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Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Erhvervs- og 
vækstpolitik 

Amager Vest Lokaludvalg takker for modtagelsen af forslaget til 
Københavns Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik.  
 
Overordnet rummer politikken gode intentioner. Men flere forhold 
kan adresseres tydeligere og andre kan med fordel inkluderes:  
 

 Lokaludvalget ser et stort behov for at skabe flere såvel private 
som offentlige arbejdspladser i København og for at skabe 
flere muligheder for byens faglærte. Kommunens ønske om at 
støtte og udvikle erhvervslivet er positiv, men politikken synes 
ikke i tilstrækkelig grad at opstille indsatser for andre områder 
end viden-erhverv. Lokaludvalget ser en mulighed i, at 
København kunne arbejde med en mere gensidig tilgang med 
flere krav til erhvervslivet; en slags ’noget for noget’-tilgang. 
Det gælder særligt praktik- og lærlingepladser. Vi opfordrer til 
en forpligtende aftale med erhvervslivet om, at hver part 
leverer et antal praktik- og lærlingepladser. Dette har man 
tidligere gjort på konkret og ambitiøs vis. 

 
 Københavnere uden job vil gerne i job. Det er den tilgang, vi 

mener, Københavns Kommune skal have til sine borgere. I 
indsatsen ”Københavnere, som står uden job, aktivt udbyder 
deres arbejdskraft” (s.22) ligger en forståelse af ledige borgere 
ikke er aktivt jobsøgende. Det er problematisk. Det virker 
mere konstruktivt, hvis København Kommune sætter ind på at 
skabe job - gerne sammen med de borgere, der står uden job. 

 
 Når uddannelse ses som forudsætning for beskæftigelse er det 

vigtigt, der sikres tilstrækkelige gode rammer for skolegang og 
uddannelse. Bosætningen i Amager Vest giver pt. alvorlige 
kapacitetsproblemer. Der er behov for 18 nye klassespor i 
Københavns Kommune, heraf ligger de 8 i Amager Øst og 
Vest. Mens udbygningen af skolekapaciteten finder sted, er 
lokaludvalget bekymret for at den manglende kapacitet dækkes 
via brug af midlertidige barakker. Uddannelse og skole til børn 
og unge skal være attraktivt. Hvis det skal have kvalitet, 
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forudsætter det gode rammer for undervisning. Forholdene i 
grundskoleforløb og især udskoling er væsentlige for de unges 
videre uddannelsesforløb. 

 
 Det er positivt, at Københavns Kommune tilstræber en høj 

kvalitet i uddannelse, men det omfatter også dannelse og 
bredere menneskelige og samfundsmæssige forhold. 
Politikkens fokusering på erhvervslivets forhold, behov og 
interesser må ikke sætte betydningen af almen dannelse og 
deltagelse i f.eks. kulturlivet under pres. ”Skole er for livet” - 
ikke kun for erhvervslivet. Omvendt giver det god mening, at 
erhvervslivets aktører i større grad indgår mere aktivt i skole 
og uddannelse og også bidrager hertil, bl.a. med praktik og 
lærlingepladser. 
 

 Lokaludvalget mener grundlæggende, at der i planen er et for 
ensidigt fokus på vækstparameteren og tanken om byen som 
virksomhed. Lokaludvalget opfordrer til, at erhverv og vækst 
konkret indtænkes som en integreret del af lokalplanlægning 
og byudvikling med blik for bydelenes beskæftigelse, liv og 
infrastruktur. Innovation og entreprenørskab kan tænkes mere 
nuanceret og lokalt integreret. Det vil understøtte, at erhverv, 
befolkning og byens rum for arbejds- og byliv spiller godt 
sammen.  

 
 Lokaludvalget opfordrer til at politikken anvender en 

flerdimensionel tilgang til erhverv og vækst fx med social, 
kreativ og grøn innovation og iværksætteri, som del af aktive 
byrum. Det vil give mulighed for synergi mellem nyt og 
etableret erhverv og mellem bydelsborgere, erhverv samt 
skoler og uddannelser.  

 
 Lokaludvalget finder det vigtigt, at man konkret i politikken 

peger på egnede lokaliteter i byen til etablering af 
virksomheder, herunder små og mellemstore håndværks- og 
produktionsvirksomheder. Lokalplanrammer skal sikre plads 
til arbejdspladser, også dem der fylder og støjer, da byen har 
brug for praktik- og arbejdspladser lokalt.   

 
 Arbejdskraft fra udlandet bydes velkommen og tilbydes 

muligheder for et socialt netværk. De eksisterende tiltag og 
tilbud til den internationale arbejdskraft skal udbygges, for at 
styrke familiernes trivsel, tilpasning og fastholdelse i byen. 
Ellers risikerer København at miste meget af den internationale 
arbejdskraft igen.  

 
Med venlig hilsen, på vegne af Amager Vest Lokaludvalg 
Lars Rimfalk Jensen, Formand 


