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Svar til teknik- og miljøborgmester Line Barfod vedr. 
Puljen til erhvervspolitiske rammer 

 

Resumé 

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2021 bad teknik- og miljø-

borgmester Line Barfod om en uddybning af, hvad udløbet ”Erhvervs-
politiske rammer” dækker over. I nedenstående svar uddybes anvendel-

sen af midlerne til erhvervspolitiske indsatser, herunder hvordan mid-

lerne på tværs af kommunen understøtter arbejdet med bl.a. at styrke 

rammebetingelser for erhvervslivet, udvikling af hovedstadens styrke-

positioner og generelt arbejdet for at skabe vækst og beskæftigelse i 

kommunen.  

 

Sagsfremstilling 

I budgetaftalen for 2019 blev der på anbefaling fra Task force for bedre 

erhvervsvilkår afsat 3 mio. kr. årligt fra 2019 til 2022 i en pulje til at 

styrke rammerne for det københavnske erhvervsliv via en aktiv er-

hvervspolitik. Før det var der i budgetaftalen for 2015 ligeledes tilknyttet 

en årlig pulje på 2,8 mio. kr. 2015-2018 til den forrige erhvervsstrategi.  

 

Puljerne har gjort det muligt for KK at agere tværgående og agilt ift. er-

hvervsudviklingen. Midlerne er bl.a. gået til at sikre, at KK har en aktuel 

indsigt i erhvervslivets behov og interesser, bl.a. ved at skabe forskellige 

platforme til at styrke erhvervsdialogen. Midlerne er gået til konkrete 

indsatser, der har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for er-

hvervet. Ligesom midlerne via forskellige tilskud til tiltrækningsaktivite-

ter har understøttet, at København fastholder positionen i den internati-

onale konkurrence og fortsat er vækstmotor for hele landet. Endelig er 

midlerne gået til at styrke datagrundlaget for den videre udvikling af er-

hvervspolitikken.   

 

Puljen er administreret og udmøntet af Økonomiforvaltningen. Anven-

delsen af midlerne er knyttet op på kommunens erhvervsstrategi og går 

dermed til konkrete indsatser, der understøtter strategiens pejlemær-

ker og indsatsområder. Til større tilskud udfærdiges en tilskudsskrivelse, 

der underskrives af begge parter.   

 

Rammebetingelser for erhvervet 

  

Notat 

 

Til Økonomiudvalget   
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Puljen har over de seneste tre år særligt bidraget til udvikling og forbed-

ring af KKs dialog med byens virksomheder. I 2021 er der bl.a. udviklet 

og implementeret et nyt koncept for erhvervsdialogen med etablering 

af en række virksomhedsnetværk, hvor politikere og forvaltningerne 

indgår i tæt dialog med erhvervet om aktuelle problemstillinger. Ifm. 

udviklingen af KKs erhvervsstrategi for 2021-2023 har midlerne ligele-

des bidraget til en inddragelse af interessenter. 

 

Puljen er ligeledes blevet brugt til på tværs af forvaltningerne til at un-

derstøtte videreudvikling af virksomhedsservicen i kommunen, særligt 

med fokus på at etablere en feedbackmodel, der skal skabe data om 

virksomhedernes brug af og tilfredshed med kommunens telefonser-

vice og digitale tjenester. For nuværende er der etableret en basismo-

del, men der kan være behov for at udvide modellen mhp. at skabe et 

bedre og mere dybdegående datagrundlag til det videre arbejde med 

forbedret virksomhedsservice.    

 

Tiltrækning af talenter, investeringer og turister 

Puljen er også gået til at styrke den internationale promovering af Kø-

benhavn samt indsatser, der styrker tiltrækningen af talenter, investerin-

ger og turister. KK har bl.a. medfinansieret erhvervsfremstød samt ind-

satser i klyngerne, BLOXHUB og Copenhagen Goodwill Ambassadors. 

 

Dertil har der været et særskilt fokus på at understøtte de københavnske 

styrkepositioner og promovere dem ude i verden via tilskud til lokale 

events. Her har der særligt været fokus på at understøtte den køben-

havnske tech-branche, bl.a. med tilskud til TechBBQ, Techfestival og 

Copenhagen Fintech Week. Herudover har KK med puljen også under-

støttet konkrete turismeprojekter, bl.a. ift. udarbejdelse af analyser. 

 

Midlerne er også gået til at støtte International Citizens Days, som har til 

formål at sikre en god modtagelse og fastholdelse af internationale bor-

gere.   

 

Analyser og interessentinddragelse  

Puljen har ligeledes understøttet arbejdet med kommunens erhvervs-

strategi i 2021, herunder særlig ift. interessentinddragelse ifm. afhol-

delse af workshops og øvrige arrangementer. Dertil er der udarbejdet 

analyser, som har dannet et godt datagrundlag for videreudvikling af 

kommunens erhvervspolitik.  
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Tabeloversigt over forbrug 2019-2021: 

 

Indsatser: Beløb: 

Rammebetingelser 700.000 kr. 

Herunder:  

Samarbejde med klynger  

Ny feedback-model til virksomhedsservice  

Digitalt løft af erhvervssider  

  

Tiltrækning af talenter, investeringer og turister 5.000.000 kr. 

Herunder:  

Tilskud til events og kongresser indenfor  

styrkepositioner 

 

BLOXHUB: Medlemskontingent   

BLOXHUB: Besøgstjeneste  

Projekter for at fremme spredning af turister i byen 

og regionen 

 

  

Analyser og interessentinddragelse 2.000.000 kr. 

Herunder:  

Ny trendanalyse  

Udvikling og afholdelse af virksomhedsnetværk  

Erhvervsrådsmøder  

Samlet  7.700.000 kr. 

 

Det bemærkes, at det primært grundet følgevirkningerne af corona ikke 

har været muligt at anvende puljens samlede midler i enkelte år.  

 

Fremtidig brug af puljen 

I Københavns Kommunes erhvervsstrategi er der følgende pejlemær-

ker; København fastholder positionen i den internationale konkurrence, 

øger beskæftigelsen, genopretter turismen og ikke mindst skaber vækst 

samtidig med, at CO2 fortsat reduceres. Med afsæt i disse pejlemærker 

vil en videreførelse af puljen kunne anvendes til at understøtte: 

• den fortsatte udvikling af virksomhedsservicen i KK, herunder 
styrke samarbejde og datagrundlag på tværs af forvaltninger.  

• afholdelse af arrangementer, som fx virksomhedsnetværk og tu-
rismenetværk eller øvrige aktiviteter, der skal styrke dialogen 
med virksomhederne.   

• events som promoverer København og de københavnske styrke-
positioner mhp. at tiltrække talenter, investeringer og turister til 
København.   

• analyser som kan bidrage til at afdække eventuelle behov for et 
styrket samarbejde med virksomhederne, klynger og andre ak-
tører inden for specifikke erhvervsområder.  

• analyser og interessentinddragelse ifm. arbejdet med kommu-
nens kommende erhvervsstrategi.  
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• eventuel inddragelse af erhvervslivet ifm. kommunens kom-

mende Klimaplan.    
• eksportfremmeindsatser, der sætter fokus på de københavnske 

grønne løsninger, bl.a. ifm. C40-topmødet i Buenos Aires.   
 

Puljen gør det muligt for KK at agere agilt ift. de politiske visioner på 

området og samtidig skabe mulighed for at imødekomme erhver-

vets behov, der løbende måtte opstå. Alt sammen med henblik på at 

understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder og herunder 

den københavnske position i den internationale konkurrence.  


