler, at
kommunens folk opfatter restauratører som lidt smådumme og
irriterende.
Louise Ertman Baunsgaard, ejer af LETZ SUSHI
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UDFORDRINGER
Ifølge Håndværksrådet oplever virksomhederne, at det stadig er svær t at finde den
rigtige medarbejder i Københavns Kommune.
Ifølge flere virksomheder er kvaliteten af kommunens rådgivning i forbindelse med
myndighedsbehandling af meget varierende kvalitet og per sonafhængig.
Københavns placeres i 2012 som nummer 70 på DI’s liste over erhver vsklima og
nummer 88 på Dansk Byggeri’s erhver vsvenlighedsindeks.
Københavns Kommunes egne målinger viser, at hver tredje vir ksomhed, der har været
i kontakt med Københavns Kommune, er utilfredse med kommunens ser vice og
indsats overfor erhver vslivet.
Under søgelser viser desuden et lavt kendskab til Københavns Erhver vsser vice som
én indgang til kommunen.

LØSNINGER
Etableringen af Københavns Erhver vsser vice har skabt én indgang for vir ksomhederne til
Teknik- og Miljøfor valtningen og har star tet et omfattende arbejde med at udvikle entydige erhver vsser vicetilbud.
Det har givet resultater : Virksomhedernes tilfredshed med Københavns Kommune er steget, og sagsbehandlingstiderne er nedbragt. Men der er et stær kt behov for at bygge
videre på denne udvikling, herunder udvide kendskabet til KES og de kommunale rammevilkår samt sikre, at ser vicekulturen overfor vir ksomhederne bredes ud til alle dele af de
kommunale for valtninger.
Eksper tgr uppen oplever stadig, at erhver vsområdet bredt i kommunen er præget af et
manglende strategisk fokus og sammenhæng, og at der er en uklar rolle- og ansvarsfordeling mellem de forskellige aktører og de mange snitflader på tvær s af for valtningerne.
En målrettet indsats med at koble erhver vs- og beskæftigelsesindsatsen med den strategiske erhver vsudvikling vil skabe positive resultater for både jobvækst og erhver vsklimaet
generelt i København - til gavn for både vir ksomheder, jobsøgende og byen som helhed.
Udvikling af erhver vslivets rammevilkår skal tage udgangspunkt i den vir kelighed, som erhver vslivet oplever og befinder sig i, f.eks. at lange sagsbehandlingstider kan have konkret
effekt på bundlinjen, og at der kan være behov for at udvikle fleksible løsninger.
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Københavns Erhvervsservice
Københavns Erhvervsservice blev oprettet 1. jan.
2012 med baggrund i anbefalinger fra den første
ekspertgruppe med henblik på at samle erhvervsrettede myndighedsområder, rådgivning, virksomhedskontakt og erhvervsudvikling ét sted i kommunen.
Københavns Erhvervsservice tilbyder:
• Information om tilladelser samlet ét sted.
• Muligheden for at få key account i Københavns
Kommune.
• Stjernemøder, hvor sagsbehandlere fra alle relevante myndighedsområder er samlet til ét møde
med virksomheden.
• Gratis kurser og rådgivning for iværksættere og
nystartede virksomheder.
• Kurser, der giver arbejdsløse akademikere nye
kompetencer og matchning med virksomheder,
så de kan bidrage til vækst i små og mellemstore
virksomheder.
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2.TEMA
VÆKSTORIENTEREDE INDKØB, UDBUD
OG PARTNERSKABER

Københavns Kommune skal prioritere vækstorienterede indkøb, udbud og par tnerskaber og
udnytte sin position som en af landets største indkøbere til at skabe øget konkurrence, bedre
udbud og bedre løsninger i et tæt samspil med virksomhederne.

KONKRETE ANBEFALINGER
Vækst- og innovationspartnerskaber

25 Københavns Kommune skal via kommunale udviklingskontrakter definere ønsker
og behov for udviklingen på bestemte områder. København har haft stor succes
med en målrettet satsning på grøn vækst, og det er eksper tgr uppens opfattelse,
at denne succes med fordel kan overføres til at skabe tilsvarende vækst inden
for de andre styrkepositioner som sund vækst og smar t cities. En sådan indsats
kunne være ”København som udstillingsvindue inden for sundhedsfor skning
og sundhedsløsninger”, hvor København går foran ved at skabe et konkret
område i byen, som kan bruges til test, udvikling og afprøvning af sundheds- og
velfærdsløsninger

26 Innovationspar tnerskaber med virksomhederne: Københavns Kommune skal sikre, at
alle for valtninger opstiller konkrete målsætninger, for samarbejde med det private
om at løse problemstillinger i kernedriften med henblik på at øge produktiviteten og
udvikle innovative løsninger

27 Københavns Kommune skal tage initiativ til en lokal par tner skabsaftale om vækst
i København – et par tnerskab mellem kommunen og arbejdsmar kedets par ter
omkring aktuelle problemstillinger for byens vækstpotentiale, f.eks. trængsel,
uddannelse, integration, mm.

28 Par tner skab om vækst og uddannelse: Københavns Kommune skal indgå en
par tner skabsaftale om vækst og uddannelse med erhver vsorganisationer og
uddannelsesstederne i København. Par tner skabet skal sætte fokus på at skabe flere
praktikpladser til de unge samt øge rekr utteringen til erhver vsuddannelserne bl.a.
gennem et tættere samarbejde med folkeskolerne. Københavns Kommune skal
sætte rammerne for, at dette prioriteres i skolerne, at eleverne introduceres til
vir ksomhedernes hverdag, og at der skabes tættere bånd til erhver vsskolerne.
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Styrk adgangen for de mindre virksomheder

29 Gør den femårige bankgaranti på anlægsudbud mere fleksibel f.eks. ved at hæve
grænsen for, hvornår der skal stilles bankgaranti

30 Styr k rådgivningen af små og mellemstore vir ksomheder om kommunens udbud, så
de i højere grad kan få adgang til de kommunale udbud og for at undgå, at bud falder
på gr und af ikke-indleverede eller mangelfulde oplysninger

31 Københavns Kommune skal under søge mulighederne for at bistå med
konsor tierådgivning, gennem udarbejdelse af faste skabeloner og facilitering af
netvær ksdannelse mellem mindre vir ksomheder

32 Københavns Kommune skal søge at påvir ke den nationale administration af
udbudsreglerne. Særligt i forhold til hvor man, for at imødegå klager, ser en udvikling
imod et mere og mere skudsikker t materiale, som er svær t gennemtrængeligt for de
små og mellemstore virksomheder

33 Københavns Kommune skal udbyde en større andel af driften på det tekniske
område

34 København Kommune skal indgå flere ser vicepar tner skaber mellem kommunen og
små og mellemstore virksomheder omkring driften af kommunale bygninger.

”

Vi koncentrerer os om at drive
firmaet videre, som vi er gode til.
Så håber vi, at vi får mulighed for
at investere i fremtiden. Først da
kan vi fortsætte væksten.
Dennis Durmus Nielsen, Full House
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Styrket dialog med kommunen

35 Alle anlægsenheder i Københavns Kommune skal løbende holde fælles gå-hjemmøder sammen med f.eks. Dansk Byggeri og Håndvær ksrådet for at orientere om
kommende udbud med videre og evaluere udbudsprocesserne

36 Lav et udbuds advisor y board med ekstern deltagelse på tvær s af Københavns
Kommune, der skal sikre sammenhæng, udvikling og bedre kommunikation til
vir ksomhederne

37 Indgangen til kommunen: Styrk de fælles procedurer og skabeloner på tvær s af
for valtningerne. Målsætningen skal være, at der kun er én procedure og én skabelon
i Københavns Kommune. Der er dermed behov for at skabe ensar tede paradigmer
for udbudsmaterialet

38 Dialogværktøjet ”offentlig-privat dialog” skal udbredes til alle kommunens
for valtninger.
Investering i en sund arbejdsstyrke

39 Københavns Kommune skal være foregangskommune ved at fokusere på
sammenhængen mellem mental sundhed og produktivitet

40 Københavns Kommune skal styrke incitamenterne til at lave forebyggende
sundhedstiltag på arbejdspladsen. Kommunen bør også gå i dialog med Regeringen
om dette

41 Københavns Kommune skal sætte fokus på vir ksomheder s rolle og ansvar for
medarbejderes sundhed.
UDFORDRINGER
Adgangen for de mindre virksomheder begrænses af størrelsen og omfanget af
udbuddene
Udbudsmaterialet varierer for meget fra udbud til udbud og på tvær s af kommunen
Kommunen udtr ykker ikke interesse i dialog om kvalitet og indhold, men vir ker alene
til at bedømme på pris
Kommunen opfattes som meget tung at danse med. Det betyder, at mange
vir ksomheder ikke orker at byde på kommunale opgaver.
Bankgarantien på fem år vedr. anlægsudbud er hæmmende for små og mindre
vir ksomheder.
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LØSNINGER
Eksper tgr uppen mener, at Københavns Kommune som en af landets stør ste indkøbere
skal blive endnu bedre til at udnytte vir ksomhedernes potentiale. Kommunen indkøber årligt for mere end 8 mia. kr. hos det private og har anlægsinvesteringer på 10.6 mia. kr. frem
til 2016. Kommunen har dermed en stor mulighed for som indkøber at drive efter spørgsel
og skabe vækst. DI vurderer således, at potentialet for yder ligere konkurrenceudsættelse
på byudvikling, trafik og infrastruktur i København er 111 mio. kr. år ligt.
Kommunen og erhver vslivets par ter har en fælles interesse i at skabe vækst og job i
København. Gennem par tnerskaber og styr ket dialog med vir ksomhederne er der et potentiale for både at skabe mere konkurrence, bedre indkøb og flere uddannelsespladser
til de unge. Københavns Kommune skal også turde gå i dialog med sær ligt de mindre vir ksomheder om både kvalitet og overholdelse af formalia, så det ikke bliver en manglende
under skrift på bilag 9, der gør forskellen på, om man er inde eller ude.
Eksper tgr uppen finder, at afstanden mellem br ugeren og den udførende par t ofte bliver
for stor i kommunens anlægsprocesser. Det betyder, at ejer skabet til og indsigten i den
daglige br ug går tabt i processen med stor risiko for ekstraomkostninger i den anden
ende, når anlægget bliver taget i brug. Mængden af eksterne rådgivere og konsulenter på
de enkelte anlægsprojekter betyder, at for valtningerne i mindre og mindre grad tager ansvar for de konkrete projekter. Eksper tgr uppen finder, at kommunen skal sætte fokus på
at styr ke værdikæden mellem bruger og udfører.
Kommunen skal bygge videre på nogle af de gode erfaringer med dialog og feed-back, som
digitalisering muliggør, for at skabe en mere sammenhængende organisation udadtil med
fælles platforme, skabeloner og standarder for dialog og rådgivning.
Eksper tgr uppen anbefaler desuden at sundhedsfremmende initiativer samt forebyggelse
og tidlig opsporing bliver prioriteret. Gennem øget samarbejde mellem vir ksomheder og
Københavns Kommune, samt øget fokus på udgifter som følge af sygdom – både direkte
og indirekte kan Københavns Kommune og vir ksomhederne sammen sætte ind overfor
problematikken. Københavnske virksomheder skal således tage et større ansvar, når det
kommer til at sikre medarbejderes sundhed.
Her ved vil København kunne øge arbejdsudbuddet samt spare både vir ksomheder og de
kommunale kasser for en stor del af følgeomkostningerne som f.eks. sygefravær, tabt arbejdsevne, tabt produktivitet, før tidspension med videre.
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3.TEMA
VÆKSTORIENTEREDE RAMMEVILKÅR

Københavns Kommune skal levere vækstorienterede rammevilkår ved at sikre lavere og færre
gebyrer til virksomhederne. Det vil forbedre kommunens konkurrencedygtighed i forhold til at
tiltrække nye virksomheder og forenkle virksomhedernes hverdag.

KONKRETE ANBEFALINGER
København skal være konkurrencedygtig på gebyrer

42 Dækningsafgiften skal nedsættes til Aarhus-niveau (fra 9,8 promille til 5,75 promille)
inden for fem år

43 Københavns Kommune skal arbejde for at komme på omkostningsniveau med Aarhus
i forhold til alle erhver vsrettede gebyrer

44 Byggesagsgebyret skal afspejle det faktiske ressourceforbr ug og ikke en
kvadratmeterpris. Der ved skabes også et incitament for at sikre, at hvis en bygherre
leverer materiale af god kvalitet, er der behov for mindre sagsbehandling.

45 Effektivisering og produktivitetsforbedringer af sagsbehandlingen skal komme
vir ksomhederne til gode i form af prisnedsættelse af gebyrerne

46 Der skal i star ten af hver valgperiode udarbejdes en analyse til politikerne om,
hvilke gebyrer der hæmmer vækst og om afskaffelse af disse kunne skabe flere
arbejdspladser

47 Regeringen bør sikre nationale rammer, som tillader kommunerne at lempe
afgifterne for det lokale erhver vsliv uden at skulle skære tilsvarende beløb i ser vicen
til borgerne. Københavns Kommune skal tage leder skab og gå i forrest og adressere
dette i en dialog med Regeringen.
Mere for pengene

48 Københavns Kommune skal systematisk oplyse, hvilke ydelser vir ksomhederne
modtager i forbindelse med opkrævning af gebyret

49 Alle ydelser der er målrettet virksomheder skal have opstillet KPI’er for at sikre,
at produktivitetsforbedringer resulterer i sænkning af gebyr og/eller for kor tning af
sagsbehandling

50 Fjern administrationsgebyret på erhver vsaffald.
51 Par keringsafgift på skur vogne i forbindelse med byggeri skal fjernes eller indgå i de
samlede byggesagsomkostninger
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UDFORDRINGER
Vir ksomhederne oplever gebyrerne som komplekse og uigennemskuelige
Byggesagsgebyret er blandt landets højeste. Det hæmmer nye initiativer
Det er uklar t, hvad der ligger bag opkrævning af det enkelte gebyr : Hvilke
ser viceydelser giver de?

”

Vi har været nødt til at oprette
vores egen affaldssortering ved
vores domicil, fordi reglerne er så
åndssvage.
Thomas Damm, Øens murerfirma

LØSNINGER

Eksper tgr uppen anbefaler, at Københavns Kommune ivær ksætter en gennemgang af den
lange række af mere eller mindre for ståelige gebyrer. Færre og lavere gebyrer vil sikre
kommunens konkurrencedygtighed i forhold til at tiltrække nye vir ksomheder, fjerne unødige irritationselementer og forenkle vir ksomhedernes hverdag.
Københavns politikere har allerede taget vigtige skridt på dette område med afgiftslettelserne for udeser vering og stadepladser. Det er også positivt, at man har taget skridt til at
lette priserne på byggesagsgebyret, men det er vigtigt at fastholde fokus på, at København
ikke skal være en gebyrjungle, men skal kunne konkurrere med landets andenstør ste by,
som har gjor t meget for at skabe attraktive vilkår for vir ksomheder.
Eksper tgr uppen anbefaler derfor, at København arbejder for prismæssigt at komme på
niveau med Aarhus, når det handler om alle væsentlige erhver vsgebyrer.
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4.TEMA
VÆKSTORIENTERET IVÆRKSÆTTERINDSATS

Københavns Kommune skal igangsætte en vækstorienteret iværksætterindsats, som kan sikre
flere vækstiværksættere i København og udvikle byen til et iværksætterhub for danske og internationale iværksættertalenter.

KONKRETE ANBEFALINGER
Styrket fokus på vækstiværksættere

52 Københavns Kommune skal gå i dialog med erhver vsdrivende fonde og andre
kapitalkilder om formidling af risikovillig kapital til vækstvir ksomheder

53 Københavns Kommune skal sammen med univer siteter og private investorer skabe
”Scale-up Hubs”; koncentrerede ivær ksættermiljøer hvor vækstivær ksættere har
adgang til rådgivning, kapital, samarbejde med fonde, univer siteter og kommunale
tilbud

54 København skal sætte ambitiøse mål for at skabe flere vækstivær ksættere og
styr ke indsatsen for at flere nystar tede og mindre vir ksomheder kommer
i positive vækstforløb ved at skabe et samlet økosystem i samarbejde med
erhver vsfremmeaktører, universiteter og større vir ksomheder

55 København skal sammen med øvrige erhver vsfremmeaktører tilrettelægge
specialiserede rådgivningsforløb, der får fat i vækstlaget

56 København skal sammen med de regionale klyngeorganisationer og øvrige
erhver vsfremmeaktører udvikle flere rådgivningsfor løb til sektor specifikke brancher
for eksempel indenfor cleantech, velfærdsteknologi og IT.

57 København skal arbejde for en bedre integration mellem medico-industriens store
spillere og de mange små virksomheder, som har muligheder for at levere løsninger
til en samlet velfærdsteknologi. Målsætningen skal være at etablere en regional klynge
i verdensklasse inden for health care og velfærdsteknologi.
En sammenhængende indgang for iværksættere

58 Skab én indgang til alle lokale, regionale og nationale tilbud: Københavns Kommune
skal skabe sammenhæng i iværksætter systemet både i kommunen og på regionalt
niveau ved at sikre lokale iværksættere én indgang til alle de muligheder og tilbud,
der eksisterer på tværs af erhver vsfremmesystemet.

59 Styr k rådgivning på tværs af Øresund ved en sær skilt indsats, der etablerer
forretningsforbindelser på tværs af sundet for ivær ksættere.
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Styrkede iværksættermiljøer

60 København skal sammen med private investorer og univer siteter arbejde for at
sikre billigere husleje til iværksættere – det kan f.eks. ske via kommuneplanen og
lokalplaner. København har f.eks. tidligere udviklet br ug af de såkaldte kreative zoner.
Der er en række juridiske barrierer, men eksper tgr uppen anbefaler, at København
kor tlægger mulighederne og eventuelt br uger udfordringsretten til at ændre
rammerne.

61 Fasthold særlige etniske erhver vsfremmetilbud. Københavns Kommune har i en
årrække prioriteret iværksætterrådgivning over for gr upper med anden etnisk
baggr und end dansk. Disse tilbud om ivær ksætterrådgivning på for skellige sprog skal
fastholdes.

”

Jeg synes, det er ærgerligt, at så
gode kræfter går til spilde. Der er
sket for lidt for at skabe iværksætterkultur i den københavnske
befolkning som helhed. På dette
område kunne kommunen
virkelig gøre en forskel.
Tanveer Sharif, adm. Dir. Vopium

Skab stolthed og fokus på iværksætteri helt fra grundskolen

62 København skal afholde et årligt arrangement med deltagelse af ledende
politikere for alle nye virksomheder i kommunen. Her kan kommunen fejre sine
ivær ksættere og samtidig skabe opmær ksomhed om kommunens rådgivningstilbud og
kontaktpotentialet til andre inkubatormiljøer, finansieringsnetvær k og lignende

63 Beskæftigelsesindsatsen skal også sætte øget fokus på potentialet for ivær ksætteri:
Den lediges ressourcer skal vurderes i forhold til ivær ksætterpotentiale

64 Ivær ksætteri skal integreres i både folkeskole og resten af uddannelsessystemet.
Alle børn i København skal i udskolingsfasen af folkeskolen gennemgå et
ivær ksætterforløb, som er sammensat i samarbejde med eksisterende ivær ksættere
og det øvrige erhver vsliv.
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UDFORDRINGER
Der er for få nystar tede virksomheder, der kommer i positive vækstfor løb. Af de
mere end 31.000 virksomheder, der blev etableret i 2010 i Danmar k, var blot 215
vækstiværksættere. 20 procent af disse lå Københavns Kommune
Under søgelser viser, at beskæftigelsen stiger i de helt små vir ksomheder, hvorimod
beskæftigelsen faldt i både de mellemstore og de helt store vir ksomheder.
Der er for få udenlandske iværksættere i København
Potentialet for iværksætteri bliver ikke udnyttet godt nok i beskæftigelsesindsatsen.
ANTAL NYE VIRKSOMHEDER
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LØSNINGER
Eskper tgr uppen anbefaler, at man sikrer flere ivær ksættere i København, og at flere ivær ksættere over lever, herunder at flere ivær ksættere tager springet og udvikler deres forretning til en vækstvirksomhed.
Hver ivær ksætter skaber i gennemsnit to job, og hver ivær ksætterårgang bidrager med
mellem 3.100 og 4.500 blivende jobs i København. I 2011 havde de nye vir ksomheder, der
blev etableret i perioden 2003-2009 skabt beskæftigelse til mere end 27.000 per soner i
København.
Derfor anbefaler vi, at København langt mere mar kant satser på en styr ket ivær ksætterindsats med fokus på vækst og jobskabelse. København skal sætte ambitiøse mål for at
skabe flere vækstiværksættere og igangsætte konkrete initiativer, der sikrer internationalt
udsyn, sammenhæng i indsatsen i hele regionen og bidrager til en hur tigere vej til mar kedet for nye virksomheder.
Desuden anbefaler vi, at kommunen for at sikre en styr ket ivær ksætterindsats for tsat forfølger det tætte samarbejde mellem kommunen og eksterne erhver vsaktører. Her under
udvikler et koncept for, hvordan et tættere samspil mellem erhver vsliv og kommunen kan
bidrage til et mere koncentreret fysisk ivær ksættermiljø i København.
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5.TEMA
VÆKSTORIENTERET REGIONALPOLITIK

Københavns Kommune skal gå i spidsen for en aktiv regionalpolitik, hvor der bliver sat fokus
på en fokuseret vækstdagsorden i hele regionen ved at skabe en stærkere fælles platform til
markedsføring, investeringsfremme og tiltrækning af talent.

KONKRETE ANBEFALINGER
En styrket region

65 København skal arbejde for at fremme et enstrenget erhver vsfremmesystem for hele
Sjælland og med inddragelse af Malmø og Skåne

66 Københavns Kommune skal gå i spidsen for en stær kere mar kedsføring af den
samlede region med afsæt i København/Copenhagen som brand

67 København skal arbejde mere systematisk med investeringsfremme og tiltrækning af
kapital og investorer for at udvikle og skabe vækst i byen og byens erhver vsliv. Der
nedsættes en gruppe til at se på potentialet for en styr ket indsats på dette område i
samarbejde med relevante aktører på området

68 Københavns Kommune skal gå i spidsen for en dialog med omegnskommunerne for
at sikre bedst mulige ensar tede rammevilkår på tvær s i regionen.
Tiltrækning af talent

69 Københavns Kommune skal sikre flere internationale akademikere til de danske små
og mellemstore virksomheder. Dette skal ske gennem rådgivning og oplysningsforløb
til både virksomheder og de udenlandske videnarbejdere ved at bygge videre på
pilotprojektet ”Expor t Talent”

70 Københavns Kommune skal sætte sær ligt fokus på at under støtte mulighederne for,
at der enten er arbejde til medfølgende ægtefæller, eller at de integreres i lokale
netvær k. Dette er et kerneelement i at sikre, at de internationale medarbejdere
bliver længere i byen

71 Det gode arbejde med at sikre flere internationale skolepladser til de tilrejsende
familier skal for tsætte og videreudvikles
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72 Københavns Kommune skal udvikle for skellige boligpakker til de for skellige typer af
internationale talenter, der kommer til hovedstaden – f.eks. til expats, internationale
ph.d.-for skere og internationale studerende i tæt samarbejde med de almennyttige
boligselskaber

73 Københavns Kommune skal sikre et gr undlag for et tilstrækkeligt antal
studenterboliger i byen

74 Københavns Kommune skal styrke den internationale webplatfom, således at
indhold, form og funktionalitet matcher den danske, især når det gælder digitale
selvbetjeningsløsninger mellem myndigheder og internationale borgere på engelsk.

75 København skal være en attraktiv by, hvilket afhænger af et spændende kultur liv
og fritidsliv samt gode forhold for familien, her under børneinstitutioner med
international profil

76 København skal udnytte de muligheder, som den kommende etablering af European
Spallation Source (ESS) i Lund tilbyder. Københavns Kommune skal bygge videre
på projektet ” ESS og MAX IV som vækstmotorer i hovedstadsregionen ”, hvor
kommunen samarbejder med regionen, univer siteter og erhver vsfremmeaktører om
at udnytte ESS’ vækstpotentiale i forhold til talenttiltrækning, bosætningsmuligheder
af videnarbejdere og skabelse af et stor t antal nye vir ksomheder i tilknytning til ESS.
Senest primo 2014 bør Københavns Kommune vedtage en strategi og en handleplan
for, hvordan byens virksomheder får mer værdi som følge af etableringen af ESS.
UDFORDRINGER
Københavnsregionen skaber ikke vækst i samme grad som regioner, som vi normalt
sammenligner os med, som Stockholm, Ber lin og Hamborg.
København står ikke stærkt nok i kampen om at tiltrække de internationale talenter.
Hovedstadsregionen ligger i den dår ligste gr uppe af europæiske vækstbyer, når man
ser på tiltrækningen af udenlandske videnarbejdere. (Copenhagen Economics for Reg
Lab: 2012)
Grænsehindringer i Øresundsregionen vedr. arbejdskraft, ivær ksætteri og
vir ksomhedsregler på tværs af sundet bremser vækstpotentialet.
Hvis de højtuddannede udenlandske videnarbejdere blev og arbejdede i Danmar k
i gennemsnitlig seks måneder ekstra, ville de bidrage med ca. 6,4 mia. kr. til dansk
økonomi (BNP) (Kilde: DI i samarbejde med Danmarks statistik og tænketanken DEA)
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ANTAL HØJTUDDANNEDE UDENLANDSKE VIDENARBEJDERE
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LØSNINGER
Hele Danmark oplever i disse år udfordringer med at skabe vækst, øget produktivitet og
frem for alt arbejdspladser. Det samme gælder for metropolen København, hvor væksten
er væsentligt lavere end i andre konkurrerende metropoler som Stockholm, Ber lin og
Hamborg. Det er et problem, og det er eksper tgr uppens vurdering, at både København,
regionerne og staten er nødt til at handle herpå. Der er br ug for at for stær ke regionernes
og kommunernes samarbejde for at forbedre regionens vækstbetingelser i den globale
konkurrence.
Erhver vsfremmesystemet er i dag præget af mange for skellige aktører med hver deres
strategi og indsatsområder, det betyder at både danske og udenlandske vir ksomheder
møder mange forskellige indgange, hvis de ønsker at etablere sig, investere i regionen eller
få sparring til udvikling af deres virksomhed.
Der er derfor brug for en stærkere fælles og fokuseret vækstdagsorden i hele regionen,
det vil sige hele Sjælland og Skåne – en region hvor København udgør det natur lige vækstcentr um. Det skal være en fælles platform, som styr ker regionens indsats for tiltrækning
af udenlandske investeringer, skaber én indgang for investorer og sikrer professional erhver vsser vice i alle dele af regionen. Det er afgørende, at der sikres et enstrenget politisk
og administrativt setup, der kan sikre en aktiv og jobskabende erhver vs- og vækstpolitik i
hele regionen. Der kræves en politik, der under støtter det forhold at hele Sjælland og den
sydlige del af Sverige udgør en funktionel økonomi; ét arbejdsmar ked, ét boligmar ked, mv.
Arbejdet skal både understøtte en stær kere fælles mar kedsføring af regionen, f.eks. under
navnet Copenhagen, herunder en forbedret turistfremmeindsats, og en for tsat regionalisering hen over sundet.
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Indsatsen skal dog i lige så høj grad handle om at tackle regionens innovations- og arbejdsmar kedsudfordringer. København skal være bedre til at tiltrække talentmasse og uddannet arbejdskraft. Det er essentielt, at København kan tilbyde en attraktiv by, hvor den
udenlandske videnarbejder mødes af professionelle ser vicetilbud og en mulighed for at
blive integreret i det københavnske hverdagsliv.
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6.TEMA
VÆKSTORIENTERET BYUDVIKLING

Københavns Kommune skal sikre en vækstorienteret byudvikling, hvor kommunen bruger
byplanlægningen som et aktivt vækstinstrument til at skabe plads til virksomhederne i byen.

KONKRETE ANBEFALINGER
Planlæg med tanke på virksomhederne

77 Københavns Kommune skal bruge lokalplanvær ktøjet aktivt til at skabe plads til de
mindre håndværksvirksomheder og dermed skabe lokale arbejdspladser. Det kan
f.eks. ske gennem håndværkerhuse

78 Københavns Kommune skal bruge planlægningen som et aktivt vækstinstr ument til at
skabe plads til virksomhederne i byen og udnytte de københavnske styr kepositioner
til bl.a. at understøttelse klyngedannelse

79 Københavns Kommune skal afsøge mulighederne for at skabe bedre incitamenter
til at fremme privatfinansierede underjordiske par keringshuse i tilknytning til store
erhver vsdomiciler.
Udvikl en tilgængelig by

80 Københavns Kommune skal sikre mere fleksible regler for erhver vspar kering. Det
betyder bl.a., at erhver vsregistrede biler skal kunne tildeles en erhver vslicens relativt
til vir ksomhedens størrelse

81 Københavns Kommune skal skabe flere muligheder for midler tidig par kering til
erhver vsdrivende med kor te hasteopgaver, såsom blikkenslagere, låsesmede,
vareleverandører med videre

82 Københavns Kommune skal sikre relevante steder, hvor turistbusser kan holde,
således at man imødekommer dette behov hos både turistbranche og erhver vsliv

83 Der skal udarbejdes en samlet strategi for br ug af byens r um i samarbejde med
byens erhver vsdrivende

84 Københavns Kommune skal en gang for alle sikre skiltning på fremmedsprog til
attraktioner for byens besøgende.
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UDFORDRINGER
Københavns høje anlægsniveau giver udfordringer i form af mindsket
fremkommelighed og dårlige adgangsforhold for vir ksomheder og deres kunder
Erhver vsparkering er et problem for mindre vir ksomheder
Turistbusserne er blevet skubbet ud af byen. Der er hver ken holdepladser eller
afsætningspladser til dem på centrale steder i indre by
Mindre håndværksvirksomheder oplever, at kommunen ikke medtænker dem i sin
planlægning
Erhver vslivet efterspørger mere synlig og klar strategi fra Københavns Kommune om
br ug af byens rum, der både tager hensyn til vir ksomhedernes vækstmuligheder og til
tilgængelighed, renhold af og regulering af byens r um.
LØSNINGER
Eksper tgr uppen vurderer, at København er en by med høj livskvalitet, som skal aner kendes for, at der sker meget både i byr ummet og på anlægssiden. Dette skaber dog også et
voldsomt pres på byen, hvor restauratører, forretninger og andre vir ksomheder alle ønsker at br uge byens rum. Eksper tgruppen anbefaler, at Købehavn udvikler en samlet plan
for br ugen af byens rum i tæt samarbejde med erhver vsvir ksomhederne.
Samtidig skal kommunen tage skridt til også i deres planlægning at aner kende, at byens
vir ksomheder er essentielle medspiller i byens udvikling. Politiske budskaber om, at bilerne skal ud af byen eller parkeringspladser skal nedlægges, sender signaler om, at kommunen ikke vil virksomhederne og ikke ønsker at skabe et godt erhver vsklima.
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