


 

København, 26. februar 2016 
 
Kommentarer til Frederiksbergstrategien 
 
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn vil først og fremmest ønske kommunen tillykke og 
anerkende det store arbejde, der ligger bag Frederiksbergstrategien. Vi støtter helhjertet op om 
kommunens arbejde med at fastlægge de overordnede strategiske pejlemærker for udviklingen af 
Frederiksberg i de kommende år. 
 
I begrebet strategi ligger naturligvis, at man arbejder med et overordnet – ja netop, strategisk – 
sigte, og derfor ikke er så konkret i forhold til hvordan man vil håndtere og opfylde de opstillede 
pejlemærker. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn ser derfor frem til, at kommunalbestyrelsen i 
samarbejde med borgerne og det lokale erhvervsliv m.fl. omsætter Frederiksbergstrategien i 
konkrete handleplaner. 
 
I forhold til strategiens overordnede pejlemærker har vi følgende kommentarer: 

1) Strategiens fokus på erhvervslivet skal udvides – en mangfoldig by har brug for et 
mangfoldigt erhvervsliv 

2) Kommunens servicekultur og erhvervsklima mangler i Frederiksbergstrategien 
3) Bæredygtighed skal også afspejles i kommunens generelle erhvervspolitik 
4) Mobilitet og parkering er centralt for erhvervslivet 

 
Kommentarerne er uddybet i det følgende: 
 
STRATEGIENS FOKUS PÅ ERHVERVSLIVET SKAL UDVIDES – EN MANGFOLDIG BY HAR BRUG FOR ET 
MANGFOLDIGT ERHVERVSLIV 
Fra Haandværkerforeningens side ser vi med beklagelse, at Frederiksbergstrategien – og 
kommunens erhvervsstrategi i det hele taget – primært har fokus på at skabe gode udviklings- og 
vækstbetingelser særligt for vidensservicesektoren. Vi anerkender, at det er en branche i vækst, 
men Frederiksberg Kommune kan som en stor kommune og central del af hovedstaden, ikke lægge 
alle æg i samme kurv. Dertil er byens øvrige erhvervsliv og virksomheder for vigtige, for netop at 
sikre den mangfoldighed og bæredygtighed, som strategien har som arbejdsprincip. 
 
At skabe en mangfoldig og bæredygtig by handler, efter Haandværkerforeningens opfattelse, om at 
favne byens mangfoldige beboersammensætning ved at sikre et varieret erhvervsliv med store og 
små virksomheder inden for forskellige brancher, samt at sikre attraktive butikker og handelsstrøg 
så kommunens borgere og gæster kan handle lokalt. 
 
De små og mellemstore virksomheder spiller en central rolle i forhold til at sikre og skabe 
arbejdspladser for den del af kommunens borgere, som ikke er højtuddannet. Mange lærepladser 
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kan netop findes i de små og mellemstore virksomheder, hvor der både er et stort potentiale og et 
stort behov for dygtige og motiverede lærlinge. Derfor bør Frederiksberg Kommune sikre, at 
kommunens folkeskoler har et bredt fokus på elevernes uddannelses- og karrieremuligheder, og 
ikke udelukkende har fokus på innovation og entreprenørskab i forhold til vidensservicesektoren og 
it – for ikke alle skal i gymnasiet. 
 
I den sammenhæng vil vi også gerne opfordre til, at kommunen i sin vision om ”byen i byen” 
indtænker gode vilkår for etablering af småerhverv i såvel nye som gamle boligområder. Det vil 
sikre et mere levende og attraktivt miljø med aktivitet hele dagen. Eksempelvis kan det være 
tryghedsskabende i dagtimerne med små lokale forretnings- og erhvervsdrivende.  
 
KOMMUNENS SERVICEKULTUR OG ERHVERVSKLIMA MANGLER I FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 
En konkret mangel i Frederiksbergstrategien er kommunens ambitioner og visioner i forhold til det 
kommunale erhvervsklima, servicekultur og samarbejde med virksomheder. Vi er opmærksomme 
på, at kommunen i handlingskataloget til erhvervsstrategien har igangsat en række konkrete 
initiativer omkring dette (og tak for det), men området er så centralt, at det også bør indgå i 
kommunens overordnede strategi. 
 
Uagtet i hvor høj grad man anerkender målingernes validitet, er det et faktum, at Frederiksberg 
Kommune i 2015 gik 33 pladser tilbage i DIs undersøgelse ”Lokalt erhvervsklima” i forhold til året 
før, og i 2015 således var placeret som nr. 60. I Dansk Byggeris tilsvarende opgørelse 
”Erhvervsvenlighed” er Frederiksberg Kommune i 2015 placeret som nr. 91 mod en placering som 
nr. 87 i 2014. 
 
Det er dramatiske tal, og det kræver svar – og bør resultere i konsekvenser og handling! Både 
konkret her og nu (hvilket vi anerkender også er sket), men også på et langsigtet strategisk niveau. 
Derfor bør dette emne medtages i Frederiksbergstrategien. 
 
Ligeledes er det Haandværkerforeningens opfattelse, at kommunen bør gennemgå de skatter og 
afgifter, som er rettet mod erhvervslivet – og her skal kommunen have ros for at nedsætte 
dækningsafgiften i 2014 og 2015 samt nedsættelsen af grundskylden i 2016. Men hver afgift 
sænker konkurrenceevnen og produktiviteten, og betyder en højere pris for forbrugerne og/eller 
tab af arbejdspladser.  
 
BÆREDYGTIGHED SKAL OGSÅ AFSPEJLES I KOMMUNENS GENERELLE ERHVERVSPOLITIK 
Med Frederiksbergstrategien sætter kommunen fokus på en bæredygtig byudvikling på 
Frederiksberg.  
 
I den sammenhæng vil Haandværkerforeningen opfordre kommunen til, at indarbejde begrebet 
bæredygtighed i kommunens generelle erhvervspolitik. Fx i forhold til den kommunale 
udbudspolitik, hvor Frederiksberg Kommune i dag vægter tildelingskriteriet ”Økonomi” med mindst 
60 %. Haandværkerforeningen opfordrer kommunen til, i langt højere grad, at vægte 
tildelingskriterier som ”Levetidsomkostning” og ”Kvalitet” ved bygge- og anlægsopgaver. Det vil 
sikre løsninger, som holder i længere tid, og dermed på længere sigt spare økonomi og ressourcer 
for både kommunen og samfundet generelt. 



 

 
MOBILITET OG PARKERING ER CENTRALT FOR ERHVERVSDRIVENDE 
Fra Haandværkerforeningens side bakker vi op om kommunens ambitioner om, at mobilitet og 
tilgængelighed i byen er i top, og vi vil gerne være med til at udvikle fremkommeligheden i 
hovedstaden. De små og mellemstore håndværksvirksomheder bevæger sig dagligt i byen, og her 
kan vi konstatere, at hovedstaden generelt, dog særligt Københavns Kommune, er udfordret på 
fremkommelighed. 
 
Håndværkerforeningen opfordrer Frederiksberg Kommune til at føre en ”håndværkervenlig 
trafikpolitik”. Det betyder eksempelvis, at erhvervsvirksomheder kan udstyres med en særlig 
tilladelse til passage gennem bussluser, trafiksanerede veje og lignende. Det kan også betyde 
lempelse af 10-meter reglen, så servicebiler kan parkere på gadehjørner. Parkering er nemlig ofte 
en udfordring for mange virksomheder – simpelthen fordi der ikke er p-pladser nok.  
 
Ligeledes er det vigtigt med information og dialog med de lokale erhvervsdrivende, når kommunen 
foretager vejomlægninger, udfører større vejarbejder mv., og at kommunen tager hensyn til 
vilkårene for de erhvervsdrivende.  
 
Håndværkerforeningen opfordrer Frederiksberg Kommune til, i relevante sammenhænge fx 
Greater Copenhagen-samarbejdet og i Folketinget, at sætte fokus på trængslen i Storkøbenhavn. 
Der er behov for udvikling af infrastrukturen i og omkring hovedstaden. Efter 
Haandværkerforeningens opfattelse bør trafikpolitikken baseres på en ”både-og” løsning, der både 
sikrer et velfungerende kollektivt alternativ, så pendlertrafikken kan mindskes, gode forhold for 
cykler og fodgængere, og ikke mindst at der er plads til den ”nødvendige” erhvervstrafik, fx 
håndværkerkørsel og varelevering til butikker mv. 
 
 
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn stiller sig naturligvis til rådighed for uddybende spørgsmål til 
ovenstående kommentarer.  
 
Med venlig hilsen  
Robert Sørensen  
Formand 
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