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Den t7. februar zozo

Høringssvar - Frederiksbergstrategien zozo

Dansk Erhverv takker for muligheden for at afgive høringssvar på Frederiksberg Kommunes stra-
tegiforslag - "Frederiksbergstrategien 2o2o"

Frederiksbergstrategien eozo indeholder - i et erhvervsperspektiv mange positive mål og initiati-
ver i strategiperioden. Dette gælder for såvel de 4 arbejdsprincipper som de angivne indsatsområ-
der:

. Byen i Byen

. Klimaby nu og i fremtiden

' Byen for alle
. Vidensby

Arbejdsprincipper
Dansk Erhverv finder det væsentligt at "Frederiksbergstrategien 2o2o" i arbejdsprincipperne til-
kendegiver, at'Vi skaber løsninger sammen" og erhvervslivet her eksplicit fremhæves som en væ-

sentlig part til dette.

Frederiksberg kommune ligger aktuelt over landsgennemsnittet med hensyn til at bruge private
virksomheder, som leverandør af kommunale opgaver. Dansk Erhverv kvitterer for at Frederiks-
berg Kommune ligger over gennemsnittet og ser gerne at dette forhold udbygges.

Ligeledes er det væsentligt for erhvervslivet, at kommunens forvaltninger og dermed også den
kommunale erhvervsservice organiseres og arbejder på tværs af fagligheder og fremstår som 6n

organisation, hvor adgangen til sagsbehandling er enkel og ligefrem med "en indgang".

Byen i Byen
Målsætningen for indsatsområdet "Byen i Byen" opnås blandt andet ved initiativer, der "Styrker
bylivet på strøgader i samarbejde med erhvervsforeninger, virksomheder og butikker".

Dansk Erhverv finder det afgørende at erhvervslivet og i særdeleshed detailhandlen inddrages ak-
tivt i de initiativer, der planlægges på dette område.
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Ligeledes finder Dansk Erhverv det væsentligt at samarbejdet mellem virksomheder, kommunen
og andre relevante parter intensiveres for at fremme en bæredygtig udvikling i hovedstadsregio-
nen og Greater Copenhagen.

Klimaby nu og i fremtiden
Frederiksberg Kommunes mål om at være COz-neutral i zo3o er en væsentlig målsætning.

Dansk Erhverv vil i denne forbindelse påpege at kommercielle virksomheder allerede i dag kan
bidrage med meget kvalificerede produktive og effektive løsninger, der understøtter målsætnin-
gen. Frederiksberg Kommune kan med fordel inddrage kommercielle virksomheder i deres ar-
bejde for indfrielse af dette måI.

Byen for alle
Dansk Erhverv kan tilslutte sig "Frederiksbergstrategien 2o2o's" mål om mangfoldighed i livsfor-
mer og fællesskaber.

I den forbindelse er det væsentligt at inddrage almene boligforeninger i etableringen af boliger og

boligområder. På samme vis er det væsentligt Frederiksberg Kommune respekterer private aktø-
rers kommercielle aktiviteter indenfor såvel kultur- som fritids- og idrætsområdet.

Dansk Erhverv vil ligeledes understrege betydningen af erhvervslivets inddragelse i udviklingen af
beskæft igelsesmuligheder for alle.

Vidensbyen
Frederiksberg Kommune er begunstiget ved flere uddannelses- og forskningsinstitutioner med
mange tusinder studerende. Denne positive situation forpligter Frederiksberg Kommune til ikke
alene at skaber rammerne for at de studerende bliver et aktiv for byen og bymiljøet, men også at
de studerende bliver aktive selvstændige iværksættere.

Desuden bør Frederiksberg kommune ligeledes facilitere mulighederne for vidensoverførsel fra
uddannelses- og forskningsinstitutionerne til eksisterende virksomheder i Frederiksberg kom-
mune.

Dansk Erhverv anbefaler, at der i begge ovennærmte forhold organiseres med afsæt i efterspørgs-
Ienfra disse z grupper, så initiativer tager afsæt i henholdsvis iværksætternes og virksomheders
konkrete behov.

Fejl! Henvisningskilde ikke
lundet.2l2

Cheffor afdeling, Underdirektør, MPA


