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Deltagere: Allan Thomsen, C4 Videnscenter - Per Olsen, Københavns Erhvervshus - Tanja Cederholm,
Rådet for Bæredygtig Udvikling Allerød – Lars Bæk, Rødovre Erhvervsråd - Stefan Bruun Rasmussen,
Herlev Erhvervsråd – John Schwartzbach, Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Velkommen

Per Olsen bød velkommen og fortalte, at vi fra LO Hovedstadens side planlægger en
konference om erhverv og vækst i Hovedstadsområdet. Konferencen skal afholdes på
Christiansborg i efteråret og målgruppen er både fagbevægelse, erhvervslivet,
arbejdsgiverorganisationer og politikere. Fokus på samspil på tværs af grænser, såvel
organisatoriske som geografiske, med særligt blik for skabelse af arbejdspladser,
positionering af Greater Copenhagen internationalt, bæredygtig og grøn omstilling samt
infrastruktur.
Per fortalte endvidere, at vi i LO Hovedstaden nu opstarter research omkring
kommunernes tilgang til FNs verdensmål. Bliver der arbejdet med disse kommunalt, og
hvordan? Der er god grund til at udbrede best practise og lære af hinanden - og god
grund til at motivere parter, som endnu ikke har set lyset i målene, med positive
eksempler fra andre steder. Der vil være særskilt fokus på de mål, som er mest
relevante for os i fagbevægelsen - hvilket jo faktisk er rigtig mange af dem.
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Punkt 1. ”Hillerød – fra et hul i jorden til blomstrende industri og
handelsby. Zoom på den særlige erhvervskonstruktion C4” v. Erik Helmer,
direktør C4

Erik Helmer gav et historisk indblik i Hillerøds udvikling og fortalte om C4 Videnscenter.
Et gennemgående emne i oplægget var vigtigheden af fællesskaber - på tværs af
erhvervsliv, interesseorganisationer, foreninger og kommune(r). Og de store fordele ved
offentligt-privat samarbejde.
I C4 gør man en dyd ud af at samle mange forskellige aktører omkring bordet. Dette
skaber kendskab og tillid og det gør, at man i samlet flok kan arbejde strategisk for at
opnå fælles mål. Det fællesskab, som faciliteres i C4 har således være med til at få
Hillerød til at blomstre - både i forhold til boliger, erhvervsliv, frivillighed og
foreningsarbejde.
I en forlængelse af fælleskabsforståelsen undrer det Erik Helmer, at nogle sjællandske
kommuner finder det problematisk at ligge i nærheden af København. I hans optik ligger
Hillerød på ingen måde i skyggen, hvorimod han ser det som et stort plus at være tæt på
landets hovedstad og de nye spændende forskningsfaciliteter i Lund.
Erik Helmers oplæg affødte en god drøftelse omkring Greater Copenhagen, infrastruktur
(såvel skinner som vejbaner) og vigtigheden af samarbejde.

Punkt 2. Regeringens Hovedstadsudspil v. Per Olsen

Per orienterer om Hovedstadsudspillet og omdeler papir med highligts fra dette. Det
glæder Per, at man med udspillet endelig gør lidt op med den Hovedstadsbashing, som
har stået på igennem lang tid og anerkender, at hovedstaden reelt er en vækstmotor,
som kommer hele landet til gode. Set i et internationalt perspektiv går det nu ganske
godt for København og for Greater Copenhagen, som vækster flot og nu tåler
sammenligning med andre metropolområder fx Stockholm.
Det kan dog både undre og ærgre, at man lokalt i nogle kommuner ser Greater
Copenhagen som en administrativ konstruktion, og ikke reelt forholder sig til
samarbejdet. Fællesskabet er ikke så rodfæstet, som man kunne ønske.
Der er mange fine visioner i Hovedstadsudspillet fx omkring boliger og infrastruktur, men
man kunne godt ønske et større fokus på grøn omstilling og fx indtænkte smart-city
løsninger (omkring fx affald, belysning, trafik) i visionerne omkring byggeri.
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Vi fik en god debat om fagbevægelsens muligheder for at spille positivt ind på erhvervsog vækstområdet i Hovedstaden og i Greater Copenhagen. Det er jo i vores klare
interesse, at der skabes gode arbejdspladser, at vores medlemmer kan komme til/fra
arbejde uden at sidde fast i trafikken, og at vores region vækster, uden at det går på
kompromis med en seriøs grøn omstilling, som sikrer os en fremtid uden
ressourceknaphed og vanvittigt vejr.
Der er ikke nogen finansiering i Hovedstadsudspillet og det kunne være interessant med
et indblik i investeringsbehovet? Det er væsentligt at skabe overblik over.
Er det en farbar vej at tænke vores pensionskasser ind i investeringen af relevant
udvikling fx infrastrukturprojekter? Er det noget som vil give et fornuftigt afkast?

Punkt 3. Bordet rundt - Hvad sker der lokalt?

Tiden var løbet lidt fra os pga god løbende debat, så der blev ikke en decideret bordet
rundt. Til gengæld fik vi en fælles drøftelse, hvor vi blandt andet kom ind på:
Verdensmål/folkeoplysning, transportkorridor, fremtidens elbiler & forandret
afgiftssystem, fagbevægelsens indspark fx i forhold til forbrænding, betalingsring og
spændende initiativ i nordsjælland med samarbejde imellem 13 kommuner omkring
bæredygtighed.

Punkt 4. Tak for i dag

Per takkede for et godt møde og mindede om den kommende erhvervs- og vækst
konference på Christiansborg. Dato meldes ud så snart som muligt. (Tilføjet efter mødet:
Det bliver den 12. november kl. 9-12 i Fællessalen, Christiansborg)
Ref: Sophie Anthon Buhl, LO Hovedstaden

