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Vinderne af Københavns
Erhvervspris er fundet
Tre københavnske virksomheder har modtaget Københavns
Erhvervspris 2016. Prisoverrækkelsen fandt sted mandag på
Københavns Kommunes erhvervstopmøde på Københavns Rådhus.
Københavns Kommune lancerede i foråret 2016 den nye Københavns
Erhvervspris, som mandag blev overrakt til tre virksomheder, der
bidrager til at gøre København til en attraktiv by og i særlig grad
udmærker sig i forhold til vækst, innovation, miljø og socialt ansvar.
Vinderne af Københavns Erhvervspris 2016 blev
innovationsvirksomheden Infuser, tegnestuen SLA og
servicevirksomheden KHRS.
”Stort tillykke til de tre vindere af Københavns Erhvervspris, som alle
er gode eksempler på, at vækst, innovation og miljømæssigt ansvar
kan følges ad. I København skal vi blive endnu bedre til at skabe nye
jobs og tiltrække udenlandske investeringer - og det bidrager vinderne
på fornemste vis med,” siger overborgmester Frank Jensen (S).
”Når københavnske virksomheder går nye veje og opfinder nye
produkter og services, så skaber det vækst og arbejdspladser i
København. Derfor skal vi hylde iderigdommen. Og det er de tre
vindervirksomheder fremragende eksempler på. For deres
opfindsomhed og energi er med til at løfte hele byen.” siger
beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.
”Med valget af de første vindere af Københavns Erhvervspris sætter vi
pris på tre virksomheder, der er med til at skabe et rummeligt
arbejdsmarked og aktivt bidrager til arbejdet med at skabe et bedre
miljø og gøre København til en grønnere by,” siger teknik- og
miljøborgmester Morten Kabell (EL).
”Jeg er rigtig glad for at være med til at kåre tre københavnske
virksomheder, som skaber arbejdspladser og er med til at gøre
København til en attraktiv by. Vinderne formår på det fornemmeste at
kombinere forretningssnilde og livskvalitet,” siger kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).
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Innovationsvirksomheden Infuser vinder kategorien ’innovation’.
Dommerkomiteen lagde i udvælgelsen af innovationsvirksomheden
Infuser vægt på, at Infuser har skabt en meget innovativ
luftrensningsteknologi, som har potentiale til at forbedre luftkvaliteten
ikke bare i København, men over hele verden.
Tegnestuen SLA vinder kategorien ’attraktiv by’. Dommerkomiteen
lagde i udvælgelsen af denne vinder vægt på, at SLA igennem de
sidste 20 år har sat deres markante præg på byrummene i København.
Bl.a. har SLAs arbejde med Klimakvarteret på ydre Østerbro været
med til at sætte København på det internationale landkort som
foregangseksempel på klimaprojekter.
Servicevirksomheden KHRS vinder kategorien ’miljø og socialt
ansvar’. I forhold til KHRS lagde dommerkomiteen vægt på, at KHRS
har haft succes med at skabe arbejdspladser for personer, som er langt
fra arbejdsmarkedet og samtidig har formået at skabe en stærk
forretning og en mangfoldig arbejdsplads.
Vinderne får ud over prisen tilbudt en plads i Københavns
Erhvervsråd for en etårig periode, hvor virksomhederne har mulighed
for at inspirere de øvrige medlemmer i rådet og medvirke til
udviklingen af Københavns erhvervspolitik.
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
 Spørgsmål vedrørende erhvervsprisen, kontakt
kommunikationsmedarbejder Simon Kærup, tlf. 24 92 62 98.
 Overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund,
tlf. 31 47 94 97.
 Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee
Allerslev via pressechef Lasse Perrild-Mathiasen, tlf. 51 68 06
19.
 Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef
Morten Rixen, tlf. 51 68 06 19.
 Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via
pressechef Henrik Larsen, tlf. 23 65 27 41
DOMMERKOMMITEEN:
Dommerkomiteen, som har kåret de endelige vindere, består af de fire
borgmestre samt medlemmer af Københavns Erhvervsråd:








Frank Jensen, Overborgmester
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester
Anna Mee Allerselv, Beskæftigelses- og
Integrationsborgmester
Carl Christian Ebbesen, Kultur- og Fritidsborgmester
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark
Marianne Philip, Kromann Reumert
Poul Skadhede, Walcon
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Line Groes, Is it a Bird,
Jan Elving, Øens Murerfirma.

OM KØBENHAVN ERHVERVSPRIS:
 Københavns Erhvervspris er et led i Københavns Kommunes
initiativer på erhvervsområdet, som skal gøre det nemmere og
mere attraktivt at drive virksomhed i København.
 Københavns Erhvervspris er en ny pris, som uddeles for første
gang til Københavns Erhvervstopmøde d. 13.juni 2016.
 Prisen skal fremover uddeles årligt til tre virksomheder, som har
udmærket sig indenfor vækst, innovation, socialt ansvar eller
miljø, og dermed driver virksomhed i overensstemmelse med
linjen i Københavns erhvervs- og vækstpolitik.
OM TROFÆET:
 Den fysiske pris er udviklet i samarbejde med Teknologisk
Institut og er fremstillet i beton. Prisens cirkulære udformning
bevægelse peger på Københavns Kommunes vision for
København, ’Københavnerfortællingen’, som handler om, at
København skal være en by præget af vækst og livskvalitet.
Samtidig afspejler prisens udtryk dialogen mellem kommunen
og erhvervslivet: Byen giver til erhvervslivet og erhvervslivet
giver til byen.
 Trofæet er udført i beton, fordi beton er et moderne og fleksibelt
materiale og samtidig er Københavns materiale. Mange af byens
virksomheder, veje, bygninger og skoler er bygget af beton, og
beton vil også være et bærende element for Københavns
fremadrettede udvikling. På den måde afspejler prisen byens
nuværende og fremtidige dynamik.
OM KØBENHAVNS ERHVERVSPOLITIK:
Københavns Kommune har gennem en årrække arbejdet målrettet for
at gøre det både nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i
København.




Bl.a. har kommunen udviklet en ny erhvervs- og vækstpolitik
med fokus på at styrke væksten og jobskabelsen i København.
Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række konkrete mål op,
som kommunen vil måle sin indsats på. Fx skal der skabes
20.000 nye private arbejdspladser og 5 % årlig vækst i BNP i
Københavns Kommune frem mod 2020.
Desuden har Københavns Kommune etableret Københavns
Erhvervshus, hvor virksomheder får én nem indgang til
kommunen og kan få gratis hjælp til rekruttering af
medarbejdere, rådgivning og kurser til iværksættere og
nystartede virksomheder.

Side 3 af 5



I 2014 etablerede Københavns Kommune Københavns
Erhvervsråd, som medvirker til at styrke indsatsen for at skabe
nye arbejdspladser og vækst i København.
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KRITERIER:
 De fire kriterier, som der blev indstillet inden for, var:
1) Virksomheder, der bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser
i København.
2) Virksomheder, der er særligt innovative.
3) Virksomheder, der tager et socialt ansvar eller bidrager til et
bedre miljø.
4) Virksomheder, der bidrager til at gøre København til en attraktiv
by.
 Prisen uddeles til tre virksomheder, der udmærker sig særligt inden
for et eller flere af de opstillede kriterier. Alle vindere skal kunne
dokumentere, at de gør en aktiv indsats for at mindske deres
miljøpåvirkning, og at de tager et socialt ansvar.
Find en detaljeret beskrivelse af kriterierne på hjemmesiden
www.kk.dk/erhvervspris.
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