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Et stærkt erhvervsliv i København er grundlaget for at skabe arbejdspladser og udvikling. Derfor skal 
vi sikre, at vi har et stærkt erhvervsliv med gode jobmuligheder til alle københavnere. Vi skal skabe et 
godt miljø for iværksættere, så nye virksomheder kan vokse ud af vores by. 

Vi skal sikre et godt samarbejde mellem forskning og universiteter og vores lokale erhvervsliv. Vi skal 
også sikre, at vi har et godt lokalt butiksliv. De mange små specialbutikker og lokale erhverv er med til 
at give København identitet. 

Vi skal have en stærk madscene, hvor restauranter i verdensklasse går hånd i hånd med gode målti-
der til de mere end 70.000 mennesker, der dagligt får deres mad igennem kommunen.

Vores målsætninger for erhvervslivet og butikslivet

Dygtige, innovative og samfundsbevidste 
virksomheder skal sikre gode jobs til alle
Det er vigtigt, at vores erhvervsliv har gode vilkår i 
byen, så der er muligheder for jobs og udvikling for alle 
københavnere. Derfor skal vi sørge for, at der er gode 
vilkår for erhvervslivet. Særligt i forhold til at sikre kvali-
ficeret arbejdskraft. Kommunen skal opleves som med-
spiller og ikke modspiller i forhold til erhvervslivet. Det 
skal være nemt at komme i kontakt med kommunen.

Vores erhvervsliv skal bidrage til byen
Ligesom et godt erhvervsliv sikrer, at der er gode jobs til 
alle i København, så skal vi også stille krav til erhvervs-
livet. Netop fordi erhvervslivet har så stor og vigtig en 
rolle i København, kan og skal vi stille krav. Krav om 
lære- og praktikpladser. Krav om at virksomheder, 
der tjener penge i vores by, selvfølgelig også bidrager. 
Og krav til vores erhvervsliv om, at de bidrager til den 
grønne omstilling.

Vi skal skabe gode miljøer og muligheder 
for iværksættere
Det er godt, når mennesker starter nye virksomheder 
i København. Det giver overskud og arbejdspladser i 
byen, og det sikrer innovation, så vi bliver ved med at 
udvikle vores samfund. Derfor skal vi sørge for, at der 
er gode muligheder, hjælp og støtte til iværksættere i 

byen. Vi ønsker flere grønne teknologivirksomheder, 
der leverer produkter og ydelser, som bidrager til den 
grønne omstilling både lokalt og globalt og styrker 
Københavns image som en grøn by, der bidrager med 
løsninger.

Vi vil bevare og udvikle et levende  
lokalt butiksliv
Det lokale butiksliv er en helt central del af at have et 
godt og interessant lokalsamfund. Derfor skal vi sørge 
for, at der er gode muligheder for vores lokale butiks-
liv. Socialdemokratiet arbejder for et levende lokalt 
butiksliv. Vi vil understøtte områder med et lokalt og 
aktivt butiksliv i alle bydele, som skal være et attraktivt 
alternativ til de store butikscentre. De mange mindre 
butiksdrivende i København er med til at gøre byen 
interessant og god at leve i. Det skal vi værne om og 
passe på. Særligt i en tid med stigende internethandel.

Flere skal have et fritidsjob
Vi ved, hvor stor betydning det har for menneskers 
liv, at de tidligt stifter bekendtskab med arbejdsfælles-
skabet – det har positiv betydning både for elevernes 
skolegang her og nu, men også på længere sigt har 
det betydning for ens tilknytning til arbejdsmarkedet, 
hvis man har haft et fritidsjob som ung. Desværre har 
færre og færre elever i København et fritidsjob. Derfor 
vil vi arbejde for at flere elever i den københavnske 

folkeskole får et fritidsjob og vil bl.a. sikre det 
igennem tættere samarbejde med skolerne og 
afsøge mulighed for oprettelse af fritidsjobportal 
og ansættelse af jobagenter. 1. Vi vil gøre København grønnere

2. Alle børn skal opleve stærke fællesskaber og tryghed

3. Skab plads til mennesker og liv i byen

4.	 Sundere	og	renere	trafik	med	færre	biler

5. Mindre ulighed og bedre hjælp til mennesker på kanten

6. Gode jobs og muligheder for alle

8. Kultur skal skabe sammenhæng og liv i byen

9. Københavnerne skal med på råd i en åben og effektiv  
 kommune

10. København skal være en sund by til hele livet

11. Vi vil kickstarte byen med fælleskab og solidaritet

7. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og et levende lokalt  
 butiksliv
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