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Der er skabt mere end 10.000 flere private arbejdspladser
i København siden 2012, og ledigheden falder. Alligevel står
mange københavnere uden job, og væksten i København
er for lav. Derfor sætter vi med budget 17 ind med en
indsats for at få flere københavnere i arbejde og styrke
forholdene for erhvervslivet.

Styrket beskæftigelsesindsats i
udsatte boligområder
Der afsættes 12,3 mio. kr. til indsatser
for at bringe udsatte borgere i Urbanplanen, Tingbjerg og Mjølnerparken tættere
på arbejdsmarkedet bl.a. ved at holde
samtaler og åben rådgivning ude i områderne. I Mjølnerparken sættes desuden
ind med en særlig beskæftigelsesindsats.

 ommune. Der sættes 23,7 mio. kr. af
K
til at reducere akademikerledigheden.

17 styrkes indsatsen for, at flere kan
komme i fleksjob.

Private praktikpladser
Der skal fortsat gøres en indsats for at
unge københavnere ikke mangler praktikpladser. Der afsættes midler til bl.a.
opsøgende kontakt til virksomheder.

Fortsat nedsættelse af erhvervsgebyrer
Der sættes 80,4 mio. kr. af til en fortsat
nedsættelse af erhvervsgebyrer for udendørs servering og vareudstillinger.

Flere i fleksjob
Med fleksjobordningen kan københavnere med nedsat arbejdsevne også få en
plads på arbejdsmarkedet. Med budget

Flere akademikere i arbejde
Akademikere udgør ca. 40 pct. af alle
dagpengemodtagere i Københavns
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Kortere sagsbehandlingstid
i byggesager
Der sættes 14,6 mio. kr. af til at nedbringe
sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede
myndighedsopgaver, så bl.a. byggesager,
miljøgodkendelser mm. i fremtiden kan
behandles hurtigere og mere effektivt.
Mere vækst i København
I København findes der flere erhvervsområder og brancher, som klarer sig godt
og har potentiale til at skabe endnu mere
vækst. Der sættes 15,2 mio. kr. af til at
sætte København på det internationale
landkort inden for fintech, mode, grøn og
sund vækst og som kongresby. Der sættes 8
mio. kr. af til Copenhagen Film Fund. Og
der sættes midler af til bedre turistinformation til kongres- og krydstogtsturister.
Iværksættere
Der sættes 6 mio. kr. af til at støtte op
om byens iværksættermiljø, bl.a. til de
populære StartHer iværksætterkurser i
Københavns Erhvervshus.
Indsats mod social dumping
Københavns Kommunes indsats mod
social dumping fortsættes. Der sættes 5
mio. kr. af årligt i tre år til fortsat kontrol
med, at kommunens leverandører tilbyder deres medarbejdere ordentlige lønog arbejdsvilkår.
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