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FORORD 

Med Tårnby Kommunes første nedskrevne erhvervspolitik ønsker vi at sætte fokus på, hvad vi sammen kan 

gøre for at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens virksomheder og deres udvikling. 

Fokus er på at sikre beskæftigelse, vækst og et sammenhængende lokalsamfund til fælles gavn for borgere 

og erhvervsliv. 

Tårnby Kommune er mulighedernes kommune. Vi tror på helheder. Et velfungerende erhvervsliv er en del af 

et velfungerende lokalsamfund. 

Vores erhvervsliv i Tårnby er i en rivende udvikling. Lufthavnen spiller en betydelig rolle i den sammenhæng. 

Erhvervslivet i Tårnby består også af mange andre brancher, ud over det, som er relateret til luftfart. Der 

udvides og udbygges – det giver udfordringer, men så sandelig også en lang række muligheder for vores 

kommune, herunder ikke mindst mulighed for flere arbejdspladser. Der bygges som aldrig før i Tårnby. Både 

boliger, hoteller og inden for erhvervssektoren generelt. 

For at skabe gode rammer for erhvervslivet, er det også vigtigt med velfungerende skoler og institutioner til 

børn og unge, attraktive boliger til alle aldersgrupper, mangfoldige indkøbsmuligheder og gode fritids- og 

kulturtilbud for alle. 

Erhvervspolitikken er et af de første skridt på vejen til at skabe en mere levende og inkluderende 

samarbejdsform mellem erhvervsliv og kommune, hvor åbenhed og inddragelse er nøgleordene for at styrke 

et godt lokalt erhvervsklima i Tårnby Kommune. Det handler om at sætte fokus på erhvervslivets ønsker. 

Jeg har som borgmester valgt en linje, der bygger på kommunikation. Jeg har været på besøg hos en række 

af vores lokale virksomheder. Det giver god mening at kende hinanden – på den måde kan man i fællesskab 

løse udfordringer og se nye muligheder. Jeg ser frem til at udbygge vores drøftelser. 

Med ønsket om et smidigt og givende samarbejde på tværs mellem erhverv og kommune, håber jeg, at 

erhvervspolitikken vil blive set af det lokale erhvervsliv som en invitation til at sætte Tårnby på landkortet som 

en attraktiv erhvervskommune, hvor vi er stolte af at være lokale, og hvor vi fremover gør tingene i 

samarbejde med en åben og inddragende dialog. 

Jeg vil gerne give en stor tak til medlemmerne i §17, stk. 4 opgaveudvalget for erhvervspolitik for deres 

engagement og input og for vores gode drøftelser – til fælles gavn for det lokale erhvervsliv. 

Jeg håber, at alle vil få et godt udbytte af erhvervspolitikken. Ligesom jeg håber, at alle vil støtte op om vores 

fællesskab og bidrage til, at vi også i fremtiden er en kommune, hvor det er godt at arbejde, bo og leve. 

God læselyst. 

På vegne af Kommunalbestyrelsen. 

 

 

Allan S. Andersen 

Borgmester 
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TILBLIVELSE AF ERHVERVSPOLITIKKEN 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. september 2018 et forslag om udarbejdelse af en 

erhvervspolitik for Tårnby Kommune. Det blev besluttet at oprette et §17, stk. 4 udvalg, som fik til opgave at 

komme med en anbefaling til erhvervspolitik til politisk fremlæggelse på Kommunalbestyrelsens møde den 

29. oktober 2019. 

Opgaveudvalget var sammensat af 4 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og 5 medlemmer 

udpeget af eksterne interessenter og organisationer. Udvalget har holdt fire møder i 2019. 

 

Udvalgets medlemmer: 

 Allan S. Andersen, Borgmester, (A), formand for udvalget 

 Winnie Sørensen, Kommunalbestyrelsesmedlem (F) 

 Dennis Wollesen Clausen, Kommunalbestyrelsesmedlem (V) 

 Patrick Lehto, Kommunalbestyrelsesmedlem (C) 

 Birgitte Ovesen, Konstitueret Jobcenterchef, Tårnby Jobcenter 

 Ole Larsen, Direktør, Strøm og Gudmundsson ApS (Udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne via Dansk 

Arbejdsgiverforening) 

 Hugo Andersen, Direktør, Amager Autolakering (Udpeget af Amager Erhvervsråd) 

 Mikkel Harder Sørensen, Rektor, Tårnby Gymnasium (Udpeget af Tårnby Gymnasium som 

repræsentant for uddannelsesinstitutionerne) 

 Mike Sterling, Afdelingssekretær, 3F Kastrup (Udpeget af LO Hovedstaden) 

Kommunalbestyrelses Sekretariat har ydet sekretariats bistand til udvalget. 
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Elementer til erhvervspolitik 

Erhvervspolitikken tager udgangspunkt i emner, som er italesat som centrale ønsker og behov i løbet af 

drøftelserne i §17, stk. 4 opgaveudvalget for erhvervspolitik. Dertil er der inddraget elementer fra de 

drøftelser, udvalget har haft under en række oplæg fra Københavns Lufthavn, Erhvervshus Hovedstaden, 

IRIS Group, Tårnby Kommunes Jobcenter, Teknisk Forvaltning, Ungecenter Tårnby og Tårnby Gymnasium. 

Dette har givet nedenstående bobler, som derefter er samlet i de hovedspor, som præsenteres i de næste 

afsnit. 

 

 

Det hele og 
bæredygtige 

lokalsamfund er 
fundamentet for 

erhvervslivets trivsel

Mulighed for 
udvidelse

God infrastruktur

Lufthavnen som 
drivkraft og 
international 
inspiration

Smidig 
sagsbehandling

Erhvervsservice i 
øjenhøjde for alle 

typer virksomheder

Iværksættermiljø

Tæt dialog mellem 
erhvervsliv og 

kommune
Socialt ansvar

Kompetencer og 
uddannelse, 

forebyggelse af 
nedslidning

Lav ledighed med 
mulighed for jobs i 

lokalområdet til flest 
mulige borgere

Uddannelse og unge Miljø og klima

En balanceret 
erhvervsstruktur med 
forskellige typer og 

størrelser af 
virksomheder

Sociale klausuler og 
arbejdsklausuler i 

udbudsmateriale for 
at modvirke social 

dumping og fremme 
brugen af lærlinge

Bæredygtig udvikling 
og vækst
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TÅRNBY KOMMUNES ERHVERVSPOLITIK 
– FORMÅL OG VISION 

Tårnby Kommune tror på helheder. Et velfungerende erhvervsliv er en central del af et velfungerende 

lokalsamfund. Gode rammer for erhvervslivet er også velfungerende ungdomsuddannelser, skoler og 

institutioner til børn og unge, attraktive boliger til alle alders- og indkomstgrupper, samt mangfoldige 

indkøbsmuligheder, fritids- og kulturelle tilbud. 

 

Tårnby Kommune er mulighedernes kommune. Vi er nabo til København, centralt placeret i Greater 

Copenhagen-området og nært knyttet til udviklingen i regionen. Vi har en unik infrastruktur med direkte 

adgang til motorvejsnettet, samt metro – og regionaltogsstationer. Øresundsbroen og Københavns Lufthavn 

forbinder os til resten af verden. Alt sammen forstærker Tårnbys attraktive erhvervsbeliggenhed. 

 

Erhvervslivet i Tårnby er karakteriseret af, at vi er hjemkommune for lufthavnen. Koncentrationen af handel- 

og transportbranchen er deraf følgende høj. Detailhandel, hoteller og restauranter, rengøring og 

håndværksvirksomheder beskæftiger også mange. Der pendler flere til Tårnby for at arbejde, end der 

pendler ud af kommunen og ledigheden er lav i Tårnby.1 

 

Tårnby Kommunes Kommunalbestyrelse sætter fokus på, hvordan den kommunale service er med til at 

bidrage til FNs verdensmål. Med erhvervspolitikken ønsker vi at bidrage til at opfylde FNs verdensmål 8 om 

anstændige jobs og økonomisk vækst. Der gør vi ved at se på emner som bæredygtig udvikling, 

uddannelse, iværksætteri, erhvervsfremme og beskæftigelse. 

 

Erhvervspolitikken indeholder fire strategiske pejlemærker, som sætter konkrete mål for arbejdet i de 

kommende år med henblik på at sikre gunstige betingelser for vækst og udvikling. 

 

Erhvervspolitikken sætter rammerne for kommunens indsats i arbejdet med det lokale erhvervsliv. Vi ønsker 

en erhvervspolitik, som favner de mange forskellige typer af virksomheder, som er i Tårnby, fra de små 

selvstændige start-ups til de store etablerede virksomheder. 

 

Tårnby Kommunes erhvervspolitik skal være rummelig og har som centralt mål, at det skal være attraktivt at 

starte, drive og udvikle virksomhed i Tårnby Kommune. 

  

                                                      
1 Der er anvendt statistisk information fra IRIS Group Erhvervsanalyse og fra Danmark Statistik.   
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Strategiske spor 

Med udgangspunkt i drøftelserne i §17 stk. 4 opgaveudvalget for erhvervspolitik, tegner der sig fire 

strategiske pejlemærker. For hvert af disse spor er der tilhørende målsætninger. De strategiske spor skal 

danne grundlaget for den handleplan, der skal gøre politikken til virkelighed. 

 

 Plads til udvikling, virksomhedsstart og vækst 

 Socialt ansvar, uddannelse og kvalificeret arbejdskraft 

 Åbenhed, samarbejde og nærvær 

 Den lokale internationale forbindelse 

 

 

 

 

  

Plads til 
udvikling, 

virksomheds
start og 
vækst

•Plads til erhverv

•Bæredygtig udvikling

•Vækst

Social 
ansvar, 

udddannelse 
og 

kvalificeret 
arbejdskraft

•Lav ledighed

•Kvalificeret arbejdskraft

•Samspil mellem 
uddannelser, erhvervsliv og 
kommune

Åbenhed, 
samarbejde 
og nærvær

•Opbygge tætte relationer 
til det lokale erhvervsliv

•Dialog og inddragelse

•Helhedsorienteret 
sagsbehandling

Den lokale 
internationale 
forbindelse

• Internationalisering

•Skabe netværk på tværs

•Turisme og styrkepositioner
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Oversigt over strategiske spor, med ønsker og forslag til indsatser 

 

Strategisk spor 
 

Ønsker Forslag til indsatser 

Plads til udvikling, virksomhedsstart 
og vækst 
 
Vi arbejder for, at vores erhvervsområder 
og kommunens infrastruktur følger med 
fremtidens erhvervsliv, og vil samtidig 
skabe mulighed for at udviklingen sker 
bæredygtigt. 

Plads til mere erhverv 
 
God infrastruktur 
 
Bæredygtig udvikling 
 
Iværksættermiljø 
 
Erhvervsservice  
 
Vækst 
 
Miljø 
 
 

Arbejde med fingerplan 
revision, Kirstinehøj III og 
mulig omdannelsesområder.  
 
Arbejde med infrastruktur. 
 
Øget brug af erhvervsfremme 
lokalt, til alle typer 
virksomheder – iværksættere, 
små og mellemstore 
virksomheder og 
vækstvirksomheder.  
 

Socialt ansvar, uddannelse og 
kvalificeret arbejdskraft 
 
Vi arbejder for at alle borgere har 
tilknytning til arbejdsmarkedet og for at 
erhvervslivet har adgang til den 
nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

Kompetencer, uddannelse 
og forebyggelse af 
nedslidning 
 
Social inklusion 
 
Lav ledighed 
 

Tæt kontakt mellem 
erhvervslivet og jobcenters 
virksomhedsservice. 
 
Årlig jobmesse 
 
Opkvalificering og fastholdelse 
 
Sociale klausuler og 
arbejdsklausuler 
 

Åbenhed, samarbejde og nærvær  
 
Vi vil arbejde for, at Tårnby Kommune 
opleves som en erhvervsvenlig kommune, 
hvor det er attraktivt at drive og starte alle 
typer af virksomheder. 

Dialog  
 
Inddragelse 
 
Smidig sagsbehandling  
 
 

Dialogmøder 
 
Brugervenlig hjemmeside 
 
Helhedsorienteret 
sagsbehandling 
 
 

Den lokale internationale forbindelse 
 
Vi vil udnytte den internationale 
forbindelse til lokal fordel.  
 

Lufthavnen som drivkraft til 
det internationale 
 
Udnyt nærheden til resten 
af verden 
 
Hoteller og konferencer  
 
 

Skabe netværk på tværs. 
 
 
Øge samarbejde omkring 
internationalisering, 
samarbejde med bl.a. 
Copenhagen Capacity og 
Greater Copenhagen.  
 
Samarbejde med Wonderful 
Copenhagen omkring turisme. 
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PLADS TIL UDVIKLING, 
VIRKSOMHEDSSTART OG VÆKST 

Vi arbejder for, at vores erhvervsområder og kommunens infrastruktur følger med fremtidens erhvervsliv. Vi 

vil samtidig skabe mulighed for at udviklingen sker bæredygtigt. 

Tårnby Kommunens placering gør os til en attraktiv lokalitet for erhverv. Der er stor interesse for at flytte 

erhvervsvirksomheder til Tårnby, hvor kommunens store erhvervsområde Kirstinehøj gennem mange år har 

spillet en afgørende rolle for erhvervsudviklingen. 

Der arbejdes fra kommunens side på at få mulighed for at udlægge nye erhvervsområder for at kunne 

imødekomme efterspørgslen. Flere faktorer spiller dog ind på mulighederne for udvidelse af områder, bl.a. 

sætter Støjkonsekvensområdet og Fingerplanen begrænsninger for, hvor der kan bygges nyt. Vi vil fortsætte 

arbejdet med at få disse begrænsninger lempet. 

Københavns Lufthavn er i en rivende udvikling. Her udvides og udbygges, nye bygninger, teknologier og 

data tages i brug, og nyt luftfragtanlæg skal anlægges langs kystvejen ved fragtterminalerne. Lufthavnen har 

stor positiv betydning for Tårnby Kommune, men medfører også visse udfordringer. Udvikling i lufthavnen og 

i de øvrige erhvervsområder giver anledning til miljøproblemer i relation til støj og luftforurening. Vi arbejder 

tæt sammen med lufthavnen og erhvervslivet om mulige løsninger, og vi vil som kommune sikre, at der tages 

hånd om miljø- og støjudfordringerne. Vi ønsker, at Tårnby Kommune er en bæredygtig kommune, hvor vi 

værner om miljøet og klimaet, og hvor der samtidig er gode muligheder for vækst og udvikling. 

Belastningen på det centrale vejnet i Tårnby Kommune er høj, og erhvervslivet oplever flaskehalse omkring 

erhvervsområderne i spidsbelastningsperioder. Der arbejdes fra centralt hold med fremtidige større 

løsninger, som eksempelvis inkluderer en havnetunnel til lufthavnen. 

Digital infrastruktur er for os lige så vigtig som den fysiske infrastruktur, og vi arbejder for at fremme denne i 

hele kommunen. Tårnby Kommune sætter i kommuneplanen og lokalplanlægningen fokus på, hvor og 

hvordan vi sikrer udvikling i erhverv og samtidig forbedrer infrastrukturen. 

Vi ønsker en bæredygtig erhvervsudvikling, hvor der er plads til en bred vifte af brancher, som kan bidrage til 

et mangfoldigt og dynamisk erhvervsliv, iværksætteri og til forskellige typer af arbejdspladser tæt på, hvor vi 

bor. Vi ønsker, at erhvervslivet får mulighed for at udfolde sig. Fra iværksætteren med drømmen om at starte 

selv, til virksomheden, der ønsker at blive større. 

IRIS Group udarbejdede i juni 2019 en erhvervsanalyse for §17 stk. 4 opgaveudvalget for erhvervspolitik. 

Analysen giver os et billede af, at Tårnbys lokale virksomheder med fordel kan gøre mere brug af det 

nationale erhvervsfremmesystem for at fremme vækst, produktivitet og udvikling. Vi ønsker, at flere i det 

lokale erhvervsliv kender til Erhvervshus Hovedstaden og de øvrige relevante erhvervsfremmeaktører, så 

flere får mulighed for sparring. Samtidig ønsker vi at understøtte iværksætteriet i Tårnby, så 

overlevelsesraten for de nye lokale virksomheder forbliver på niveau med landsgennemsnittet. 
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Målsætninger 

 Tårnby Kommune arbejder for plads til nye erhvervsområder og for udvidelsesmuligheder i 

eksisterende erhvervsområder. 

 

 Vi samarbejder med vores nabokommuner og andre interessenter om at sikre at 

fremkommeligheden er den bedst mulige til gavn for borgere, erhverv og de mange rejsende og 

erhvervsdrivende til og fra lufthavnen. 

 

 Vi understøtter en balanceret erhvervssammensætning, hvor flere typer af brancher er med til at give 

en bredere blanding af jobmuligheder lokalt for borgerne. 

 

 Vi sætter fokus på, at flest mulige Tårnby virksomheder gør brug af erhvervsfremmesystemet 

gennem lokal forankring af tilbud og muligheder. 

 

 Vi ønsker, at Tårnby Kommune er en bæredygtig kommune, hvor vi i fællesskab tager hensyn til 

miljø og klima, når vi planlægger nye erhvervsområder. 

 

Forslag til indsatser 

 Tårnby Kommune arbejder for en fingerplanrevision i tæt samarbejde med relevante myndigheder. 

Herunder arbejdes aktivt for et fremtidigt Kirstinehøj III. 

 

 Tårnby Kommune arbejder med adgangsforhold og omlægning af infrastruktur i forbindelse med 

kommende projekter omkring Englandsvej. 

 

 Tårnby Kommune sætter fokus på at understøtte iværksættermiljø gennem aktiv lokal brug af tilbud 

fra Erhvervshuset. 

 

 Alle virksomheder opmuntres til at bruge erhvervsfremmesystemet aktivt til at understøtte deres drift. 

Tårnby Kommune udbreder kendskabet via flere arrangementer og lokale ambassadører. 
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SOCIALT ANSVAR, UDDANNELSE OG 
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 

Vi vil arbejde for, at alle borgere har tilknytning til arbejdsmarkedet, og for at erhvervslivet har adgang til den 

nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

Der er en stor grad af lokalfølelse og sammenhold i Tårnby. Det lokale erhvervsliv i Tårnby ved, at de spiller 

en central rolle som del af vores lokale samfund, og virksomhederne er i høj grad deres sociale ansvar 

bevist. Denne positive indstilling om at udvise social ansvarlighed oplever jobcentret og 

uddannelsesinstitutionerne allerede gennem tætte samarbejder. 

Der er lav ledighed i Tårnby Kommune. Transportbranchen er beskæftigelsesmæssigt den markant største. I 

forhold til landsgennemsnittet arbejder mere end syv gange så mange privat beskæftigede i Tårnby i 

transportbranchen, viser erhvervsanalysen fra IRIS Group. Rapporten viser også, at der er en vis 

specialiseringsgrad beskæftigelsesmæssigt inden for hoteller, restauranter samt operationel service, som 

indeholder bl.a. rengøring, ejendomsservice og vagttjenester. Denne erhvervsdemografi er en naturlig følge 

af lufthavnens centrale betydning for kommunen. 

Generelt er arbejdskraften i Tårnby karakteriseret ved en høj andel af borgere med en erhvervsfaglig 

uddannelse og en lavere andel af borgere med en mellem- eller videregående uddannelse, sammenlignet 

med Region Hovedstaden. Tårnby Kommune er en del af Hovedstadens Rekrutteringsservice og kan 

gennem dette samarbejde også tilbyde virksomheder andre typer af arbejdskraft fra et større geografisk 

område. 

Som kommune arbejder vi for, at lokale virksomheder har adgang til den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft. De seneste år har der været en vækst i beskæftigelsen i Tårnby inden for brancher, der kan 

betegnes som relativt videnstunge. Dette kan ses af IRIS erhvervsanalysen. Det er brancher som 

eksempelvis finansiering, rådgivning og forskning, som er steget fra 2009 til 2017. Disse brancher kan have 

behov for andre typer af arbejdskraft. Som kommune skal vi imødekomme udviklingen og understøtte 

således, at lokale virksomheder har adgang til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

Sammen med erhvervslivet i Tårnby, vil vi arbejde for social inklusion ved at sætte fokus på større tilknytning 

til arbejdsmarkedet gennem fastholdelse, jobrotation og opkvalificering. Vi vil arbejde for, at Tårnby 

Kommunes borgere hjælpes tættere på arbejdsmarkedet. 

Vi sætter fokus på snitfladerne mellem uddannelse, erhvervsliv og kommune, for uddannelse og 

erhvervslivets muligheder hænger sammen. Erhvervslivet spiller en central rolle, når unge skal vælge 

uddannelsesretning og uddannelsesstederne har brug for erhvervslivet til praktikpladser. For os er det af stor 

betydning, at alle unge kommer på den rette hylde. Tårnby Gymnasium & HF er en væsentlig brik for de 

lokale unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse. Det, at have et lokalt gymnasium, er en vigtig del af 

kommunens økosystem, og er med til at fastholde de unge og sikre et rigt ungdomsliv i Tårnby. Tårnby 

Gymnasium & HF er med til at gøre kommunen attraktiv for tilflytning af børnefamilier, og er med til at levere 

potentiel fremtidig arbejdskraft for erhvervslivet i kommunen. 

Tårnby Kommune vægter ordentlige forhold og uddannet arbejdskraft højt, når vi vælger vores leverandører 

og samarbejdspartnere. Derfor har vi sociale klausuler og arbejdsklausuler i vores udbud, og vi sætter fokus 

på, hvordan vi kan følge op på dette via eksempelvis stikprøvekontrol. 
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Målsætninger 

 Vi vil fastholde lav ledighed gennem tæt samarbejde mellem jobcentret, faglige organisationer og 

erhvervslivet om rekruttering og opkvalificering. 

 

 Vi arbejder for, at erhvervslivet i Tårnby har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

 

 Vi arbejder for større social inklusion gennem samarbejde mellem uddannelse, beskæftigelse, 

kommune og erhverv. 

 

Forslag til indsatser 

 Jobcentrets virksomhedsservice arbejder for at blive det lokale erhvervslivs foretrukne 

rekrutteringspartner, gennem en aktiv og opsøgende indsats, i tæt kontakt med det lokale 

erhvervsliv. 

 

 Jobcentrets årlige jobmesse sætter fokus på blandt andet småjobs og uddannelse. 

 

 Fokus på opkvalificering og indsats for fastholdelse ved sygdom. 

 

 Tårnby Kommune anvender sociale klausuler og arbejdsklausuler i sit udbudsmateriale for at 

modvirke social dumping og for at fremme brug af lærlinge. Vi sætter fokus på, hvordan vi som 

kommune sikrer os, at klausulerne overholdes. 
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ÅBENHED, SAMARBEJDE OG NÆRVÆR 

Vi vil arbejde for, at Tårnby Kommune opleves som en erhvervsvenlig kommune, hvor det er attraktivt at 

starte og drive alle typer af virksomheder. 

Tårnby Kommune arbejder med inddragelse og åbenhed. Dette gælder for arbejdet med erhvervslivet, hvor 

igangsættelsen af denne erhvervspolitik er første trin i at skabe en levende og inkluderende samarbejdsform 

mellem kommune og erhvervsliv. 

Erhvervslivet i Tårnby er mere end lufthavnen og rummer en bred vifte af store og små virksomheder i 

mange forskellige brancher. Der skal bygges relationer med erhvervslivet og sikres åbenhed gennem 

inddragelse og dialog, så der tages godt imod alle virksomheder. Både de eksisterende, tilflyttere fra andre 

kommuner og helt nystartede. Tårnby Kommune ønsker at være nærværende og i øjenhøjde med det lokale 

erhvervsliv, og vi vil sikre, at erhvervslivet holdes på forkant med udviklingen i Tårnby Kommune. 

Helhedssynet er afgørende, fordi erhvervslivet spiller en afgørende rolle sammen med kommunen for at vi i 

fællesskab lykkes med beskæftigelse og uddannelse. 

Som myndighed ønsker vi at fremstå som en smidig og serviceminded samarbejdspartner. I et lokalsamfund, 

hvor lufthavnen har en dominerende rolle, sætter vi fokus på, at også alle de andre typer af erhverv oplever 

høj service. Derfor vil vi gøre det tydeligere, hvad man som virksomhed kan forvente i mødet med 

kommunen som myndighed. Vi arbejder med helhedsorienteret sagsbehandling, og disse principper skal 

også komme erhvervslivet til gode. 

 

Målsætning 

 Vi vil opbygge tættere relationer med erhvervslivet gennem åbenhed og dialog. 

 Vi sætter fokus på helhedsorienteret sagsbehandling, og vil arbejde for, at erhvervslivet oplever en 

serviceminded og erhvervsmæssig forståelse i mødet med Tårnby Kommune som myndighed. 

 

Forslag til indsatser 

 Fokus på plan- og byggesagsbehandling for at imødekomme erhvervslivets behov. 

 Opbygge helhedsorienteret tilgang til erhverv på tværs i organisationen. 

 Gennemføre erhvervstræf, virksomhedsbesøg og dialogmøder. 

 Bedre kommunikation via eksempelvis ny hjemmeside med fokus på erhverv. 

 

  



 

1
3 

 

DEN LOKALE INTERNATIONALE 
FORBINDELSE 

Vi vil udnytte den internationale forbindelse til at skabe lokal vækst. 

Lufthavn og Øresundsbroen åbner op til det internationale marked for rejsende og for handel. Tårnby 

Kommune og det lokale erhvervsliv kan drage større fordele af dette. Udenlandsk ejede virksomheder spiller 

en relativ stor rolle for erhvervslivet og beskæftigelsen i Tårnby Kommune. Dette skyldes blandt andet de 

store internationale virksomheder i tilknytning til lufthavnen. 

For bedre at kunne udnytte den internationale forbindelse til at skabe lokal vækst, vil vi fokusere på 

samarbejdsmuligheder for Tårnby Kommune, som findes eksempelvis via Greater Copenhagen samarbejdet 

og gennem Wonderful Copenhagen. 

Når der ses på eksport, som er en væsentlig kilde til vækst i virksomheder, er der i dag en lavere andel 

eksporterende virksomheder Tårnby, i forhold til Region Hovedstaden. Dette kan hænge sammen med, at 

typen af erhverv lokalt er brancher, hvor arbejdet udføres lokalt, som eksempelvis rengøring. Der kan være 

et potentiale i at se på, om den internationale forbindelse kan udnyttes til at inspirere flere lokale 

virksomheder til at styrke deres eksport og vækstmuligheder. 

Næstefter transport, er hoteller og restauranter den største specialiserede branche i Tårnby. Turisme er en 

voksende branche generelt i Danmark. Tårnby Kommune er ikke en besøgsdestination i sig selv, trods vores 

herlighedsværdier som blandt andet Den Blå Planet, Naturpark Amager, Kastrupgårdsamlingen og Kastrup 

Strandpark. I de senere år er en del hoteller og konferencerelaterede virksomheder vokset frem i 

kommunen, og der er dermed mange kommercielle overnatninger. Med ønsket om at brede turismen ud fra 

indre by, vil der være fordele for Tårnby Kommune i at tænke i oplevelsessammenhænge med hovedstaden, 

og orientere sig mod samarbejder, der binder oplevelser for turister sammen med hovedstaden, og sikrer 

vækst til det lokale turismeerhverv i Tårnby. 
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Målsætninger 

Vi vil udnytte den internationale forbindelse bedre, hvilke vil smitte af på det øvrige lokale erhvervsliv, så 
flere lokale virksomheder stimuleres til at tage et internationalt perspektiv. 

Vi vil bygge videre på vores lokale styrkepositioner i forhold til den stigende turisme for at sikre 
oplevelsessammenhænge til gavn for det lokale turismeerhverv. 

 

Forslag til indsatser 

Skabe netværk på tværs af erhverv, eventuelt sammen med lufthavnen. 

Sikre erhvervsfremme omkring internationalisering. Samarbejde med eksempelvis Copenhagen Capacity og 
Erhvervshus Hovedstaden. 

Afdække samarbejde med Wonderful Copenhagen i forhold til muligheder for turisme og 
oplevelsessammenhænge. 
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