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Høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg vedr. Københavns
Kommunes vækst- og erhvervspolitik

Sammen om vækst og arbejdspladser

København har en ambition om at være mere erhvervsvenlig.
Præmissen for ambitionen er funderet på et mål om en økonomisk
vækst på 5 % årligt. Væksten skal især hentes ind på produktiviteten.
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Vesterbro Lokaludvalg er skeptiske over for vækstbegrebet. Hvorfor
skal vi have vækst? Hvilke konsekvenser har væksten for miljø og
helbred? Selvfølgelig skal vi matche en demografisk udvikling med fx
flere plejekrævende ældre eller flere skolesøgende børn, men det er
vel ikke det samme som at råbe VÆKST, så højt vi kan? Kan vi ikke
bruge andre begreber som fx "grøn vækst" eller "intelligent vækst"
eller noget andet, der beskriver, at vi ikke blindt accepterer en
materialistisk funderet vækst-dagsordenen for enhver pris?
Vi mener, det stadig er muligt at skabe en økonomisk udvikling med
behørigt hensyn til bæredygtigheden. Vi opfordrer derfor til at
gentænke de økonomiske ambitioner om vækst. Bæredygtighed SKAL
gennemsyre vores økonomiske dagsorden. Derfor er den foreslåede
vækstrate også alt for høj. Kunne vi ikke opmuntre erhvervene til at
etablere erhvervsklynger med fx digitalisering, kommunikation,
genbrug eller bæredygtighed som fokusområde? Her ligger efter vores
mening en niche for København, som rækker ud i fremtiden.
Vi regner ikke med at kunne vende den politisk-økonomiske tænkning
i borgmesterkontorerne med dette høringssvar. Men vi ønsker at stille
spørgsmål ved blind vækst som ambition. Midlet til vækst er at
stimulere forbruget. Men er et øget forbrug egentlig til gavn for et
samfund, der allerede har rigeligt?
Når det er sagt, bifalder vi strategien om at skabe klynger som
vækstfaktor, smidigere erhvervsfremmesystem, mindre administrativt
besvær for virksomheder og en velfungerende infrastruktur. Desuden
forventer vi, at kommunen agerer som ansvarlig arbejdsgiver og
sikrer, at nye job etableres under overenskomstmæssige vilkår, med
behørig kædeansvar for underleverandører og at der stilles krav om
lærlingepladser.
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Med venlig hilsen
Vesterbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Thomas Warburg

Side 2 af 2

