STATUSOVERSIGT
OVER MÅLENE

Pile: pilens retning angiver den aktuelle udvikling for området
Pilenes farver:
Grøn - Målet opfyldes i år, eller er ved at blive opfyldt
Rød - Målet opfyldes ikke i år
Grå - Ny baseline

4 OVERORDNEDE MÅL FRA ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN
5 pct. årlig vækst i BNP i Region Hovedstaden frem
mod 2020.

20.000 nye private arbejdspladser i Københavns Kommune frem mod 2020.

København er blandt de 3 mest attraktive byer at bo
i.

De københavnske virksomheder arbejder i stigende
grad miljømæssigt og socialt bæredygtigt.

Væksten er steget 1,8 pct. fra 2013 til 2014

I private virksomheder, non-profit organisationer, offentlige
virksomheder og selvstændige steg antallet af arbejdspladser
med ca. 6.800 fra 2013 til 2014.

København ligger i 2015 i top 10 i flere internationale rankings.
København ligger således på en 10. plads i fx Monocle Quality
of Life index, hvilket er en nedgang ift. 2014, hvor København
lå på en 1. plads. I Mercer Quality of Living index og Metropolis
Magazine most livable city index ligger København på hhv. en
9. plads og en 4. plads.

Målet er baseret på tre underkategorier; CO2 reduktion, fald
i antal påbud til virksomhederne i byen og at flere virksomheder tager et socialt ansvar. Udviklingen er positiv på alle tre
områder.

Der skal frem mod 2027 årligt opføres i gennemsnit
200.000 etagemeter til erhvervsbyggeri.

København som CO2 neutral storby i 2025.

Ses der kun på private virksomheder og non-profit organisationer steg antallet af lønmodtagere med ca. 9750 fra 2014
til 2015.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG ATTRAKTIV BY

Andelen af bosiddende i København, der vil anbefale
familie eller venner at bo i København, skal være
95 pct. i 2020.
I 2013 blev der foretaget en måling, der viste at 82,8 pct. af
tilflyttere ville anbefale venner og familie at bo i København.
Bruttotilflytningen til København lå i 2015 på 66.000 nye
borgere fra udland og andre danske kommuner.

De politisk besluttede servicemål for 2018 for bil, bus,
cykler og fodgængere ift. rejsetid, stop og pålidelighed skal opfyldes.
Der ses en tydelig nedgang i rejsetiden for cykler, mens det er
status quo for busser. Der er gennemsnitligt en øget rejsetid
for biler.

I 2015 er der opført 148.000 etagemeter, hvilket er en fremgang på 47 pct. ift. 2014.

Der ses en positiv udvikling på målet: I perioden 2005-2015 er
CO2-udledningen i København faldet med 38 pct.

ERHVERVSSERVICE
Politisk besluttede servicemåltal på sagsbehandlingstider skal opfyldes.
Københavns Kommune overholder i stigende grad de vedtagne
servicemål.

Virksomhederne skal have en tilbagemelding med
kontaktoplysninger på sagsbehandler og indsigt i
sagsbehandlingstiden for ansøgningen inden for 10
arbejdsdage. For sager vedrørende rekruttering og
generel erhvervsservice vil kommunen levere denne
service inden for 3 arbejdsdage.
I sager vedrørende rekruttering og generel erhvervsservice
afklares 84-94 pct. af alle henvendelser inden for 3 dage og
65 pct. af alle henvendelser straksafklares. Øvrig sagsbehandling er i 2016 opgjort på områderne ‘byggetilladelser’ og ‘råden
over vej’, hvor der er meget differentierede sagsbehandlingsforløb grundet sagernes kompleksitet.

Årlig forbedring på 5 pct-point i andel af virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med Københavns
Kommunes indsats og service.

Virksomhederne vil med udgangen af 2017 kunne gøre
brug af digitale løsninger i 80 pct. af deres henvendelser til Københavns Kommune.

I 2015 var 48 pct. tilfredse. Der er ikke tale om nogen signifikant ændring fra 2014 til 2015.

Københavns Kommune overholder målet med over 90 pct. på
digitale henvendelser.

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en
ungdomsuddannelse.
I 2014 var andelen 89,1 pct, hvilket er et mindre fald på 0,4
pct. Ift. 2013.

Årlig forbedring på 5 pct. i andel virksomheder, der er
tilfredse/meget tilfredse med Københavns Kommunes
jobservice/jobformidling.

95 pct. tilfredshed med iværksætterrådgivningen i
Københavns Kommune.
I både 2014 og 2015 er 99 pct. tilfredse med rådgivningen.

I 2015 var tilfredsheden på 58 pct. Det er en stigning på 2 pct.
point. ift. 2014.

BÆREDYGTIGT ARBEJDSMARKED

Andelen af virksomheder i København med ledige i
løntilskud, virksomhedspraktik etc., er stigende.

Antallet af påbud og strakspåbud fra arbejdstilsynet
til virksomheder i København er faldende.

Samarbejdsgraden er i 2015 på 21,6 pct. Det er en stigning på
1,8 pct. point ift. 2014

Der ses en positiv udvikling med et fald i antal af påbud med
1860 påbud i 2015. Det er et fald på 20 pct. ift. 2014.

10 nye socialøkonomiske virksomheder årligt og eksisterende socialøkonomiske virksomheder skal have
årlig stigning i antal medarbejdere på 5 pct.
I april 2016 var der 33 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Københavns kommune. Der er mange virksomheder,
som i praksis løfter et stort socialt ansvar, men som ikke
nødvendigvis formelt er registrerede som en socialøkonomisk
virksomhed.

INNOVATIV OFFENTLIG EFTERSPØRGSEL OG HØJ VÆKST I EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER

60 pct. af virksomhederne i Region Hovedstaden skal
være innovative i 2020.

25 pct. af de innovative virksomheder skal i 2020
samarbejde med videninstitutioner.

Andelen af vækstiværksætteri i Region Hovedstaden
skal øges til 20 pct. i 2020.

I 2014 udgjorde andelen 46,7 pct., hvilket er et fald på 1,6 pct.
point ift. 2013.

I 2014 havde 11 pct. af de innovative virksomheder et
samarbejde med videninstitutioner. Det en stigning på 1 pct.
ift. 2013.

I Region Hovedstaden har andelen af vækstiværksættere i
perioden 2010-2013 været på 13 pct. af alle nyoprettede
virksomheder fra 2008 og 2009.

INTERNATIONALISERING OG INTERNATIONALE BYSAMARBEJDER
Den gennemsnitlige fastholdelsestid for udenlandske
videnarbejdere skal være øget til 4 år i 2017.
Den gennemsnitlige fastholdelsestid lå i 2011 på 350 dage.
Antallet af udenlandske arbejdere og studerende er steget med
15,2 pct. fra 2014 til 2015.

Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i
udenlandske virksomheder (fordelt på 130 virksomheder, heraf 40 videntunge) inden 2018.
Der er etableret, fastholdt eller udvidet 1024 jobs i 2015.

3 pct. årlig stigning i pendling over Øresund.

5 pct. årlig vækst i antal turister.

I 2015 er der registreret 15.100 daglige pendlere, hvilket er et
lille fald på 1 pct. ift. 2014.

Der er registreret 7,5 mio. besøgende i 2015, hvilket er en
stigning på 9 pct. ift. 2014.

60 internationale videnkongresser skal afholdes hvert
år i København.
I 2014 oplevede København et rekordår med 72 vundne kongresser. 2015 var ligeledes et godt år med 67 vundne kongresser, hvilket fortsat er over målet på 60 vundne kongresser.

5 pct. årlig stigning i passagerantal i Københavns
Lufthavne.
Der er registreret 26,6 mio. passagerer i 2015, hvilket er en
stigning på 4 pct. ift. 2014.

5 pct. årlig vækst i andelen af virksomheder i København, der er mangfoldige i deres personalefordeling.
I 2015 udgjorde andelen 43,6 pct., hvilket er en stigning på 2,8
pct. point. fra 2014.

