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Valgprogram 2017  
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2017 
 

Indledning 
 
Tværpolitisk Forening i Dragør Kommune (Liste T) er et nutidigt svar på, hvordan man 
kan arbejde politisk med fokus på lokale forhold og undgå de landspolitiske dagsordener, 
der i praksis ikke har noget at gøre med, hvad det sker i lokalsamfundet. Der er ikke 
mange spørgsmål i Dragør Kommune, der kræver særlige socialistiske, konservative eller 
liberale svar. Liste T står for samarbejde på tværs af politiske, sociale og kulturelle 
forskelle.  
 
Liste T er Danmarks ældste aktive tværpolitiske lokalliste, og vi har været repræsenteret i 
kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962. Vores fokus var dengang som nu at styrke 
demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de politiske beslutninger.  
 
Liste T har stor tillid til borgernes evne og vilje til at støtte og bidrage til udvikling af 
lokalsamfundet. Derfor gør Liste T sig umage for at lytte til og være i dialog med borgerne.  
 
For at kunne forfølge en konsekvent linje baseret på demokrati, åbenhed og kvalitet 
kræves det, at styringen af kommunens økonomi er professionel. Professionel 
økonomistyring i kommunen er derfor fundamentet for, at Liste T’s visioner for Dragør 
Kommune kan virkeliggøres. 
 
Liste T favner bredt. Vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum i Dragør. 
Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere, som interesserer sig for vores kommune, 
og som vil have indflydelse på dens fremtid, uanset deres landspolitiske ståsted.  
 
Valgprogrammet lægger rammerne for det politiske arbejde for Liste T i de kommende år. 
Det favner derfor alle områder, som spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling. 
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Nærdemokrati 
 
Vision 
 
Dragør Kommune udnytter det tætte lokalsamfunds fordele. Vi har et stærkt nærdemokrati 
gennem borgernes aktive deltagelse både i foreningslivet og i det politiske liv. Vi har en 
livlig debatkultur, hvor kommunens ansatte og borgere tør udtrykke sig frit og åbent. 
 
Kommunens politikere er reelt lyttende og i dialog med borgerne, inden de låser sig fast i 
en endelig stillingtagen. 
 
 
Overordnet politik 
Liste T arbejder på at styrke borgernes indflydelse på deres egen hverdag og på 
kommunens beslutninger. Dialog og medindflydelse har været og vil altid være Liste T’s 
mærkesager. Liste T inddrager derfor konsekvent sit bagland af engagerede og 
kompetente borgere i formulering og udmøntning af sin politik i de politiske udvalg og 
kommunalbestyrelsen.  
 
Liste T går løbende i dialog med foreninger og borgergrupper om, hvordan vores 
kommune skal udvikles. Hvor der ikke i dag findes sådanne grupper og foreninger, vil Liste 
T støtte op om, at de etableres. Dragør Kommune har i høj grad brug for aktive borgere. 
Der har været tiltag til at nedlægge de råd og nævn, som ikke er lovbestemte. Liste T vil 
arbejde for at dette ikke sker – eller at de genoprettes snarest efter valget i 2017. Og vi vil 
fastholde kommunalbestyrelsens repræsentation i alle råd og nævn, så der fortsat kan 
være en dialog på borgernes præmisser. Dette kan fint kombineres med borgermøder og 
temadage, som kommunen inviterer til. 
 
Der har i seneste valgperiode udviklet sig en usund kultur i Dragør, hvor høringer 
gennemføres på skrømt, og høringssvar ikke giver anledning til overvejelse eller dialog. 
Det er en mangel på respekt over for de berørte borgere og medarbejdere. Liste T står for 
respekt for borgerne og kommunens medarbejdere – og derfor respekt for deres 
høringssvar. 
 
Vi vil have en ny kultur i Dragør Kommune, hvor vi signalerer, at både 
kommunalbestyrelsen og kommunens ansatte er her for borgernes skyld, og ikke 
omvendt.  
 
Liste T ønsker åbenhed om møderne i byrådssalen, således at borgerne kan følge med i 
debatterne og høre begrundelserne for de politiske beslutninger. Vi tror, at det vil højne 
debatkulturen, således at der svares på de spørgsmål, som politikerne stiller hinanden, til 
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forskel på den ikke-svar kultur, som er udbredt i dag. 
 
Borgernes muligheder for at deltage aktivt i kommunens udvikling skal forbedres gennem 
en fortsat udvikling af kommunens hjemmeside. Liste T vil også selv fortsat formidle bred 
oplysning om lokale forhold via Liste T’s hjemmeside på www.t-dragoer.dk eller på vores 
Facebook profil. 
  
I Dragør Kommune har vi en bred befolkningssammensætning. Det afspejler sig i bredden 
i vores kulturelle, sociale og politiske opfattelser. Liste T arbejder for alle Dragørs borgere. 
Vi er frigjorte fra landspolitiske hensyn og dogmer. Vi har kun kommunens borgeres 
interesser at varetage. 
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● baserer sine beslutninger på et oplyst grundlag 
● sørger for, at alle interesser bliver medinddraget 
● inddrager borgerne og foreningerne gennem høringer og dialog 
● gennemfører borgermøder om spørgsmål, der berører større grupper af borgere 

eller hele kommunen 
● har en åben debat i kommunalbestyrelsen – debatten skal ikke gemmes væk i 

udvalgene og bag lukkede døre 
● sikrer transmission fra kommunalbestyrelsesmøderne via moderne medier 
● nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerdeltagelse i forbindelse med 

væsentlige spørgsmål 
● støtter etableringen af borgergrupper og foreninger, der kan fungere som 

kommunens hørings- og dialogparter 
● sætter aktuelle spørgsmål til debat via lokalpressen og sociale medier. 

 
  

 
En sund og styret økonomi 

 
Vision 
 
Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale driftsøkonomi. Kommunens 
borgere er tilfredse med styringen af økonomien og de resultater, der opnås, både i form 
af en høj kvalitet i driften af de kommunale institutioner og gennem effektiv udmøntning af 
investeringer og nye initiativer. 
 
 
Overordnet politik 
En sund og styret driftsøkonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe landets bedste 
kommune. Det er en forudsætning for at kunne opstille og realisere visioner og politiske 
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målsætninger. Det er også en forudsætning for at gennemføre større investeringer og 
skabe ro om kommunens udvikling og selvstændighed. Derfor er det helt grundlæggende 
for Liste T at skabe en sund og styret økonomi i Dragør Kommune. 
 
En sund økonomi betyder, at kommunen altid har styr på sin driftsbalance. Da kommuner 
kun i meget begrænset omfang kan påvirke indtægterne, styres driftsøkonomien gennem 
justering af omkostningerne. En styret økonomi er en økonomi, hvor der hver måned 
følges op på økonomien, og der styres på kommunens omkostninger.  
 
Politisk målstyring 
For at borgerne kan være tilfredse med styringen af økonomien, skal kommunen opnå 
synlige resultater. For Liste T drejer dette sig om politisk prioritering og fokus – også kaldet 
politisk målstyring. Hvad er vigtigst for kommunens borgere? Hvad er de problemfelter, 
som udfordrer Dragør Kommune? Vi kan ikke løse alle udfordringer på samme tid. Vi er 
nødt til at erkende, at der er begrænsede ressourcer, og at Dragør Kommune konstant 
udfordres i forhold til digitalisering, medfinansiering af sygehusvæsenet, skolereform og 
meget andet. Der er behov for prioritering og fokus i form af politisk målstyring.  
 
Det betyder, at der hvert år, i forbindelse med budgetlægningen, fastlægges konkrete mål 
for kommunens drift og udvikling, og at man ligeledes hvert år redegør for, hvad der blev 
opnået i det tidligere regnskabsår. På den måde kan borgerne se, hvad de får for 
skattekronerne, og få en forklaring på, hvad der gik som forventet, eller hvad der ikke gik 
som forventet - og hvorfor. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune indfører politisk målstyring, og at kommunen samtidig 
øger forvaltningens kompetence til at gennemføre forandringer. Liste T har foreslået, at 
der indføres politisk målstyring i Dragør Kommune, og et stort flertal i 
kommunalbestyrelsen har bakket op om, at det kan indføres, når en ny 
kommunalbestyrelse starter primo 2018. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune arbejder i en retning af at skabe sammenhæng 
mellem budgettet og de indsatsområder, budgetmidlerne bevilges til. Vi skal beskrive, 
hvordan vi mener, at målene opnås, og synliggøre, hvilke ressourcer et bestemt resultat 
eller kvalitetsniveau kræver. En politisk målsætning om en lavere klassekvotient i skolerne 
medfører udgifter til flere lærere og pædagoger, og i visse tilfælde opstår tillige et behov 
for flere klasselokaler. Det er nødvendigt at beskrive disse sammenhænge og følge op på, 
om forudsætningerne holder, og om forandringerne gennemføres effektivt og i et godt 
samarbejde mellem alle aktører. 
 
Det er komplekst at indføre politisk målstyring, hvor der er en direkte kobling mellem 
vision, målsætning, budget og udmøntning, og Liste T er ydmyg over for opgaven. Og vi 
ser frem til, at en ny kommunalbestyrelse vil gå helhjertet ind til opgaven. 
 
Decentral økonomi 
Liste T ønsker at fastholde en udstrakt grad af decentralisering af ansvaret for driften i 
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Dragør Kommunes institutioner og herunder også det økonomiske ansvar. Det betyder, at 
de decentrale enheder i kommunen har et stort ansvar for, at kommunen samlet set opnår 
en stabil økonomi.  
 
Liste T finder det helt nødvendigt, at der i alle kommunale enheder er en medarbejder med 
den fornødne indsigt i økonomistyring. Lederen af enhver institution i kommunen skal have 
tilgang til relevante kompetencer i økonomistyring, der gør det muligt for lederen at tage de 
nødvendige beslutninger. Medarbejdere, der varetager økonomifunktionen, skal 
samarbejde tæt med økonomiforvaltningen og kan evt. være organisatorisk tilknyttet 
økonomiafdelingen. 
 
Liste T vil arbejde for, at alle enheder får opbygget de nødvendige kompetencer og 
IT-værktøjer til en effektiv og enkel styring af den decentrale økonomi.  
 
Drift og vedligehold af kommunens ejendomme 
Igennem mange år har Dragør Kommune anvendt en totalentreprenør til at gennemføre 
den løbende drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Liste T ønsker, at 
kommunen udbyder disse opgaver på en anden måde, som sikrer involvering af flere 
lokale rådgivere og håndværkere.  
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune anvender samme metode som Gentofte Kommune. 
Gentofte indgår aftaler med rådgivere (de fleste inden for kommunen), som er ansvarlige 
for at specificere opgaverne, gennemføre licitation, gennemføre byggemøder og evaluere 
det arbejde, som de indbudte håndværkere (de fleste inden for kommunen) udfører.  
 
Arbejdsklausuler og kædeansvar 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune har en klar holdning til de arbejdsforhold, som gælder, 
når Dragør Kommune køber ydelser til kommunen. Det gælder i særlig grad i forbindelse 
med større anlægsopgaver. 
 
Liste T ønsker, at kommunen forpligter sine leverandører til at sikre, at de ansatte, som 
leverandørerne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på 
opgavens udførelse, arbejder på løn- og ansættelsesvilkår, der svarer til gældende 
overenskomster. 
 
Liste T ønsker tillige, at en hovedleverandør/totalentreprenør altid er ansvarlig for, hvad 
dennes underleverandører foretager sig. Liste T ønsker, at kommunens leverandører har 
kædeansvar. 
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Indtægtsgivende enheder 
Med Dragør Kommunes nye økonomistyringssystem er det enkelt at udskille enkelte 
enheder. Liste T ønsker, at alle kommunens indtægtsgivende enheder får et selvstændigt 
regnskab. Hermed kan både politikere og borgere se sammenhængen mellem indtægter 
og udgifter. 
 
Bedste eksempel på en indtægtsgivende enhed er havnen. Såfremt havnen får et 
selvstændigt regnskab, vil havnens indtægter og udgifter blive synlige. Det er de ikke i 
dag. Hvis havnen tillige får råderet over sine indtægter, vil der opstå en mulighed for, at 
havnen kan finansiere udviklingsprojekter, der kan gennemføres med rimelig 
tilbagebetalingstid, uden eller med begrænset skattemæssig finansiering.  
 
Selvstændige regnskaber bør også opstilles for institutioner, kommunale 
udlejningsejendomme m.fl. 
 
Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune kritisk gennemgår sine takster med henblik 
på, at de bringes ned på niveau med sammenlignelige kommuner. Det gælder både 
takster for kommunens egne institutioner og for ydelser fra fælleskommunale 
virksomheder for affald, vand og spildevand. 
 
Supplerende økonomiske tiltag 
Liste T vil have indført konsekvent debitor- og kreditorstyring og forbedrede muligheder for 
at placere overskydende likviditet til højere rente. 
 
For at opnå en bedre styring i økonomien vil Liste T indføre månedsregnskaber i 
kommunen på linje med veldrevne virksomheder. Regnskaberne skal indeholde en verbal 
analyse af månedens resultat, med særligt fokus på større afvigelser og konkret 
sammenhæng til likviditetsstyringen. 
 
Dragør Kommune har i dag en udlejningspraksis for kommunale arealer og bygninger. 
Området er præget af tilfældighed og forhandling fra sag til sag. Det er Liste T’s holdning, 
at vi både kan opnå mere tilfredse borgere/lejere og et højere provenu til fællesskabet ved 
at gøre det mere professionelt og struktureret. 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● i fremtiden indfører politisk målstyring 
● har et gennemsnitligt driftsoverskud på min. 50 mio.kr. i perioden (svarende til ca. 5 

% af de samlede indtægter og afdrag på lån) 
● sikrer, at driftsresultatet kan finansiere renter og afdrag samt sikre midler til 

anlægsaktiviteter  
● fastlægger et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning til dækning af løbende 

betalinger til minimum 40 mio.kr. (svarende til ca. 5 % af kommunens 
”driftsomkostninger i alt”) og sikrer, at det årlige budget indeholder en buffer til 
uforudsete udgifter 
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● sikrer, at kommunens gæld nedbringes gennem løbende afdrag 
● forbedrer sin økonomiske styring generelt og indfører månedsregnskaber for alle 

relevante enheder  
● fastholder og øger decentraliseringen af det økonomiske ansvar til institutioner, 

bestyrelser, råd og nævn, understøttet af nødvendig efteruddannelse, IT-værktøjer 
og økonomisk rådgivning til de økonomiansvarlige personer 

● sikrer plads i budgettet til forebyggende vedligeholdelse af veje, bygninger og 
anlæg  

● bruger muligheden for lånefinansiering af nødvendige og fremtidssikrede 
investeringer og lovpligtige udlån 

● sikrer, at gældsbyrden pr. indbygger ikke overstiger gennemsnittet i Region 
Hovedstaden 

● bruger mulighederne for Offentligt Privat Partnerskab, ESCO mv. til gennemførelse 
af særlige projekter, hvor det er økonomisk og kvalitetsmæssig attraktivt 

● er tilbageholdende med salg af arealer og bygninger. Evt. salg skal anvendes til 
finansiering af nye anlæg og initiativer 

● arbejder på at få revurderet kriterierne for den kommunale udligningsordning  
● har takster, der er på niveau med Dragør Kommunes sædvanlige 

sammenligningskommuner, og at taksterne er stabile af hensyn til borgernes 
privatøkonomi 

● anvender eksterne rådgivere til at forestå licitation af arbejde blandt indbudte 
håndværkere, samt tilsyn og evaluering af opgaver vedr. drift- og vedligeholdelse af 
kommunale ejendomme (Gentofte-modellen) 

● anvender sociale klausuler og kædeansvar 
● understøtter indtægtsgivende enheder i at få et selvstændigt regnskab 
● opnår en bedre styring af kommunale udlejningsejendomme. 

 
 

Samarbejde med andre kommuner 
 
Vision 
 
Dragør Kommune er en velfungerende selvstændig kommune, der arbejder tæt sammen 
med andre kommuner på Amager og i hovedstadsområdet, hvor dette er klogt. 
 
 
Overordnet politik 
Årene siden kommunalreformen i 2007 viser, at det var en rigtig beslutning at fastholde 
Dragør Kommune som selvstændig kommune. I dag ved vi, at 
kommunesammenlægninger andre steder ikke har givet nogen væsentlig økonomisk 
gevinst, og vi ved, at stordriften på mange måder er gået ud over det lokale demokrati. 
Sådan ønskede Liste T det ikke dengang, og vi ønsker det fortsat ikke. Stort er ikke altid 
smukt. I stedet ønsker Liste T et åbent og fordomsfrit samarbejde med vores 
nabokommuner. Og i øvrigt med andre kommuner i Øresundsregionen, hvor det er 
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relevant. 
  
Alle tre kommuner på Amager har glæde af hinanden, hvor f.eks. Tårnby Kommune er 
hjemsted for Danmarks største arbejdsplads, Københavns Lufthavn, som også er mange 
Dragør-borgeres arbejdsplads, og som dermed sikrer skatteindtægter til Dragør 
Kommune. Vi er også fælles om Naturpark Amager, et ubrudt naturområde langs hele 
Amagers vest- og sydkyst. I Københavns Kommune ligger den nye store 
forlystelsesarena, Royal Arena, i Ørestaden og et væld af større og mindre kultur- og 
fritidsfaciliteter er spredt over hele øen til fælles glæde. Udviklingen i hovedstadsområdet 
og i særdeleshed på Amager gør det påkrævet, at kommunerne løser en række opgaver i 
fællesskab. Liste T støtter et sådant samarbejde. 
 
På klimaområdet samarbejder Dragør Kommune og vores nabokommuner om at imødegå 
følgerne af klimaforandringerne.  
 
På turistområdet forventer vi, at der kan hentes store gevinster ved et tæt 
Amager-samarbejde, hvor vi ser øen under ét. Det gør turisterne. Og Amagers forskellige 
attraktioner komplementerer fint hinanden. De vil have fordel af at blive markedsført som 
ét brand, VisitAmager, gerne i samarbejde med Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. 
Samarbejdet omkring Naturpark Amager er også et godt eksempel på, hvordan Amagers 
kommuner arbejder sammen til alles fordel. Her ønsker Liste T, at Dragør Kommune skal 
være mere aktiv, end vi hidtil har været.  
 
Det forpligtende samarbejde 
En del af samarbejdet er pålagt kommunerne udefra som følge af kommunalreformen i 
2007. Det gælder det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby 
Kommune, der omfatter 5 områder: beskæftigelse, genoptræning og hjælpemidler, natur- 
og miljø, dele af det sociale område og dele af specialundervisningen. Princippet er, at 
Dragør Kommune lægger standarden på de forskellige områder og betaler Tårnby for at 
udføre opgaverne. Der har været et glimrende samarbejde på natur- og miljøområdet, 
mens der på andre områder har været nogle problemer. Liste T ønsker at hæve kvaliteten 
i opgaveløsningen, ved at Dragør Kommune opstiller klare og ambitiøse mål, som Dragør 
og Tårnby arbejder sammen om at gennemføre.  
 
Regionalt samarbejde 
På trafikområdet er der behov for løsninger, der rækker ud over kommunegrænsen. Det 
sker i samarbejdet med MOVIA. Dette samarbejde er beskrevet nærmere i trafikafsnittet. 
 
Fælleskommunale virksomheder 
Dragør Kommune deltager i en række fælleskommunale samarbejder. Det har i flere 
tilfælde været en dyr fornøjelse at indgå i disse samarbejder, uden at der kan noteres en 
tilsvarende kvalitetsstigning i leverancerne. Liste T ønsker, at kommunens repræsentanter 
i repræsentantskaber eller bestyrelser for de pågældende virksomheder skal arbejde mere 
åbent og aktivt for Dragørs borgeres interesser. I forlængelse heraf ønsker Liste T, at de 
fælleskommunale selskaber, som kommunen er medlem af, opstiller målsætninger for 
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ydelserne til Dragør Kommunes borgere. Ellers bør vi forlade de pågældende selskaber.  
 
Det drejer sig især om: Hovedstadens Beredskab, som er en sammenlægning af 
brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, 
Rødovre og Københavns kommuner, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) 
som i Dragør Kommune står for vandforsyningen og for at lede spilde- og regnvand væk, 
Amager Ressourcecenter, der tager sig af affaldshåndteringen, og HMN Naturgas, der 
varetager naturgasnettet. Det nærmere samarbejde er beskrevet i afsnittet Klima, energi 
og miljø. 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● søger samarbejde om løsning af konkrete opgaver med alle relevante kommuner i 
hovedstadsområdet og i Øresundsregionen til fælles bedste  

● definerer klare servicemål for opgaver, der løses i det kommunale samarbejde med 
Tårnby Kommune 

● ansætter en medarbejder til at optimere samarbejdet med Tårnby Kommune 
● arbejder for fælles trafikløsninger for hele Amager 
● udvikler samarbejdet på turistområdet vedr. Naturpark Amager, etableringen af 

”VisitAmager” og Wonderful Copenhagen / VisitDenmark 
● fremmer større gennemsigtighed i beslutningerne i de fælleskommunale 

virksomheder som Hovedstadens Beredskab, Amager Ressourcecenter, HOFOR 
og HMN 

● sikrer, at kommunens repræsentanter får defineret målsætninger for arbejdet i hvert 
af de fælleskommunale selskaber. 
  

 
 

Sundhed og trivsel 
Vision 
 
Dragør Kommune sikrer rammer, der fremmer sundhed og trivsel for borgerne ”fra vugge 
til grav”, baseret på en tidlig indsats. Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og 
socialt velvære, hvor børn og voksne lever et godt liv i fællesskab med andre. 
Overordnet politik 
I Liste T tror vi, at sunde borgere, der lever i trygge rammer, er glade borgere. Og vi tror, at 
glade borgere lever længere og med færre fysiske og psykiske problemer. Derfor handler 
sundhedspolitikken grundlæggende om, at skabe rammer for ”det gode liv”. Men den 
handler også om, at der tages hånd om de borgere, børn som voksne, som kæmper med 
sociale, psykiske eller fysiske udfordringer i deres liv. 
 
Liste T lægger vægt på den forebyggende indsats. Det starter med en god sundhedspleje 
for vores yngste borgere og deres forældre. Liste T lægger vægt på, at Sundhedsplejen får 
lov til at spille en meget aktiv rolle i det forebyggende arbejde med børn, unge og deres 
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familier. Sundhedsplejen skal have mulighed for at yde tidlig og individuel støtte, så den 
enkelte får kompetencer til at træffe valg, der fremmer fysisk, psykisk og social sundhed 
og trivsel. Sundhedsplejens aktive arbejde med nyfødte børn og deres forældre bevirker, 
at Dragør Kommune har meget få forebyggende indlæggelser på hospitalerne. Dette 
arbejde skal vedligeholdes og udvikles i de kommende år.  
 
Liste T ønsker, at Sundhedsplejen opstiller lignende målsætninger for sine andre 
målgrupper. Der skal også etableres målsætninger for skolebørnsfamilierne. 
 
Kommunen bør inspirere til sunde kostvaner og hjælpe børn og voksne, der kæmper med 
overvægt, til at opnå det ønskede vægttab. En madordning for alle skolebørn, der sikrer et 
sundt måltid hver dag, vil understøtte denne indsats (se afsnittet om skoler). 
 
Liste T tror ikke på forbud. Vi tror derimod på, at kommunen ved vedholdende og venlig 
støtte og aktiv involvering af borgerne kan være med til at fremme sunde vaner. Det 
gælder børn, unge og ældre. I forbindelse med kommunale beslutninger skal der – hvor 
det er relevant - redegøres for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel. 
 
Liste T arbejder også for, at vi har gode muligheder for friluftsliv – både gode gå-, løbe- og 
cykelmuligheder med f.eks. trygge skoleveje og gode muligheder for at dyrke idræt og 
motion.  
 
Generelt bør Dragør Kommune styrke samarbejdet med frivillige aktører, der kan bidrage 
til at styrke folkesundheden i vores kommune. 
 
En del af aktiviteterne på sundhedsområdet vedrørende genoptræning og hjælpemidler er 
omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør 
Kommune fastholder fokus på kvaliteten af dette samarbejde til gavn for kommunens 
borgere.  
 
Liste T ønsker, at Dragør kommune fremlægger en handlingsplan for udmøntning af 
sundhedspolitikken for kommunens egne ansatte, med opmærksomhed på det psykiske 
og fysiske arbejdsmiljø, herunder sikring af ordentligt indeklima på alle kommunale 
arbejdspladser. 
 
Endelig skal kommunen sikre, at der er gode pasnings- og plejemuligheder, når det behov 
opstår. Fra 2018 hæves kommunernes betaling for hospitalsophold for personer under 2 
år og over 60 år markant. Derfor er det nødvendigt, at Dragør Kommune allerede fra 2018 
sikrer plads til personer, der er færdigbehandlet på hospitalet, men endnu ikke parate til at 
komme tilbage til eget hjem. Behovet for særlige omsorgspladser gælder for alle 
aldersgrupper, selv om det kun er de yngste og personer over 60 år, der omfattes af 
prisstigningerne.  
  
I Dragør Kommune har pensionister og efterlønnere mulighed for fysisk aktivitet og en lang 
række sociale, kunstneriske og praktiske aktiviteter på Wiedergården, der drives af 
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frivillige.  Se nærmere under afsnittet om ældre.  
 
Da idræt er et vigtigt element i folkesundheden for både børn og voksne, skal sundhed og 
trivsel i høj grad udvikles via kultur- og fritidspolitikken, hvor ordentlige idrætsfaciliteter i 
nærmiljøet får høj prioritet. Liste T ønsker, at Dragør Kommune stiller faciliteter til rådighed 
rundt omkring i hele kommunen. De skal stimulere interessen hos både børn og voksne for 
at holde sig i form.  
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● bidrager til at gøre det sjovt at leve sundere 
● styrker Sundhedsplejens muligheder for at spille en fremtrædende rolle i den 

forebyggende indsats 
● sikrer, at plads til fysiske aktiviteter bliver et integreret element i den fysiske 

planlægning 
● fremlægger konkrete forslag til samarbejdet med lokale foreninger og 

borgergrupper om gennemførelse af kommunens sundhedspolitik 
● stimulerer til sunde kostvaner i skoler og institutioner med størst mulig brug af 

økologiske produkter 
● fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken for kommunens 

egne ansatte 
● fastholder fokus på kvaliteten af den del af sundhedsområdet, der gennemføres 

inden for rammerne af det forpligtende kommunale samarbejde  
● fremlægger konkrete forslag til nye tiltag, hvor kultur- og fritidspolitikken kan spille 

sammen med og understøtte politikken for sundhed og trivsel 
● redegør for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel i forbindelse med 

relevante kommunale beslutninger. 
 

 

Børn og unge, 0-18 år 
 

Vision 
 
Alle børn og unge er unikke. Børn og unge i Dragør Kommune har en indholdsrig og tryg 
dagligdag, hvor de udvikler sig fra selvstændige, glade og nysgerrige børn med stort 
selvværd til kompetente, sociale, glade og engagerede voksne. Alle børn og unge oplever 
værdien af at være en del af betydningsfulde og forpligtende fællesskaber med andre 
børn, unge og voksne. De bliver bekræftet som personer, der bidrager til fællesskabet. 
 
Børnene og de unge er samfundets vigtigste ressource. De vilkår og den opvækst, vi giver 
dem, bestemmer fremtiden og har derfor den højeste prioritet. 
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Overordnet politik 
 
0-5 år, Dagtilbud  
Forskning viser, at de første år i et barns liv er de vigtigste. Et indholdsrigt og trygt børneliv 
er således børnenes fundament for resten af livet. Derfor skal dagtilbud i Dragør være 
kvalitative dagtilbud, der styrker børnenes selvværd og kompetencer. Liste T ønsker, at 
Dragør Kommunes dagtilbud skal danne rammer om børns liv, hvor tilstrækkelig mange 
engagerede og pædagogisk uddannede medarbejdere skaber en hverdag fuld af glæde, 
leg og læring, understøttet af et tæt og respektfuldt samarbejde mellem institutionerne og 
børnenes forældre.  
 
Liste T ønsker, at der skal være øget opmærksomhed på børn med særlige behov og den 
nødvendige støtte til dem, uanset om det er sociale, sproglige eller fysiske behov, således 
at alle børn er godt rustet, stolte og glade, når de starter i skolerne. 
 
Liste T vil sikre, at vores daginstitutioner fungerer efter sådanne fremtidsskuende 
principper, hvor også Dragør Kommunes særlige kvaliteter i form af både rig natur og 
kultur inddrages i arbejdet. Liste T lægger vægt på at inddrage forældrenes store 
engagement i deres børns liv i udviklingen af vores daginstitutioner. 
 
Dragør Kommunes daginstitutioner fungerer godt, enten som aldersopdelte eller 
integrerede institutioner. Og det skal de blive ved med. Særligt for Søvang ønsker Liste T, 
at Sølyst skal være en integreret institution med børn fra 0 – 18 år, for at fastholde et 
kvalitetstilbud i Søvang. Liste T ønsker, at Søvang/Sølyst skal udvides til at indeholde 
vuggestue. Sølyst skal desuden kunne rumme et SFO-tilbud og et tilbud om både 
fritidsklub, ungdomsklub. Liste T ønsker tillige, at de fine udendørsarealer udvides og, at 
der potentielt udvikles cykelcrossbane, skaterbane, dyrehold, ridebane eller andet – 
afhængigt af de ønsker, som de unge og deres forældre ønsker fremmet.  
 
 
6-16 år, Skole/SFO  
Det er vigtigt, at børnene fortsat trives, også når de forlader daginstitutionernes trygge 
rammer. De skal opleve en tryg overgang til livet som skolebørn, og de skal høste sejre og 
oplevelser både i skolerne og i en lang række tilbud uden for skolerne.  
 
Liste T ønsker et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole/SFO, der kan sikre et 
sammenhængende forløb for børn og forældre. Det betyder bl.a., at børnene fordeles på 
skolerne efter en samtale mellem lærere og pædagoger, som kender børnene fra 
daginstitutionerne, og i samråd med forældrene,  
 
I skoler/SFO skaber lærere og pædagoger i tæt samarbejde med forældre en kultur, hvor 
børn og unge kan lære, trives og udvikle sig. Det gælder både i skolerne og fritidstilbuddet, 
der skal opleves som attraktive for børnene 
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I afsnittet om skoler er Liste T’s ambitioner og ønsker foldet ud. Her er også vores 
konkrete politikforslag oplistet. 
  
13-18 år Klub og fritidsliv 
Dragør Kommune er rig på både frivillige og kommunale tilbud til børn og unge. De 
kommunale tilbud omfatter især Klub Dragør, ungdomsskolen og musik- og kulturskolen. 
Det frivillige arbejde koncentrerer sig om idrætsklubberne med boldspil, gymnastik og 
svømning, de mange vandklubber, rideklubberne og spejderne. 
 
Liste T ønsker, at klubtilbuddet skal være et kvalitativt pædagogisk tilbud med dygtige 
medarbejdere, der kan sikre de unges udvikling og trivsel i betydningsfulde fællesskaber. 
 
Klubben skal være omdrejningspunktet for aktiviteter og for børns og unges alsidige 
dannelse og udvikling. Børn og unge skal kunne udvikle demokratisk forståelse og empati i 
klubben. Samarbejdet med skolen skal være tydeligt og rammesat, så det skaber en 
sammenhæng for børns og unges hverdagsoplevelse. Børn og unge skal rustes til at 
fungere kreativt og innovativt – som socialt velfungerende mennesker i dialog og 
samarbejde med andre børn og voksne.  
 
Liste T ønsker, at klubben arbejder forebyggende og opsøgende – både socialt og 
kriminalpræventivt i samarbejde med kommunens SSP-konsulent. Et særligt fokus skal 
lægges på det tværgående samarbejde mellem klubben, ungdomsskolen, musik & 
kulturskolen. Det er vigtigt, at man udnytter hinandens kompetencer til at højne kvaliteten 
af de tilbud, som udvikles sammen med de unge.  
 
Liste T støtter ungdomsklubben, ”X2791”, i dens arbejde med at lære de unge 
projektfærdigheder – ”brugerstyring” – fra idéen skabes til idéen markedsføres og 
søsættes og går i drift. Vi er sikre på, at disse færdigheder er til stor gavn for de unge i 
deres fremtidige arbejdsliv. X2791 kan tillige brede deres aktiviteter ud ved at samarbejde 
med foreninger og forældre. Et initiativ som ”natbold” i Hollænderhallen er et godt 
eksempel på noget, hvor forældre, foreninger, X2791, SSP, m.fl. kan hjælpe hinanden. 
 
Frivillige tilbud i Dragør skal understøttes, så de bliver i stand til at hjælpe børn og unge i 
forhold til oplevelse, dannelse og kompetencer. Derfor ønsker Liste T, at Dragør 
Kommune sikrer tilskud til børns deltagelse i ungdomsskolen og musik- og kulturskolen, 
således at alle børn kan komme med i det fælles børne- og ungdomsliv, der er så vigtigt 
for deres videre vej gennem livet. Børn af forældre på kontanthjælp, integrationsydelse 
eller SU bør kunne få dækket deres udgifter til kontingenter og nødvendigt udstyr gennem 
et kommunalt tilskud.  
 
Liste T ønsker, at de unge i kommunen (de 16-20 årige) skal have større indflydelse på 
udviklingen af tilbuddene til deres aldersgruppe, således at det er meningsfuldt for dem at 
engagere sig i lokale fritidsaktiviteter. Udbredelsen af ”Brugerstyring” i X2791 vil medvirke 
positivt til, at de unge tror mere på, at det kan lade sig gøre at påvirke politikere og 
forvaltning, så de unge mærker en forskel. 
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For yderligere at højne kvaliteten af tilbuddene til børn og unge, vil Liste T arbejde for, at 
man for alle pædagogiske tilbud i kommunen arbejder med et princip, der indebærer, at 
minimum 60 pct. af medarbejderne er uddannede pædagoger. I dag arbejdes med dette 
princip for vuggestuer og børnehave. Det bør også gælde for fritidsklub og for X2791. 
Fælles for alle enheder gælder, at Liste T ønsker at prioritere, at der findes en rød tråd i 
tilbuddene. Det er vigtigt, at man hjælper hinanden med at sikre, at børn og unge hurtigt 
føler sig hjemme, når de skifter mellem vuggestue, børnehave, SFO/skole, fritidsklub, 
X2791, ungdomsskole, musikskole.  
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune  
 
på 0-5 års området/dagtilbud: 

● sikrer, at pædagogikken får rum til både leg og læring og til at fremme glæden ved 
fysisk aktivitet 

● arbejder målrettet på at sikre en 60/40 normering på 0-5 års-området: 60 procent af 
personalet skal være pædagogisk uddannet/40 procent medhjælpere 

● sikrer et ordentligt indeklima og ordentlig rengøring. Vi skal tilbage til 
'Dragør-normen' for de 0-5-årige med mindst 3 m2 per barn 

● sikrer udearealer, der er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, med legeredskaber, som 
udfordrer og stimulerer børnene 

● sikrer, at børnene oplever et nærværende og stimulerende miljø med fokus på 
omsorg og barnets udvikling og dannelse - både socialt, sprogligt og 
læringsmæssigt 

● sikrer, at den generelle høje kvalitet af dagtilbuddene bevares gennem relevant 
efteruddannelse af personalet og ordentlige jobvilkår 

● bevarer dagplejen som en "institution" i Dragør med kvalificeret pædagogisk ledelse 
● bevarer og styrker samarbejdet med forældrebestyrelser og Institutionssamrådet for 

at sikre, at vores institutioner udvikles med børnenes behov for øje. 
 

på 13 -18 års området /klub og fritidstilbud 
● sikrer kvalitativt udviklingsmiljø i klubben 
● sikrer, at pædagogikken får rum til både oplevelse og læring og til at fremme 

glæden ved fysisk aktivitet 
● sikrer en forbedret pædagogisk normering i klubben og i samarbejdet med skolerne, 

der giver gode trivselsmuligheder for de unge 
● genaktiverer Ungerådet 
● afsætter midler og sikrer de fysiske rammer, så der kan skabes et større udbud af 

aktiviteter for de 16-20 årige.  
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Skoler 
 
Vision 
 
Dragør Kommunes folkeskoler er attraktive uddannelses- og oplevelsessteder, der leverer 
undervisning af høj kvalitet til vores børn og unge. Vores skoler er blandt de allerbedste i 
Danmark målt på karaktergennemsnit og trivsel. Børn og unge oplever en stærk faglig 
udvikling, samtidig med at de trives og udvikler deres sociale, kreative og innovative 
kompetencer. Dragør Kommune har landets laveste andel af elever, der går på 
privatskole.  
 
Alle børn og unge oplever sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab, og vores skoler 
giver alle børn og unge muligheder for at deltage i fællesskabet. Men Dragør Kommune 
har også gode tilbud til de børn og unge, som har bedst af at være i særlige tilbud. 
Hensynet til det enkelte barn og ung, der har brug for en særlig indsats, vejer tungere end 
hensynet til f.eks. økonomi. 
 
 
Overordnet politik 
 
Skolestruktur og skoleledelse 
Skolen er helt central for børnenes og de unges udvikling. Meget viden peger på, at trivsel, 
læring og engagement er forbundet med forældrenes involvering og medarbejdernes 
engagement i deres skole og den kultur, som karakteriserer den enkelte skole. Samtidig 
giver en ledelse, som er tæt på den pædagogiske praksis, og som kan træffe beslutninger 
i et nært samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelse, de bedste muligheder for at 
skabe en kvalitativ skole for alle børn og unge. 
 
Dragør Kommune har i dag 2 skoler på 3 matrikler. Det finder Liste T forkert. Intet tyder 
på, at skolestrukturændringen til 2 skoler på 3 matrikler sikrer mulighed for forældres og 
elevers involvering og medarbejdernes engagement. Liste T ønsker 3 selvstændige skoler 
med hver deres skoleleder. 

 
Vi ønsker en strategisk ledelse for skolerne i form af en skoleforvaltning på Rådhuset, som 
formulerer de langsigtede rammer for skolerne til politisk beslutning. Forvaltningen skal 
være i tæt samarbejde med skolernes ledelser og skolebestyrelser, men der skal være en 
tydelig arbejds- og ansvarsfordeling mellem administrationen på rådhuset og skolernes 
ledelser . Den decentrale ledelse på skolerne har ansvar for udvikling og drift af skolerne, 1

herunder ansvar for undervisningens organisering og tilrettelæggelse.  
 
Liste T ønsker, at der sikres tid til pædagogisk ledelse tæt på børnene. Det betyder, at 

1 Jf. Folkeskolelovens § 2, stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og 
skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger 
undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 
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skolernes ledelse skal have tid til at sparre, understøtte og indgå i det tætte samarbejde 
omkring undervisningen og omkring sårbare børn. 
 
Liste T ønsker, at antallet af mellemledere nedbringes. I dag er der 17 ledere og 
mellemledere på skolerne uden undervisningstid. Det antal bør slankes, og det bør sikres, 
at lederne indgår i undervisningen med ca. 50 procent af deres tid, således at de har en 
førstehåndserfaring fra skolernes hverdag. De kan undervise i egne linjefag, bistå med 
vikardækning eller i støttefunktioner. Når antallet af ledere fastlægges, skal stillings- og 
funktionsbeskrivelser sikre et overblik over lederes, læreres og pædagogers opgaver og 
ansvarsområder.  

 
Trivsel i skolerne 
Der har været en medarbejderflugt fra skolerne. Den udvikling skal vendes, og der skal 
genskabes stolthed og tillid til, at Dragør Kommunes skolevæsen er attraktivt at være 
ansat i. 

 
Liste T finder det vigtigt, at der værnes om læreres og pædagogers engagement og 
faglighed, ved at Dragør Kommune giver dem ordentlige arbejdsvilkår og mulighed for 
efteruddannelse, så de trygt kan møde skolens udfordringer. Liste T støtter op om aftalen 
om lærernes arbejdstid som en vigtig forudsætning for den gode skole. 

 
Liste T lægger vægt på, at skolernes fysiske rammer fortsat opgraderes, så de skaber rum 
for forskellige aktiviteter, bevægelse og varierede muligheder for læring. 

 
Lavere klassekvotient 
Klassekvotienten skal være på max. 24 elever. Det er ikke acceptabelt, at vi i Dragør 
Kommune har en af landets højeste klassekvotienter. Hvis det i enkelte tilfælde er 
nødvendigt at have en højere klassekvotient, skal der sikres ekstra 
lærer/pædagogressourcer til at understøtte holddeling m.m. 
 
Liste T er opmærksom på, at en klassekvotient på max. 24 elever indebærer behov for et 
ekstra klassespor. Det undgår vi i alle tilfælde ikke i lyset af den forventede øgede 
befolkningstilvækst som følge af bebyggelsen af Vierdiget grunden og den byfortætning, 
der sker i kommunens villakvarterer. Derfor ønsker Liste T, at der planlægges for 
etablering af et 9. klassespor. 
 
Skoledagen 
Pauser skal sikre elever en balanceret hverdag både med fælles pausetid til egen 
rådighed (frikvarter) og andre pauser i løbet af skoleugen. Liste T ønsker, at 
pausemønstret fastlægges på de enkelte skoler ud fra pædagogiske principper. 
 
Især for de yngste elever kan skoledagen opleves som lang. Derfor er det vigtigt, at der 
sikres variation i skoledagen, og at der især de sidste timer kommer pædagoger ind i 
undervisningen som supplerende ressource, så de sammen med lærerene kan bidrage til 
en skoledag, der udfordrer og stimulerer børnene på mange måder, f.eks. gennem leg.  
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SFO’erne er en integreret del af skolerne. Pædagoger kan støtte børnenes trivsel i 
fællesskabet. Det er vigtigt, at børnene har mulighed for at deltage i de sociale aktiviteter i 
SFOen, så den samlede dag i skole/SFO bidrager til børnenes udvikling som hele og 
kompetente mennesker. Derfor lægger Liste T vægt på, at pædagogerne får reel mulighed 
for at spille en rolle i forhold til at sikre den pædagogiske kvalitet til gavn for alle børns 
trivsel, udvikling og leg. Det gælder både i SFO’erne og skolerne. 

 
Liste T ønsker et styrket samarbejde mellem skole/SFO og børn/forældre. Dette 
samarbejde er en væsentlig forudsætning for, at visionen for skolerne kan virkeliggøres. 
Dette samarbejde er også fundamentalt for at sikre alle børns læring i folkeskolen. 

 
Liste T ønsker også, at den åbne skole skal være en naturlig del af skolernes virke med en 
sammenhængende skoledag for børnene, som både giver tid til fordybelse og til 
oplevelser uden for skolernes egne rammer, og som inddrager Dragør Kommunes 
fantastiske natur- og kulturressourcer i undervisningen. Det gælder også samarbejde med 
virksomheder, bibliotekerne, biografen, museerne, lokalarkivet, foreninger m.v. 
 
Der er et ministerielt krav om anvendelse af en læringsplatform, som grundlag for 
dokumentation af elevernes progression og udvikling. Liste T ønsker det undersøgt, om 
formålet kan opnås på en mindre bureaukratisk og tidskrævende måde end den 
nuværende. 

 
Dragør Kommunes skoler skal ikke være ens. De må gerne være kulturbærere på hver 
deres måde, men de skal alle have et højt fagligt, pædagogisk og medmenneskeligt 
niveau, der understøtter Dragør Kommunes skolepoliske mål. Og så skal de selvfølgelig 
samarbejde på tværs, hvor det giver faglig og pædagogisk mening. 
 
Liste T ønsker, at der indføres en fælles madskole for alle elever i skolerne, baseret på 
finansiering via budgettet og en begrænset forældrebetaling, så ingen elev behøver at 
takke nej af økonomiske grunde. Tilsvarende initiativer fungerer med stor succes i andre 
kommuner. Herved sikres det, at alle børn får et sundt måltid i løbet af skoledagen, 
samtidig med at madskolen vil kunne bruges som led i undervisningen. Madskolen kan 
evt. starte ved at en af skolerne går i front. 
 
Inklusion 
Liste T understøtter målet om en høj grad af inklusion i folkeskolen. Men inklusionen kan 
også gå for vidt. Ikke alle børn kan trives i skolen, og det ønsker vi, at Dragør Kommune 
skal respektere. I skoleåret 2016/2017 har der i flere tilfælde vist sig betydelige problemer 
med inklusion i vores skoler.  
 
Liste T ønsker, at skolernes læringsmiljø styrkes, så alle elever oplever øget trivsel - også 
de elever, som har særlige faglige og sociale behov. Vi vil have en større sikkerhed for, at 
elever i Dragør Kommune med behov får den støtte, de har brug for, når de ikke trives 
fagligt og socialt. Det betyder bl.a., at ”Den røde tråd”, Dragør Kommunes standard for 
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arbejdet med børn og unge med særlige behov, anvendes i overgangen fra daginstitution 
til skole. 
 
Vi vil have synlige forretningsgange og prioriteringer af indsatser og ressourcer på alle 
niveauer i kommunen, når et barn ikke trives. Vi skal ikke inkludere for enhver pris, og vi 
mener, at der er tydelige tegn på, at den aktuelle inklusionsprocent på 98,8 procent er for 
høj i forhold til de beskedne ressourcer, der er til stede på skolerne til opgaven. Liste T 
ønsker, at der skabes klarhed over kriterierne for, hvornår et sårbart barn skal have støtte, 
ligesom beslutningsproceduren skal være tydelig for både forældre, lærere og ledere. 
 
Vi ønsker øget fokus på tidlig opsporing. Lærerne skal sikres bedre adgang til viden og 
hjælp. Forældrene skal inddrages mere og tidligere. Elever med særlige behov skal have 
indflydelse på deres handlingsplan, når de er i stand til at udforme deres egne 
synspunkter, og der skal altid tages udgangspunkt i barnets tarv, jvf. FNs 
Børnekonvention. 
 
Den gældende praksis er tydeligvis ikke god nok til at løse problemerne. Derfor er der brug 
for, at vi gentænker inklusionen i Dragørs skoler. Liste T foreslår konkret, at stillingerne 
som inklusionsvejleder nedlægges, og at de frigjorte midler anvendes til et 
ressourcecenter på hver skole samt et støttekorps, der kan være til stede i klasserne. 
 
Inklusion skal ikke være et spareprojekt for folkeskolen. Det skal være en vej til at hjælpe 
flest mulige børn til at blive en del af fællesskabet, samtidig med at der skal sikres 
tilstrækkelige og ordentlige tilbud til de børn, der ikke kan trives i folkeskolen. Derfor skal 
inklusionspraksis i Dragør Kommune sikre, at det er barnets tarv og ikke økonomi, der 
afgør, om et sårbart barn forbliver inkluderet i folkeskolen eller skal have et specialtilbud. 
 
Samtidig skal der sikres ressourcer til også den faglige inklusion, herunder til supplerende 
undervisning for børn med særlige behov. 
 
Skolebestyrelserne 
Skolebestyrelsen har en central rolle i skolens virke. Liste T ønsker, at skolebestyrelserne 
vises respekt ved at skolebestyrelsernes forslag og høringssvar inddrages i politiske 
drøftelser. Ligeledes ønsker Liste T, at kommunalbestyrelsen fortsat skal være 
repræsenteret i skolebestyrelserne. 
 
Liste T betragter skolerne som borgernes lokale samlingssteder og vigtigste kulturbærere, 
og vi vil støtte, at de udvikles og bruges bredt. 
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● ændrer skolestrukturen til 3 skoler på 3 matrikler  
● nedbringer antallet af mellemledere 
● aktiverer mellemlederne i undervisningen ca. 50 procent af tiden 
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● sikrer en velkvalificeret skoleforvaltning på Rådhuset, der samarbejder respektfuldt 
med skolelederne på de 3 skoler 

● genskaber stolthed og tillid til et attraktivt skolevæsen, både på skolerne og blandt 
forældre og børn 

● værner om den lokale arbejdstidsaftale for lærere 
● opgraderer de fysiske rammer på skolerne 
● sikrer økonomiske midler til tidssvarende IT og undervisningsmaterialer 
● indfører et max. på 24 elever i klasserne. Er der flere end 24 børn i en klasse, skal 

det udløse ekstra ressourcer til klassen 
● planlægger for et 9. klassespor 
● støtter tiltag, der sikrer variation, fordybelse og inspiration i skoledagen 
● gentænker inklusionen i Dragørs skoler: stillingerne som inklusionsvejleder 

nedlægges, der oprettes et ressourcecenter på hver skole og et støttekorps, der er 
til stede i klasserne 

● sikrer, at kriterierne for tildeling af støtte til sårbare børn og beslutningsproceduren 
bliver tydelig for både forældre, lærere og ledere 

● sikrer, at barnets tarv og ikke økonomi afgør, om et sårbart barn forbliver inkluderet 
i folkeskolen eller skal have et specialtilbud 

● sikrer tilstrækkelige ressourcer også til den faglige inklusion, herunder til 
supplerende undervisning 

● sikrer, at elevpauser tilrettelægges og anvendes ud fra pædagogiske overvejelser 
på de enkelte skoler, så pauser og bevægelse i undervisningen bidrager til, at 
børnene får en alsidig skoledag 

● understøtter et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere om 
opgaverne i skolen 

● skaber rammer for og understøtter den åbne skole  
● sikrer, at læringsmålsorienteret undervisning udmøntes på en måde, så det giver 

mening for brugerne: eleverne, forældrene og lærerne  
● sikrer, at SFO'erne ikke glemmes, men bliver et stærkt pædagogisk tilbud til 

børnene efter skoletid 
● indfører madskole 
● sikrer midler til at føre planerne for nye udearealer på skolerne helt ud i livet 
● styrker skolebestyrelserne gennem et respektfuldt samarbejde mellem politikerne, 

administrationen og skolebestyrelserne. 
● giver mulighed for, at skolerne bruges og opleves som samlingssted i lokalområdet. 

 
 
 

Ældre 
 
Vision 
 
Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres 
aktiviteter og store engagement i det fælles liv i kommunen, og kommunen sikrer 
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professionel hjælp, sundhedsforebyggelse, omsorg og pleje til ældre borgere, der har brug 
for det. 
 
 
Overordnet politik 
Vi har mange ældre borgere i Dragør Kommune. Og vi bliver flere. I januar 2017 var 
andelen af kommunens borgere på 65 år og derover 23 %. Den andel ventes i seneste 
prognose at vokse til 24 % i 2020 og 25 % i 2025. Antallet af personer på 85 år og derover 
var 362 i januar 2017. Dette tal ventes at vokse med 32 personer i 2020 og yderligere med 
100 personer frem til 2025 . Udviklingen i antallet af ældre medborgere bør afspejle sig i 2

Dragør Kommunes indsats for denne aldersgruppe. 
 
Det er vigtigt, at Dragør Kommune på alle områder samarbejder med alle kommunens 
borgere, både yngre og ældre, på en ligeværdig og respektfuld måde. Liste T ønsker, at 
kommunens kommunikation og dialog med vores ældre medborgere styrkes. Borgerne 
skal mødes med værdighed og i øjenhøjde, så borgerne vedbliver med at være ”herrer i 
eget hus”. Borgerne skal kende deres muligheder for at opnå og bevare et rigt og 
mangfoldigt liv, om nødvendigt med bistand fra kommunen og via frivillige organisationer 
og netværk. 
 
Kontaktpunkt Dragør 
Liste T ønsker, at borgernes adgang til det kommunale system lettes, ved at kommunen 
etablerer én indgang til forvaltningen for borgerne, et Kontaktpunkt Dragør, der både skal 
have til opgave at hjælpe borgere, der henvender sig, videre til rette sagsbehandler eller 
forvaltning og følge op på, at der er opnået et resultat. 
 
Vore ældre medborgere skal støttes i så vidt muligt at være selvhjulpne med mulighed for 
at bo i eget hjem, hvis de ønsker det. Samtidig skal kommunen være klar med hjælp til de 
ældre, som har brug for særlig omsorg og pleje.  
 
Borgernes behov 
Liste T ønsker, at visiteringen af både hjemmehjælp og døgnpleje i alle forhold sker på en 
værdig måde, der sikrer tid til menneskelig omsorg i respekt for borgerne. Hjælpen skal 
tilrettelægges, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme hjælper eller 
et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg. 
 
Kommunen skal sikre en rengøring efter borgerens behov, dog som minimum hver anden 
uge til de borgere, der er visiteret til rengøring, suppleret med en årlig hovedrengøring. 
Bevillingen hertil skal være budgetlagt, og ikke være afhængig af tilfældige statslige 
særbevillinger. Liste T er åben for indførelse af nye teknologier, f.eks. robotstøvsugere, så 
længe borgerne opfatter dem som acceptable og nyttige. 

2 Antallet af ældre medborgere er markant nedskrevet i 2017-prognosen i forhold til 2016-prognosen. Den 
stigende forventede dødelighed er ikke begrundet i prognosen. Antallet af de ældste medborgere kan altså 
blive højere end vist. 
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Liste T ønsker, at klippekortsordningen med en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, 
der kan bruges efter eget valg, genindføres og udstrækkes til alle borgere, der er visiteret 
til hjemmehjælp.  
 
Konceptet for kommunens levering af mad skal udvikles løbende, så måltiderne bidrager til 
at fremme modtagerens livskvalitet. Der skal arbejdes hen imod, at det varme måltid kan 
leveres om aftenen.  
 
Liste T lægger vægt på, at borgere, der har brug for hjælpemidler eller afhjælpende 
foranstaltninger i hjemmet, får hjælpen hurtigt, og senest inden for en uge fra det 
tidspunkt, hvor behovet er konstateret. Dette skal sikres i samarbejde med Tårnby 
Kommune inden for rammerne af det forpligtende samarbejde. 
 
Boliger til ældre 
Når det bliver for vanskeligt for en borger at bo i eget hjem, er det vigtigt, at Dragørs 
omsorgscenter er et trygt sted at bo. Det forudsætter, at der er tilstrækkelige ressourcer til 
at tilbyde beboerne og dagcenterets brugere en kvalificeret omsorg og pleje på alle 
tidspunkter.  
 
Med den forventede vækst i antallet af de ældste borgere, er det nødvendigt, at Dragør 
Kommune sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin 
planlægning af nye boligbebyggelser. Herudover skal kommunen allerede i den 
kommende valgperiode i gang med at planlægge en forøgelse af plejehjemskapaciteten i 
kommunen. 
 
Aktivitetshuset - Wiedergården 
Vigtigste omdrejningspunkt i kommunens ældrepolitik er Aktivitetshuset på Wiedergården. 
Kommunens ældrepolitik omfatter 4 konkrete indsatsområder: sundhed og forebyggelse, 
aktivitet – netværk og frivillige, pleje – omsorg og praktisk bistand, samt bolig og nærmiljø. 
Og Aktivitetshuset indgår i alle 4 indsatsområder. 
 
På Wiedergården, der drives af frivillige, har pensionister og efterlønnere mulighed for 
fysisk aktivitet og en lang række sociale, kunstneriske og praktiske aktiviteter.  Husets ca. 
80 aktiviteter har fat i næsten 1.700 borgere og netværket mellem de ældre i kommunen 
vokser og vokser. Og helt enestående vokser frivilligheden til også at omfatte omsorg og 
praktisk bistand. Liste T støtter en videreudvikling af Aktivitetshuset og vil arbejde for, at 
husets rammer hele tiden udvikles og vedligeholdes.  
 
Da borgernes deltagelse er stigende, er der ved at være pladsproblemer. Derfor ønsker 
Liste T, at Dragør Kommune undersøger konkrete muligheder for at skabe mere plads til 
borgernes aktiviteter, især i dagtimerne. 
 
Fællesskab for alle, uanset alder 
Nogle borgere har særligt behov for støtte til at fastholde tilknytningen til fællesskabet 
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uden for hjemmet, når de bliver ældre, ikke mindst ældre med fysiske eller psykiske 
handicap. Liste T ønsker, at Dragør Kommune gør en særlig indsats for at udvikle 
redskaber og netværker til at holde fokus på og støtte disse ekstra vanskeligt stillede 
medborgere.  
 
Aftenskolen er et mødested for alle interesserede borgere, uanset alder. Men betalingen 
kan være en stor belastning for en folkepensionist. Derfor ønsker Liste T, at Dragør 
Kommune igen skal give tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som 
folke- og invalidepensionister. 
 
Hvis det lovbestemte Ældreråd skal fungere godt, kræver det, at samarbejdet mellem 
kommunen og Ældrerådet sker på en respektfuld og gensidigt forpligtende måde. Det 
betyder, at kommunen skal høre Ældrerådet i alle relevante sager og gøre det tidsmæssigt 
muligt for Ældrerådet at udarbejde sine høringssvar efter at have indhentet bidrag fra 
relevante parter i baglandet. Dragør Kommune skal sikre, at den del af bloktilskuddet, der 
er tiltænkt ældreråd i kommunerne, også bevilges til Dragør Ældreråd. 
 
  
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● tager sin ældrepolitik op til revision og afdækker, hvor der savnes en ekstra indsats 
● gennemgår sin kommunikation med kommunens ældre medborgere for at sikre, at 

den er forståelig, relevant og holdt i en respektfuld tone 
● etablerer en ny funktion, Kontaktpunkt Dragør, som skal hjælpe borgeren gennem 

systemet 
● sikrer i samarbejde med Tårnby Kommune, at borgere med behov for hjælpemidler 

eller afhjælpende foranstaltninger i hjemmet får den nødvendige hjælp senest inden 
for en uge, efter at behovet er konstateret 

● pålægger de medarbejdere, der har direkte kontakt med ældre, at bistå med at 
inddrage borgerne i et aktivt liv i Dragør, gerne i samarbejde med frivillige, med 
særligt fokus på fysisk og psykisk vanskeligt stillede medborgere med begrænset 
netværk  

● sikrer den nødvendige bistand til, at borgere, der ønsker det, kan blive længst 
muligt i egen bolig 

● sikrer en plejehjemsplads i kommunen og et værdigt liv her for borgere, der har 
behov for og ønske om at komme på plejehjem  

● tilbyder rengøring efter borgerens behov til de borgere, der er visiteret til rengøring, 
dog som minimum hver anden uge, suppleret med en årlig hovedrengøring  

● tilrettelægger hjemmehjælp og døgnsygepleje, således at modtageren så vidt muligt 
altid møder den samme hjælper eller et fast, mindre team af hjælpere, hvis der er 
brug for flere daglige besøg 

● tildeler alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, en halv times ekstra 
hjemmehjælp om ugen efter eget valg, som kan spares op via en klippekortsordning 

● sørger for, at maden til de ældre, der modtager kommunal mad, er frisklavet og 
sund, og at den leveres varm, velduftende og lækker, og med tiden således at den 
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varme mad leveres om aftenen 
● sikrer en hjemmepleje og en døgnsygepleje, der har tid til menneskelig omsorg 
● sikrer tilstrækkelige ressourcer til kvalificeret omsorg og pleje på alle tidspunkter for 

beboerne på Enggården og brugerne af dagcenteret 
● sikrer bygning af flere handicapvenlige boliger og seniorboliger gennem sin 

planlægning af nye boligbebyggelser  
● igangsætter planlægningen af øget plejehjemskapacitet 
● er opmærksom på at skabe mere plads til Aktivitetshuset 
● sikrer, at det fortsat er gratis at komme i Aktivitetshuset 
● giver tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som folke- og 

invalidepensionister 
● hører Ældrerådet om alle relevante spørgsmål, og med så lange høringsfrister, at 

Ældrerådet får en reel mulighed for at indsamle bidrag til bredt fundere høringssvar 
● sikrer, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd, også gives til Dragør 

Ældreråd. 
 
 
  

By, havn og landskab 
 
Vision 
 
Dragør Kommune fastholder det klare skel mellem byområder, det åbne land og de 
fredede naturområder. Vi har attraktive boligområder til alle indkomstgrupper og alle 
aldersgrupper. Vi tager vare på de bevaringsværdige bymiljøer Store Magleby landsby og 
Dragør gamle by med nænsom indpasning af ny arkitektur. Vi tager vare på vores 
naturområder og bevarer landområderne som åbne og dyrkede arealer. Vi udvikler havnen 
med respekt for historien, fiskeriet og sejlerkulturen. 
Overordnet politik 
 
Byerne 
Det er et særkende for Dragør Kommune, at vi har forskelligartede og attraktive boliger for 
alle indkomstgrupper med nærhed til grønne arealer, fritidsområder, skoler, institutioner og 
gode forretninger. Vi skal både satse på ejer- og lejerboliger, og der skal være boliger for 
både unge og ældre.  
 
For Liste T er nærhedsprincippet et bærende princip for kommunens udvikling, hvor 
borgerne har kort vej til skoler, institutioner, forretninger m.v. Det kan ikke altid opfyldes på 
grund af kommunens langstrakte form. Men det kan tilstræbes. Liste T har med beklagelse 
oplevet et aktivt brud med dette nærhedsprincip med nedlæggelsen af Skolen ved 
Vierdiget, den eneste skole i kommunens tættest befolkede område. 
 
Planlægning i Dragør Kommune kræver omtanke og skræddersyede løsninger. Liste T 
ønsker, at kvalitet bliver nøgleordet i hele kommunens planlægning, kommune- og 
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lokalplanlægning samt landzoneadministration.  
 
Liste T vil have en stærk arkitektur- og landskabspolitik og sikre, at denne følges op i 
praksis. Dragør Kommunes kulturmiljø er unikt, og Liste T vil styrke bevaringsindsatsen 
gennem fastholdelse af principperne i de bevarende lokalplaner for Store Magleby landsby 
og Dragør gamle by. Administrationen af de bevarende lokalplaner skal sikre, at der kan 
ske en udvikling, der lever op til tidens boligkrav indenfor de bevaringsmæssige rammer. 
Det skal samtidig sikres, at der ikke sker en ”tivolisering” af vores bevaringsværdige 
byområder. Vi skal ikke ende med en tæt bræmme af cafeer og souvenirboder på 
Kongevejen eller langs havnekajen.  
 
Liste T ønsker en arkitekturpolitik for Dragør Kommune. Arkitekturpolitikken skal sikre, at 
vores byområder udvikles på en måde, der ikke markant ændrer karakteren af de enkelte 
områder, samtidig med at der kan ske en arkitektonisk fornyelse.  
 
Liste T vil arbejde for, at Dragør gamle by og havn opnår UNESCO status som verdens 
kulturarv. Og Liste T vil arbejde for, at kommunens øvrige kulturseværdigheder styrkes 
som attraktioner og som del af vores historie og identitet. Det gælder Store Magleby 
landsby og de tidligere militære anlæg, som Dragør Fort og Kongelundsfortet.  
 
Flere almene boliger 
I takt med befolknings- og samfundsudviklingen bliver der behov for flere ældreegnede 
boliger og bofællesskaber for ældre. Vi mangler også mindre boliger til unge og enlige, og 
vi mangler husvildeboliger efter brandudsalget af kommunens ejendomme i 2010. Liste T 
ønsker, at sådanne boligtyper skal indgå i kommunens planlægning for nye 
boligbebyggelser. 
 
Dragør er en næsten udbygget kommune. Og det skal vi ikke begræde. Vi bliver ikke 
lykkeligere, og kommunen bliver ikke en bedre kommune, af at vi bliver flere borgere. Vi 
skal satse på kvalitet, ikke kvantitet. Og samtidig skal vi så vidt muligt sikre, at vores 
borgeres ændrede boligbehov imødekommes. Det er en balancegang. Liste T ønsker at 
bevare vores grønne områder som vigtige åndehuller. De skal ikke plastres til med boliger.  
 
Ud over 102 private rækkehuse på grunden ved Vierdiget får vi flere private boliger via 
fortætning af eksisterende parcelhusområder. Men i Liste T ønsker vi også flere almene 
boliger i kommunen for at sikre et alsidigt boligudbud.  
 
Liste T ønsker således bygning af en ny almen bebyggelse i 2 etager med en 
børneinstitution i dele af stuetagen og lejligheder til beboere med begrænset boligbehov 
(unge, enlige og ældre, herunder vores flygtninge) i resten af stueetagen og på 1. sal på 
det areal i Rødtjørnen, hvor Eventyrhuset og flygtningeboligerne ligger i dag. Det betyder, 
at der skal findes en midlertidig løsning for Eventyrhuset og flygtningene i byggeperioden. 
 
Liste T ser også gerne en ny bebyggelse med almene boliger på hele eller dele af 
erhvervsarealet på Sdr. Tangvej. Bebyggelsen kunne også indeholde et aktivitetshus, som 
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i høj grad mangler i denne del af kommunen. Det vil dog forudsætte, at de berørte 
virksomheder ser en interesse i at flytte til andre adresser, f.eks. på havnen eller på 
erhvervsområdet på A. P. Møllers Alle. Vi ønsker, at kommunen skal arbejde aktivt for at 
virkeliggøre dette. 
 
Liste T ønsker endvidere en begrænset bebyggelse med almene boliger på de sydligste 
max. 3000 m2 af det grønne område ved Engvej, nemlig på det kratbevoksede areal, som 
ikke er en del af boldbanerne. Denne bebyggelse skal ses i sammenhæng med 
plejetilbuddene på Enggården. Vi er nødt til at skaffe flere boliger til personer med særlige 
behov, for at undgå at presset på omsorgscentret Enggården bliver for stort. Derfor bør 
denne bebyggelse være særligt egnet til personer med et vist plejebehov, som fortsat 
ønsker at bo i egen bolig. 
 
Endelig ønsker Liste T, at mulighederne undersøges for fremtidig boligudvikling på 
Materialegården på Nordre Dragørvej og på Renserigrunden i Nyby.  
 
Øvrige emner 
Liste T ønsker, at Rosenlund bevares som sommerhusområde med mulighed for 
dispensation til helårsbrug for personer med langvarig tilknytning til området. 
 
Dragør Kommune har ikke mulighed for at udlægge nye, større erhvervsområder, men ud 
over erhvervsområderne på havnen ønsker Liste T en udvikling af erhvervsområdet syd 
for lufthavnen. I øvrigt kan mange ikke miljøbelastende erhverv fint indpasses i 
eksisterende boligområder, som det allerede sker i dag.  
 
Havnen 
Det er enestående, at Dragør har bevaret sin havn, som den så ud i 1700- og 1800-tallet. 
Havnen udmærker sig ved at være en historisk havn og samtidig en levende og driftig 
havn. De tidligere færgearealer, der kom til i 1970’erne, har siden bidraget til, at havnen 
kan rumme forskellige nye maritime aktiviteter – bl.a. en af hovedstadsområdets mest 
attraktive lystbådehavne.  
 
Udvikling inden for rammerne af Lokalplan 70 
Liste T ønsker gode vilkår for fiskeriet, der både omfatter et aktivt erhvervsfiskeri og et 
levende fritidsfiskeri. Det er vigtigt for Liste T, at vi bevarer et fiskermiljø med dets skurby i 
Dragør.  
 
Liste T er enig i, at havnen fastholdes som alle Dragør borgeres fælles ejendom med rum 
for nuværende og fremtidige maritime formål. Det gælder virksomheder på landarealerne, 
hvor vi er glade over udflytningen af Dragør Værft og Cafe Espersen til det østlige 
byggefelt. Liste T støtter, at udviklingen af havnens øvrige landarealer fortsat sker inden 
for rammerne af Lokalplan 70, med vægt på at fastholde et arkitektonisk udtryk, der 
harmonerer med havnens bevaringsværdighed.  
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Nyt havnehus/velkomstcenter 
Særlig interesse retter sig mod det areal, der frigives ved værftets udflytning. Liste T 
ønsker, at Dragør Kommune sammen med private aktører skal gå aktivt ind i etableringen 
af et nyt arkitektonisk interessant havnehus/velkomstcenter på grunden. Det kan f.eks. 
indeholde et vandrerhjem med mødefaciliteter og plads til udstillinger, f.eks. 
særudstillinger fra museerne, samtidig med at det vil kunne rumme havnekontor og 
turistinformation, som kan informere om Dragør Kommunes seværdigheder og Naturpark 
Amager. Et nyt havnehus med mødefaciliteter vil også være en fordel for lokale 
erhvervsdrivende, der både vil kunne tilbyde catering til arrangementer i huset og selv vil 
nyde godt af stedets faciliteter.  
 
Molerne og havnens landanlæg 
Dragør Havns moler trænger til en kærlig hånd. Liste T ønsker, at molerne forbedres og 
omlægges som beskrevet i Tænketankens forslag til en samlet indsejling til den gamle 
havn, færgehavnen og den nye havn. Dette vil tilgodese fremtidens behov for lystsejlads 
for alle typer af både.  
 
Liste T ser gerne, at udviklingen af havnen giver rum for nye aktiviteter som etablering af 
turbådssejlads og havneplads til gamle bevaringsværdige træskibe, foruden der skal være 
plads til udvikling af Dragør Vandklubbers og andres maritime aktiviteter.  
 
Liste T støtter tekniske forbedringer for sejlerne på land. Det handler om opstilling af 
standardiserede stativer som et tilbud til sejlerne, der tillader, at bådene vinteropbevares 
med masterne på, opstilling af en fast kran til bådoptag og etablering af en spuleplads med 
miljøhåndtering af spulevandet samt et tømningsanlæg for toilettanke. 
 
Udviklingen af havnen kræver penge. Og det kræver, at der tænkes i helheder, så vi 
undgår at spilde penge på løsrevne enkeltprojekter. Udskillelse af havnens økonomi i et 
selvstændigt regnskab, der synliggør havnens indtægter og udgifter, vil være et redskab 
for kommunalbestyrelsen til at sikre virkeliggørelse af dens ønsker for havnens udvikling. 
Der er mangel på bådepladser i Københavnsområdet. Derfor bør udviklingen af molerne 
gennemføres på en måde, så der løbende skabes øgede indtægter gennem etablering af 
nye bådpladser.  
 
Det er Liste T’s forventning, at det både i forbindelse med havnehuset/velkomstcentret og 
omlægningerne af molerne vil være muligt at opnå fondsmidler til delvis finansiering. 
 
Brugerbestyrelse 
Udviklingen af havnen og indretningen af fælles faciliteter på havnen kræver et 
samarbejde mellem alle berørte parter. Derfor ønsker Liste T, at der igen oprettes en 
brugerbestyrelse på havnen med deltagelse af havneadministrationen, erhverv, museer, 
lystsejlere, fiskere og evt. andre. 
 
Landskabet 
Liste T vil bevare det klare skel mellem by og land, som er så karakteristisk for vores 
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kommune. Det betyder, at vi ønsker at fastholde landområderne som åbne og dyrkede 
arealer. Det gælder også det åbne landskab langs Kirkevej mellem Store Magleby og 
Dragør. 
 
Liste T vil værne om kommunens værdifulde natur, ikke mindst kystlandskabet. Dragør 
skal være rig på natur, både målt i arealernes udstrækning og i artsrigdom. Liste T er sig 
sit ansvar bevidst i forhold til at bevare en mangfoldig natur og høj biodiversitet.  
 
Strandengene er Dragør Kommunes særkende. Liste T ønsker i samarbejde med Tårnby 
Kommune, der har ansvaret for at udføre plejen af arealerne, at styrke plejeindsatsen. 
Samtidig går Liste T ind for at forbedre adgangen til områderne også for dårligt gående 
ved anlæg af gangbroer på vanskeligt passable steder.  
 
Naturen skal bruges 
Særligt i forbindelse med Naturpark Amager er der en enestående mulighed for at 
kombinere beskyttelse af natur med befolkningens fritidsliv og brug af naturen. Det skal 
ske med respekt for naturværdierne, men samtidig med mulighed for at forbedre både 
adgangsforhold og opholdsmuligheder. Liste T vil prioritere dette arbejde højt i samarbejde 
med Naturstyrelsen; By- og Havn samt Københavns og Tårnby kommuner.  
 
Dragør har en værdifuld grøn kile fra Dragør kirke og det fredede areal ved skolen, forbi 
Blushøj og Elisenborg, anlægget ved Enggårdens omsorgscenter ud til Dragør skoles 
idrætsareal på de gamle boldbaner og tennisbanerne. Liste T ønsker, at denne grønne kile 
bevares og udvikles som et åbent grønt og levende rekreativt område til gavn for alle 
kommunens borgere. Dog kan det kratbevoksede areal, dvs. max 3000 m2, i den sydlige 
ende overgå til almene boligformål, da området ikke er en del af boldbanerne. 
 
Liste T vil tage konsekvent hensyn til natur- og kulturværdier ved at arbejde for, at der 
forud for alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant, redegøres for konsekvenserne 
i forhold til Dragørs natur-og kulturværdier. 
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune 
 
for byerne: 

● gennem sin kommune- og lokalplanlægning fastholder og udvikler den 
mangfoldighed og integration af boliger, erhverv, institutioner og forretningsliv, der 
kendetegner vores boligområder  

● udarbejder både en arkitekturpolitik og en landskabspolitik 
● øger udbuddet af almene boliger, især mindre boliger til unge, enlige, ældre og 

flygtninge  
● fremmer etablering af et nyt aktivitetshus på Søndre Tangvej 
● fastholder ”nærhedsprincippet” i forholdet mellem boliger og grønne arealer, 

fritidsområder, skoler, institutioner og butikker  
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● sikrer, at der kan ske en udvikling indenfor de bevaringsmæssige rammer gennem 
administrationen af lokalplanerne for Store Magleby landsby og Dragør gamle by  

● understøtter, at Dragør med sin by og havn opnår kulturhistorisk international status 
gennem optagelse på UNESCO’s liste over Verdens kulturarv 
 

for havnen: 
● sikrer, at udviklingen på Dragør Havn sker under hensyn til havnens store 

kulturhistoriske og rekreative bevaringsværdi  
● baserer havneudviklingen på Lokalplan 70 og Tænketankens forslag til ændring af 

havneindløbene  
● etablerer et velkomstcenter med multifunktioner 
● fortsætter udviklingen af en aktiv lystbådehavn for alle typer både 
● etablerer en træskibshavn yderst ved den gamle havn  
● støtter opstilling af standardiserede stativer, kran til bådhåndtering med spuleplads 

samt tømningsanlæg for toilettanke 
● opretter en brugerbestyrelse på havnen med deltagelse af havnens interessenter 

 
for landskabet: 

● fastholder grænsen mellem by og land 
● bevarer landbrugsområderne til landbrug og gartneri 
● friholder de eksisterende grønne områder fra bebyggelse, dog bortset fra det 

kratbevoksede område syd for boldbanerne på Engvej 
● samarbejder med Naturstyrelsen, By og Havn samt København og Tårnby om den 

videre planlægning af Naturpark Amager 
● sikrer, at kommunens landskabs-, natur-og kulturværdier bevares og styrkes 

gennem kommune- og lokalplanlægning samt administrationen 
● i forbindelse med alle kommunale beslutninger, hvor det er relevant, redegør for 

konsekvenserne for natur- og kulturværdierne  
 
 

 
Klima, energi og miljø 

 
Vision 
 
Dragør Kommune følger den internationale miljødagsorden op: Tænk globalt, handl lokalt. 
Dragør Kommune er blandt landets bedste kommuner på klima-, energi- og miljøområdet, 
så vi kan overdrage et bæredygtigt samfund til vore efterkommere. Det gælder for 
kommunens egne bygninger og arealer, og det gælder de rammer, kommunen giver 
virksomhederne og borgerne, for at de også kan bidrage aktivt til en bæredygtig fremtid. 
 
 
Overordnet politik 
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Klimatilpasning 
Dragør Kommune står med sine lavtliggende kystområder over for store udfordringer som 
følge af klimaændringerne. Liste T vil i samarbejde med vores nabokommuner sikre en 
planlægning for at imødegå følgerne af klimaforandringerne. Det afgørende er at sikre 
kommunens bebyggelser mod oversvømmelser både ved forhøjet vandstand og som følge 
af voldsomme regnskyl. Liste T ønsker, at den nødvendige planlægning for klimatilpasning 
skal have høj prioritet.  
 
Det ser ud til at hyppigheden af stormfloder og kraftigt regnvejr øges. Liste T ønsker 
derfor, at Dragør Kommune i samarbejde med kommuner ved Øresundskysten og i Køge 
bugt får udarbejdet en ny vurdering af konsekvenserne af stigende vandstand og risikoen 
for pludseligt højvande ved kysten mod Øresund og kysten mod Køge bugt. Denne 
vurdering bør foreligge, inden kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan kommunen 
bedst beskyttes mod oversvømmelser. Herunder skal udarbejdes konkrete planer for 
forbedringer af digerne og sikring af havnen mod vandstandsstigninger og højvande. 
 
Tårnby Kommune planlægger et højt dige, beregnet ud fra en 1000-års hændelse, på 
grænsen mellem Dragør og Tårnby kommuner. Dette dige skal beskytte Amagers 
infrastruktur af metro og motorveje. Det betyder, at vi primært skal koncentrere os om at 
fastlægge beskyttelsen af arealer i Dragør Kommune. Vi skal her finde den rette balance 
mellem beskyttelsen af natur- og kulturværdier og en hensyntagen til overordnede 
samfundsmæssige interesser. Liste T ønsker, at dette sker i samarbejde med de berørte 
borgere. Ønsker borgerne at bo bag flere meter høje beskyttelsesmure for at opnå høj 
sikkerhed, eller ønsker de at bo med en vis risiko for oversvømmelse, mod at de til 
gengæld har friere udsyn over de nærliggende strandenge? Hvad er økonomien i de 
forskellige løsninger?  
 
I den videre planlægning ønsker Liste T det tillige belyst, om faste diger med fordel kan 
kombineres med et mobilt beredskab til sikring i forbindelse med ekstremt højvande. 
 
Liste T ønsker, at det sikres, at der ved varsel om stormflod er et beredskab i Dragør 
Kommune med udstyr til rådighed til at undgå oversvømmelser. Dette må ske i 
samarbejde med Hovedstadens Beredskab. 
 
Liste T vil derudover arbejde for, at staten er med til at finansiere beskyttelse af kysterne 
mod konsekvenserne af stormflod og voldsomme regnskyl.  
 
Liste T ønsker også en vurdering af konsekvenserne for Dragør Kommune af voldsomme 
regnskyl. På grundlag af denne nye vurdering ønsker Liste T, at Dragør Kommune laver 
en plan for bortledning af regnvand ved voldsom regn. Det skal her vurderes, hvor i Dragør 
Kommune der er ejendomme, hvorfra vandet kan bortledes i faskiner, hvilke veje der kan 
bruges til bortledning af vand, hvor der er brug for optimering af kloaksystemet, og hvor 
grøfterne skal oprenses eller uddybes.  
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Klima – CO2 reduktion 
Klimaforandringerne forårsages af et forhøjet indhold af CO2 i atmosfæren. Liste T lægger 
vægt på, at Dragør Kommune har fokus på at begrænse CO2 emissionen i kommunen. 
Liste T vil derfor arbejde for, at Dragør Kommune understøtter den danske regerings 
ambitiøse plan om, at Danmark skal være fossilfri i 2050. Det kan vi opnå ved at 
begrænse energiforbruget generelt og erstatte fossile brændsler med el fra vind og sol, 
samt biomasse, affald og jordvarme. 
 
Nye bygninger i kommunen skal selvfølgelig følge bygningsreglementets stramme 
energikrav. Men de fleste bygninger ligger her allerede. Mange af dem er gamle, og meget 
lidt energieffektive. Her er det husejernes opgave at energieffektivisere og omlægge 
energiforsyningen til fossilfri energi.  
 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune i den kommende valgperiode begynder 
planlægningen af, hvordan vi i fremtiden sikrer en CO2 neutral energiforsyning, så der 
bliver god tid til den nødvendige omstilling.  
 
Liste T ønsker, at arbejdet fortsætter med omlægning af belysningen i kommunen til LED 
belysning.  Det er her vigtigt, at belysningen i Store Magleby landsby og Dragør gamle by 
og havn indrettes på en måde, der spiller smukt sammen med de bevaringsværdige 
miljøer. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune fortsætter med energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb 
og herunder sikrer, at kommunens bilpark bliver så miljøvenlig, som muligt. Desuden bør 
kommunen generelt fremme miljøvenlig transport gennem forbedring af mulighederne for 
cykling og offentlig transport. 
 
Liste T vil arbejde, for at kommunens CO2  emission beregnes ved brug af 
Energistyrelsens model, der fælles for alle landets kommuner.  
 
Generelt ønsker Liste T, at Dragør Kommune synliggør sin klima- og miljøprofil og 
offentliggør de opnåede resultater. Dette skal ses i forlængelse af kravet om opstilling af 
målsætninger i de fælleskommunale selskaber, som kommunen er medlem af, for ydelser 
til Dragør Kommunes borgere, jf. afsnittet Samarbejde med andre kommuner. 
 
Affald 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommunes affaldsplan realiseres. Det betyder, at 
dagrenovation skal reduceres med 20 % i 2030, og at genanvendelsesprocenten for 
brændbart affald, bioaffald, dagrenovation, glas, metal, pap, papir, plast og træ er 50 % i 
2022.  
 
Affaldshåndteringen varetages af Amager Ressourcecenter. Desværre har Amager 
Ressourcecenter ikke samme interesse som Dragør Kommune, fordi anlægget er planlagt 
og bygget ud fra forventning om øgede affaldsmængder og høje elpriser. Liste T ønsker at 
fastholde fokus på Dragør Kommunes ambitiøse affaldsplan. Det betyder, at kommunen 
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skal søge andre muligheder end forbrænding af genanvendelige materialer til at begrænse 
tabene i Amager Ressourcecenter. 
 
Jordforurening 
Liste T har fokus på begrænsning af jordforurening og anvendelsen af pesticider, både i 
private haver, i landbrug og gartneri og på kommunalt ejede arealer. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal informere borgerne om sine egne initiativer til at 
reducere forureningen, og at Kommunen skal udvikle en idébank, som borgere og 
virksomheder kan lade sig inspirere af. Dragør Kommune skal også informere om de 
opnåede resultater på sin hjemmeside.  
 
Liste T ønsker, at der foretages en vurdering af prisen på oprensning af vaskerigrunden i 
Nyby, med henblik på at der skal ske en oprensning. 
 
Vand og spildevand 
Dragør Kommune har solgt sine vand- og spildevandsanlæg til et aktieselskab, der indgår i 
det fælleskommunale selskab HOFOR. Det betyder, at vi kun har begrænset indflydelse 
på disse forsyningsområder. Det er tarifferne desværre ikke blevet lavere af. Samtidig er 
det blevet betydeligt vanskeligere for både politikere og borgere at få indsigt i aktiviteterne 
på dette område. 
 
Liste T vil arbejde for øget gennemsigtighed i beslutningerne i HOFOR, og for at taksterne 
for vand og spildevand i Dragør Kommune reduceres til et niveau, der ikke overstiger 
gennemsnittet for de øvrige ejerkommuner.  
 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune gør en øget indsats for at reducere 
vandforbruget i kommunale bygninger og institutioner, og for at Dragør Kommune 
inspirerer sine borgere og virksomheder til at begrænse vandforbruget. Med et lavere 
vandforbrug og udvikling af nye boringer ønsker Liste T, at vi opnår selvforsyning med 
vand i Dragør Kommune. 
 
Miljøforvaltning 
Miljøområdet er generelt velreguleret og samarbejdet med Tårnby kommune inden for 
rammerne af det forpligtende samarbejde fungerer godt.  
 
Til gengæld finder Liste T, at der er behov for styrke kontakten til Københavns Lufthavn for 
at sikre løsning på de miljøproblemer, lufthavnen medfører. Det drejer sig bl.a. om den 
betydelige støjforurening i Store Magleby, der kommer, når flere fly står i ventekø til at lette 
med fuldt tryk på motorerne, og om den forurening af grundvandet, og dermed lukning af 
vandboring i Store Magleby, som er sket på grund af brug af skadelige stoffer i forbindelse 
med brandøvelser i lufthavnen.  
 
 
Konkret politik 
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Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 
● får udarbejdet en vurdering af forventelige vandstandsstigninger og 

oversvømmelser ved stormflod 
● udarbejder plan for ændring af eksisterende diger og etablering af nye diger i dialog 

med de berørte borgere 
● sikrer at der ved varsel om stormflod er et beredskab i Dragør Kommune med 

udstyr til at undgå oversvømmelser 
● arbejder for at staten betaler for beskyttelse af kysterne i forbindelse med stormflod 
● udarbejder plan for bortledning af regnvand ved ekstrem regn 
● påbegynder planlægningen af, hvordan Dragør Kommune bliver CO2 neutral 
● sikrer at bygninger i kommunen ved renovering får et meget lavt energiforbrug, at 

energiforsyningen er CO2 neutral, og belysning overgår til LED belysning 
● bistår borgere og virksomheder med vejledning om energieffektivisering af 

eksisterende bygninger 
● omlægger al belysning i kommunen til LED-belysning 
● tilstræber selvforsyning med drikkevand og fortsat sikrer en høj standard i 

spildevandsbehandlingen  
● arbejder aktivt for at reducere vandforbruget gennem udsendelse af gode råd til 

virksomheder og institutioner  
● udarbejde en plan for sortering affald med henblik på at øde genanvendelsen 
● vurderer mulighederne og pris for oprensning af vaskerigrunden 
● arbejder for at reducere anvendelsen af pesticider i landbrug og gartneri og private 

haver gennem information og gode råd 
● udvikler en grøn idébank som institutioner, borgere og virksomheder kan lade sig 

inspirere af og bruge i det daglige  
● synliggør sin klima- og miljøprofil og de opnåede resultater 
● gennemfører energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb, herunder sikrer, at 

kommunens bilpark bliver så miljøvenlig som muligt, samt fremmer forbedringer af 
den offentlige transport 

● redegør, hvor det er relevant, for konsekvenserne for klima og miljø i forbindelse 
med kommunale beslutninger.  

 
 

Trafik 
 
Vision 
 
Dragør Kommune har en bæredygtig og sikker trafik, både privat og kollektiv, med høj 
tilgængelighed inden for hele kommunen og til og fra København. Vi ser biltrafikken toppe 
og andre kreative løsninger træde i stedet for. I fremtiden har vi letbaneforbindelse til 
Dragør. 
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Overordnet politik 
Med de store ændringer på Amager vil hele trafiksituationen løbende skulle revurderes. 
Dette skaber grundlag for at styrke en bæredygtig trafik med nye og bedre kollektive 
trafikløsninger. Med metroforbindelserne til Vestamager og Københavns Lufthavn er 
denne udvikling startet, og Dragør Kommune bør forfølge etablering af en letbane til 
metroen i lufthavnen på langt sigt. På kort sigt arbejder Liste T for en højfrekvent 
busforbindelse til metroen i lufthavnen.  
 
Med Dragør Kommunes særlige geografi som en på én gang lille og meget langstrakt 
kommune er det af stor betydning for kommunens sammenhængskraft og samtidig en 
udfordring at sikre tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen. Det må ske både med 
kollektiv trafik, biltrafik, og ved at sikre ordentlige stier for cykler og gående – og ikke 
mindst trygge skoleveje. 
 
Kollektiv bustrafik 
Den vigtigste busforbindelse til/fra Dragør Kommune er fortsat linje 350S og Liste T 
arbejder for, at denne linje fastholdes i fremtidige trafikplaner i regi af regionen og Movia. 
Men det er klart meldt ud fra Movia, at den kommende ringbane omkring København vil 
medføre mindre budgetter for Movia i fremtiden. Det betyder, at Dragør Kommune bliver 
nødsaget til selv at finansiere fremtidige udvidelser og forbedringer i busbetjeningen til/fra 
Dragør. 
 
Den primære målsætning for Liste T er – på kort sigt – at forbedre forbindelsen til/fra 
Metroen i lufthavnen. Parallelt med den regionalt finansierede 350S skal den kollektive 
trafik fra hele kommunen til lufthavnen forbedres, og det skal efter Liste T’s mening ske, 
ved at der etableres en ringbus eller en servicebus. Finansieringen af et af disse to 
alternativer skal først og fremmest ske ved at genbruge de ca. 5 mio.kr., som et politisk 
flertal lagde i kommunekassen, da Regionen overtog driften af 350S og 81N pr. 1.1.2016.  
 
Ringbus eller Servicebus? 
Ringbussen er en buslinje med start/stop ved Metroen i lufthavnen. Bussen kører 
udelukkende fra/til lufthavnen og rundt i Dragør Kommune og henter/bringer passagerer. 
Ringbussen vil være drevet af Movia og finansieret, som alle andre.  
 
Servicebussen er drevet af Dragør Kommune eller af en privat operatør, og den er gratis 
for passagererne. Den vil kræve en dispensation fra Trafikministeren i forhold til Movia’s 
monopol på kollektiv trafik. Den primære rute er magen til ringbussen, men derudover kan 
servicebussen tilbyde noget mere. Teknologi – bl.a. i form af Apps – skal tilvejebringe en 
fleksibel service, hvor borgerne kan reservere plads, følge bussens position m.m. Dermed 
kan kommunens levere et stærkt produkt til kommunens borgere. 
 
Liste T ønsker at forbedre den kollektive trafik til/fra Søvang. En ringbus eller en 
servicebus i Dragør Kommune kunne være en del af løsningen, men også et samarbejde 
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med taxa-selskaber vil kunne medvirke til, at borgerne i Søvang får en fleksibel og 
hyppigere forbindelse til metroen i lufthavnen og til andre forbindelser i Dragør. 
 
Stier, skoleveje og trafiksikkerhed 
På baggrund af input fra mere end 500 borgere har Dragør Kommune formuleret en 
”Trafiksikkerhedsplan” . Liste T støtter op om konklusionerne, som er: 3

● Skab et fælles overblik over kommunens større fysiske udfordringer 
● Lav trafikpolitik for kommunens skoler og støt skolepatruljen 
● Hold fokus på tiltag for lette trafikanter 
● Synliggør strategi for nedsat hastighed i boligkvartererne. 

 
Et særligt fokus for Liste T er, at vi følger skolebørnenes færden og den forandring, som 
børn og unge udsættes for ved skift af skoledistrikter, tungere trafik i Dragør Kommune på 
baggrund af anlægsbyggerier, flere biler på vejene m.m. Vi skal hele tiden være på 
mærkerne og sikre, at børnene følger sikre veje/stier til/fra skole/SFO/idræt m.m.  
 
Parkering 
Liste T finder gode parkeringsmuligheder afgørende både for kommunens borgere, for de 
erhvervsdrivende og for turister. Problemerne er i dag størst omkring Dragør gamle by, da 
det ikke er lovligt at parkere i byen hverken for beboerne eller byens gæster, der derfor må 
parkere lige udenfor byen til stor gene for beboerne her – og i øvrigt klæder det ikke den 
historiske by. På længere sigt er der behov for mere radikale løsninger f.eks. ved at flytte 
en del af parkeringen langs Vestgrønningen til et underjordisk parkeringsanlæg enten 
samme sted eller på havnen. Det er en dyr løsning, som kun vil kunne realiseres med 
støtte fra fonde og private midler. 
 
Bæredygtighed og kreativitet 
El-biler og kørselsfællesskaber er synlige i gadebilledet og på vej frem. Liste T ønsker, at 
understøtte denne udvikling. Vi ønsker, at kommunen aktivt understøtter initiativer, der 
medvirker til at nedbringe antallet af biler i kommunen. Internettet, miljøvenlige biler/busser 
på kort sigt og en letbane på længere sigt skal fremme en udvikling, hvor alle 
Dragør-borgere (på Sydamager, i Søvang, i Store Magleby og i Dragør) får fleksible, 
effektive og miljøvenlige trafikløsninger.  
 
For Liste T er det vigtigt, at kommunen understøtter og etablerer rammer, hvor denne 
udvikling kan trives. For os må det meget gerne foregå i et kreativt samarbejde mellem 
kommunen, private aktører og offentlige aktører. 
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune 

● på lang sigt får etableret en letbaneløsning fra lufthavnen til Dragør 
● hurtigst muligt får etableret enten en ringbus eller en servicebus til/fra Metroen i 

3 Besluttet i Kommunalbestyrelsen i september 2016 
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lufthavnen 
● fastholder linje 350S som en højfrekvent regionalt finansieret buslinje 
● får forbedret tilgængeligheden med kollektiv transport mellem alle dele af 

kommunen – evt. ved indsættelse af mindre busser e.l. Behovet er særligt stort i 
Søvang  

● får forbedret tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen for cykler og gående  
● sætter fokus på ordentlige parkeringsforhold – særligt omkring Dragør gamle by – 

på længere sigt gennem et underjordisk parkeringsanlæg 
● opnår større trafiksikkerhed ved krydset Møllevej/Bachersmindevej, på Møllegade 

og Møllevej generelt og i krydset Ndr. Strandvej/A.P. Møllers Alle 
● anlægger fortov/cykelsti på Store Magleby Strandvej og Bachersmindevej på 

strækningen fra Fælledvej til Møllevej  
● hurtigst muligt får udbedret de konklusioner, som i Trafikplanen er nævnt som tiltag 

med størst effekt med færrest skønnede omkostninger (eks. tiltag som lysstyrke i 
trafiklys ved Møllevej/Hartkornsvej; cykelbaner ved Vestgrønningen, m.fl.) 

● hurtigst muligt får lagt en plan for gennemførelse af Trafikplanens ”projekter med 
størst effekt”, såsom eks. 40 km/t zoner med hastighedsdæmpning, miljøprioriteret 
gennemfart i Store Magleby, m.fl.). 
 

 
 

Kultur og fritid 
Vision 

Dragør Kommune er en kommune, hvor kultur- og fritidsaktiviteter er en drivende kraft i 
udviklingen af et spændende, farverigt, skabende og legende miljø til glæde for vores 
egne borgere og gæster udefra. Kommunen har skabt rammer af høj kvalitet til både kultur 
og idræt, og altid med kreative elementer indarbejdet. Dragør Kommune er kendt for sit 
rige kultur- og fritidsliv til glæde for alle aldersgrupper. 

 
Overordnet politik 
Dragør Kommune har et unikt kulturliv og fritidsliv – ofte er de sammenfaldende. Kultur og 
fritid inddrager borgerne i et skabende fællesskab. Liste T prioriterer kultur- og 
fritidsaktiviteter som en drivkraft i kommunens udvikling, bl.a. gennem udnævnelse af en 
kultur- og fritidskonsulent med ansvar for samarbejdet med foreninger, institutioner og 
andre interesserede om at opnå en god og sammenhængende dækning af områderne: 
biblioteker, kunst, musik, teater, museer, biograf og idræt.  
 
Kultur som drivkraft 
Dragør Kommune er rig på kulturværdier, der værdsættes af kommunens borgere. Derfor 
er borgernes engagement i kommunens kulturliv stort. Det viser sig i de mange foreninger, 
der har et kulturelt sigte, ikke mindst museumsforeningerne, hvor frivillige bidrager stærkt 
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til museernes overlevelse. Liste T deler denne indstilling til Dragør Kommunes 
kulturværdier, som vi vil kæmpe for at bevare og udvikle. 
  
Kulturværdierne har både national og international betydning. De består især af de 
historiske byområder Store Magleby landsby og Dragør gamle by og havn – begge steder 
med deres museer. Dragør gamle by og havn har mulighed for i 2017 at modtage Europas 
Nostras pris for borgernes og kommunens store bevaringsindsats gennem tiderne. En 
kreds af borgere arbejder for, at Dragør gamle by med havnen også bliver udpeget som 
verdens kulturarv af UNESCO. Liste T støtter dette arbejde.  
 
For Liste T er Dragør Kommune ikke blot et hyggeligt og rart sted at bo og besøge. Det er 
også et historisk sted, hvor fortidens spor skal bevares for kommende generationer.  
  
Liste T ønsker en styrkelse af formidlingsindsatsen både over for Dragør Kommunes egne 
borgere og for kommunens gæster. Således har museets planer for styrkelse af Museum 
Amager, særligt ved havnen, Liste T’s fulde opbakning. Liste T vil også arbejde for, at der 
etableres et havnehus/velkomstcenter på havnen, der kan formidle information om 
kommunens natur- og kulturrigdom, samtidig med at det kan rumme andre funktioner (se 
afsnittet By, havn og landskab).  
Liste T finder det vigtigt, at en øget indsats på kultur- og fritidsområdet kommer alle 
aldersgrupper til gavn. Vi ønsker, at Dragør Kommune aktivt bakker op om initiativer fra 
foreninger og enkelte borgere, og at kommunen har fokus på alle aldersgrupper. Vi 
risikerer at tabe børnene og de unge, hvis vi ikke gør en ekstra indsats. Det vil ikke være 
gratis, derfor ønsker Liste T, at der både afsættes øgede midler i budgettet, og at 
kommunen bruger fundraising til finansiering af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunalt regi. 
 
Liste T ser Dragør Bio som en uundværlig del af kommunens kulturliv. Derfor bør dens 
fremtid sikres. Efter at biografen er blevet foreningsdrevet, har den fået ekstra kræfter til at 
igangsætte nye aktiviteter. Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal erhverve huset, 
når/hvis den nuværende ejer beslutter at sætte det til salg, så biografen kan bevares som 
frivilligt drevet biograf. Efter et køb vil underetagen evt. kunne indrettes til at huse større 
kulturarrangementer. 
 
Fritid og idræt 
Motion, idræt og sport, organiseret som ”selv-organiseret”, er måske kommunens bedste 
investering i fremtiden. Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal have øget fokus på dette 
område ved at skabe rammer, der året rundt stimulerer borgerne til at være fysisk aktive. 
Liste T vil derfor arbejde for, at foreningerne får en sikkerhed for kommunal støtte på 1/3 til 
nye anlæg, hvis de selv kan skaffe 1/3 fra egen opsparing og 1/3 fra fondsmidler.  
 
Liste T ønsker at bevare og udvikle idrætsaktiviteter decentralt i kommunen, herunder ikke 
mindst idrætsanlægget i Søvang, idrætten ved Kongelundsfortet, golfbanen, 
tennisbanerne og petanque banerne på Engvej samt vandaktiviteter på og ved havnen. 
Liste T vil arbejde for et fremtidigt aktivitetshus på Søndre Tangvej, bl.a. til erstatning for 
gymnastiksalene på Skolen ved Vierdiget. 
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Området ved Hollænderhallen 
Liste T er meget positiv overfor mange af de forslag, som Hollænderhallens 
brugerbestyrelse er kommet med, men Liste T ønsker ikke en centralisering af mest mulig 
sport ved Hollænderhallen. Det er langt vigtigere, at kommunen skaber rammer af høj 
kvalitet i området ved Hollænderhallen, så foreninger og individuelle borgere trives og 
bliver mere aktive i dagligdagen.  
 
Liste T vil arbejde for etablering af en ekstra hal, flere omklædningsrum til boldklub/rugby 
m.fl., omdannelse af eksisterende grusbane til en ekstra kunstgræsbane, foreningslokaler 
til svømmeklub/rugby m.fl., ny løbesti omkring hele området og gerne ud til Søvang og ned 
til Dragør by/havn, samt ordentlige atletikfaciliteter (længdespring, højdespring, …).  
 

Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● prioriterer kultur- og fritidspolitikken som drivkraft for udvikling af vores kommune 
● udnævner en kultur- og fritidskonsulent 
● fastholder god tilgængelighed og spredning af kultur- og fritidsfaciliteter i hele 

Dragør Kommune 
● i sit budget afsætter øgede midler til kultur- og fritidsaktiviteter, så alle 

aldersgrupper kan få glæde af det øgede fokus på området 
● aktivt bruger fundraising  til kultur- og fritidsaktiviteter i kommunalt  regi 
● fastholder og udbygger bevaringsindsatsen i Store Magleby landsby og Dragør 

gamle by 
● arbejder for, at Dragør gamle by og havn optages på UNESCO’s liste over verdens 

kulturarv  
● støtter renovering af Krudthus 2, så det kan bruges som kulturhus 
● støtter initiativer om at udvikle Kongelundsfortet til et spændende familie- og 

ungdomsfritidsområde i samarbejde med DGI 
● støtter museernes udviklingsplaner 
● fortsat støtter den frivilligt drevne Dragør Bio med et driftstilskud 
● afsætter midler i budgettet til et fremtidigt køb af biografbygningen 
● fortsat udvikler Dragør Bibliotek og Lokalarkivet, så de kan fungere som centrale 

informationskanaler, bl.a. i undervisningssammenhæng 
● udvikler faciliteterne til søbadning (badeanstalt og pontoner) 
● forbedrer området ved Hollænderhallen med ekstra hal, omklædningsrum, 

foreningslokaler, ekstra kunstgræsbane, løbesti, atletikfaciliteter 
● gør en aktiv indsats for at få etableret nye idrætsfaciliteter, ikke alene ved 

Hollænderhallen, men også i nærheden af, hvor folk bor. 
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Erhverv og turisme 
 
Vision 
 
Dragør Kommune fører en aktiv erhvervspolitik, der sikrer et levende erhvervsliv og en 
bæredygtig turisme. Dragør satser på kulturturisme og kvalitet. Det er attraktivt for vores 
virksomheder at forblive i kommunen og for nye virksomheder at etablere sig.  
 
 
Overordnet politik 
Dragør Kommune skal i sin erhvervspolitik satse på vores særpræg og styrkeområder. Det 
største er måske turistområdet. Men havnerelaterede erhverv, handel, gode 
håndværksvirksomheder og innovative nye virksomheder, ofte enkeltmandsvirksomheder, 
er også styrkeområder i Dragør, som Liste T ønsker skal have kommunens 
opmærksomhed.  
 
En erhvervsvenlig kommune 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, 
der gør det let for virksomheder at være i dialog med kommunen om konkrete forhold og i 
forbindelse med årlige dialogmøder.  
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune skal være åben for at støtte projekter med videre 
erhvervs- og turistmæssige perspektiver, i det omfang dette er muligt inden for lovens 
rammer. Dragør Kommune bør eksempelvis støtte op om turismen og kommunens 
virksomheder ved at sikre gode rammer for udvikling og markedsføring. Dragør Kommune 
bør støtte og lytte til erhvervsorganisationer som Dragør Erhverv og Dragør Turistråd, og 
kommunen bør støtte op om skabelse af fællesskaber for små og nye virksomheder. Liste 
T ønsker også, at kommunen understøtter markedsføringsinitiativer for godt håndværk 
(”Dragør Håndværk”), god mad (”Smag på Dragør”) og lignende. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune i udbud af kommunale opgaver gør en indsats for, at 
udbuddene sker på en måde, der gør det muligt for Dragørs erhvervsdrivende at afgive 
tilbud. Det kan evt. ske ved brug af Gentofte-modellen, som er beskrevet i afsnittet om 
økonomi. Liste T ønsker endvidere, at kommunen ved udbud af opgaver indfører sociale 
klausuler, hvor det er muligt, og sikrer sig mod social dumpning ved at kræve kædeansvar. 
 
Turisme 
Ud over at Dragør havn fortsat skal være en magnet for sejlerturisme, bør pejlemærkerne 
for turismen i Dragør Kommune være kulturturisme og kvalitet. Det skal sikre en turisme, 
der – udover at være god for turisterne – også vil have kommunens borgeres støtte. Liste 
T ønsker, at Dragør Kommune på turistområdet skal indgå i et tæt samarbejde med vores 
nabokommuner bl.a. gennem dannelsen af VisitAmager for dermed at sikre en stærk 
markedsføring.  
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Det betyder så også, at Dragør Kommune skal afvise visse typer aktiviteter, der ikke tjener 
kommunens bedste, f.eks. mere ”tivoliprægede” aktiviteter, der bedre kan fungere andre 
steder.  
 
Erhvervs- og turistpolitikken skal ses sammen med bevarelsen af vores kultur- og 
naturmiljøer, vores museer og gallerier og variationen af kulturelle arrangementer hen over 
året. De forskellige aktiviteter bidrager alle til at understøtte et aktivt erhvervsliv. 
  
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune 

● aktivt understøtter erhvervsudvikling og markedsføringsinitiativer i Dragør 
Kommune 

● giver kommunens erhvervsforeninger incitament og om muligt økonomisk støtte til 
at tage nye, spændende initiativer 

● sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der understøtter 
virksomhedernes dialog med kommunen  

● skaber rammer for at enkeltmandsvirksomheder kan finde sammen i klynger og 
dermed skabe mere værdi 

● fremmer integrationen af ikke miljøbelastende virksomheder i kommunens 
boligområder 

● sikrer, at kommunens indkøbs- og udbudspolitik giver mulighed for leverancer fra 
lokale virksomheder.  

● sikrer ensartede rammevilkår for erhvervsdrivende på havnen og i byen, herunder 
ved fastsættelse af stadeafgifter 

● sætter vilkår for udlejning af kommunale arealer til erhvervsformål på et niveau, så 
de ikke hindrer en erhvervsudvikling 

● støtter, at Dragør Havn udbygger sin attraktionsværdi for lystsejlere og gerne større 
træskibe 

● understøtter etablering af et delvis fondsfinansieret havnehus/velkomstcenter på 
havnen (se afsnittet om by, havn og landskab) 

● støtter Dragør Turistråds og Dragør Erhvervs informationsarbejde og 
markedsføring. 

 
 

Beskæftigelse 
 
Vision 
 
Som kommunens største arbejdsgiver sikrer Dragør Kommune et godt arbejdsmiljø med 
fokus på både høj professionalisme og stor rummelighed, baseret på respekt og 
medbestemmelse. Gennem en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik styrker Dragør 
Kommune mulighederne for lokal beskæftigelse. Dragør Kommune sikrer, at alle får den 
hjælp, de har brug for, til at virke i et arbejdsliv eller til at skabe sig et arbejdsliv. 
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Overordnet politik 
Dragør Kommune er kommunens største arbejdsgiver. Derfor handler en aktiv 
beskæftigelsespolitik i Dragør kommune både om kommunens egen ansættelses- og 
personalepolitik og om, hvordan vi sikrer, at de borgere, der er blevet ramt af ledighed, får 
den bedst mulige hjælp til igen at kunne deltage i et aktivt arbejdsliv. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune som arbejdsgiver har fokus på god ledelse. 
Udgangspunktet er, at politikerne udstikker klare mål for udviklingen, som direktionen og 
de decentrale ledere kan omsætte til mål for de enkelte institutioners virke. Medarbejderne 
skal kende målene, så de kan udfolde sig og bruge deres faglighed og kreativitet til at 
sikre, at målene opfyldes. Hvis dette skal lykkes, må der tillid og respekt tilbage på de 
kommunale arbejdspladser. Gennem respekt og tillid må vi stoppe den personaleflugt, vi i 
de sidste år har haft i Dragør Kommune inden for især skoleområdet og ældreomsorgen. 
Men ikke kun der. Vi skal generelt have genskabt arbejdsglæden hos kommunens mange 
medarbejdere. 
 
Liste T ønsker også, at Dragør Kommune øger indsatsen for efteruddannelse af sit 
personale, således at alle personalegrupper er godt klædt på til at løse både dagens og 
morgendagens opgaver. 
 
Sygefraværet i Dragør Kommune er stadig højt, selv om det har været faldende. Det er 
Liste T’s overbevisning, at en forbedring af arbejdsmiljøet vil kunne nedbringe 
sygefraværet væsentligt. Klare målsætninger fra ledelsen er det bedste grundlag for 
uddelegering af ansvar til medarbejderne. Når medarbejderne får et selvstændigt ansvar 
for deres ansvarsområder og mærker ledelsens tillid og respekt for deres indsats, vil det 
medføre engagement og arbejdsglæde og kvalitet i arbejdet. 
 
I forhold til beskæftigelsespolitikken er Dragør Kommune omfattet af et forpligtende 
samarbejde med Tårnby Kommune, hvor jobcentret i Tårnby er den udøvende part. Liste T 
ønsker, at Dragør Kommune går langt mere aktivt ind i en dialog om opgavernes løsning 
og et tilsyn med, at opgaverne løses på en kvalificeret måde. Det forudsætter, at Dragør 
Kommune har en beskæftigelsespolitik, som sætter klare mål for udviklingen.  
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● som arbejdsgiver har fokus på god ledelse både i administrationen og i de 
decentrale enheder 

● gennem sin personalepolitik bidrager til at sikre et rummeligt arbejdsmarked i de 
kommunale institutioner og i administrationen 

● sikrer, at personalet på de kommunale arbejdspladser er veluddannet og kvalificeret 
til sit arbejde. Kvalifikationerne sikres gennem målrettet om- og efteruddannelse  

● sikrer elev- og praktikpladser i administrationen og de decentrale enheder, både for 
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unge i kommunen og for voksenlærlinge 
● sørger for, at personalesammensætningen afspejler den etniske og kulturelle 

mangfoldighed i kommunen 
● aktivt arbejder med jobrotation, løntilskud og seniorjobs for at fastholde ledige 

borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet  
● ved omstruktureringer på kommunens arbejdspladser i videst mulig omfang tilbyder 

medarbejderne efteruddannelse, der kvalificerer dem til andre job i kommunen 
● vedtager en beskæftigelsespolitik, som rummer principper og værktøjer til at sikre, 

at Dragørs borgere har mulighed for at have et aktivt arbejdsliv, hvor ingen 
afskæres fra et job på grund af handicap eller etnicitet  

● ved nyansættelser, hvor det er relevant, gør brug af supplerende 
danskundervisning og mentorordninger for at fremme integration 

● styrker tilsynet med beskæftigelsesindsatsen og dialogen med Tårnby Kommune 
herom. 

 

 

Integration 
Vision 
 
Dragør Kommune understøtter aktivt integration og inklusion, således at alle nye borgere 
ser sig selv som – og respekteres som – fuldgyldige medlemmer af vores samfund. 
 
 
Overordnet politik 
Dragør Kommune har ansvaret for, at gennemføre et integrationsforløb i op til 5 år for nye 
borgere, som er tildelt kommunen, efter de har fået asyl i Danmark. Dragør Kommune har 
dermed en enestående mulighed for at sikre, at integrationen forløber godt, således at alle 
– både de nye borgere og kommunens andre indbyggere – kan trives sammen som gode 
naboer. 
 
Opgaven er overkommelig. I 2015 modtog vi 31 flygtninge, og i 2016 har vi modtaget 27.  
 
I løbet af de 5 år skal de nye borgere både lære det danske sprog og finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. En del af kommunens opgaver løses via jobcentret i Tårnby. 
Lovgivningen sætter job før skole – virkeligheden viser imidlertid, at god integration og 
varige jobs forudsætter et godt kendskab til sproget.  
 
Lovgivningen stiller ingen krav til omfanget af danskundervisningen. Reelt tilbydes i dag 
kun danskundervisning 3 dage om ugen i 3 timer på hold med 22 elever fra mange lande. 
Det er ikke godt nok til at sikre en hurtig og god tilegnelse af det danske sprog. Derfor 
ønsker Liste T, at Dragør Kommune skal afsætte midler til en mere intensiv 
sprogundervisning for alle, samt en særlig indsats for analfabeter og personer med kort 
skoleuddannelse. Og undervisningen bør kombineres med uddannelse i danske 

41 
 



TVÆRPOLITISK FORENING 
________________________________________________________________________
________ 
 

samfundsforhold, historie og kultur. 
 
Mange af de nye borgere mangler en formel uddannelse. Vi ved, at ufaglærte jobs vil blive 
færre i fremtiden. Derfor er det Liste T’s ønske, at Dragør Kommune sikrer, at jobcentret 
opmuntrer vores nye medborgere til at tage en uddannelse, om muligt som 
voksenlærlinge. 
 
Dragør Kommune bør give plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af 
medborgere i integrationsforløb på IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår, hvor dette 
er relevant. 
 
Liste T ønsker, at flygtninge i integrationsforløb hurtigst muligt sikres en varig bolig. Indtil 
dette er muligt, bør alle vores nye medborgere tilbydes boliger med ordentlige 
køkkenforhold og adgang til fællesrum, hvor man naturligt kan mødes med venner og 
naboer. Det kan mest økonomisk gøres ved køb af et antal parcelhuse, der indrettes som 
enkeltværelser med fællesrum. Samtidig ønsker Liste T, at Dragør Kommune hurtigst 
muligt understøtter planlægning af flere almene boliger. (Se afsnittet om By, havn og 
landskab).  
 
Liste T ønsker, at boligpavillonerne ved Hollænderhallen afskaffes, og der ikke opføres 
flere tilsvarende boliger andre steder i kommunen. Det skal ske, både fordi pavillonerne er 
dyre, fordi de ikke fremmer integration og generelt ikke er værdige til længerevarende 
boligplacering af sårbare mennesker. 
 
Dragør Kommune tilbyder i vidt omfang tolkebistand. Det er godt, men dyrt. Dragør 
Kommune bør også søge andre veje til at sikre en god kommunikation. Her er der behov 
for, at breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et indhold, der er 
målrettet til modtagerne. Det sker ikke i dag. Det bør tillige overvejes, om standardbreve 
kan skrives på hovedsprogene. 
 
Børnene tilbydes allerede institutionsplads, og det er godt for deres integration. Men for 
nytilkomne børn i skolealderen er det en stor udfordring at finde sig til rette i skolen. Liste T 
ønsker et kvalificeret modtagelsesberedskab, der kan sikre, at tilkomne børn får den 
allerbedste start i Dragør. Det kvalificerede modtagelsesberedskab kan f.eks. indeholde en 
sproggruppe for de mindste børn og en modtagelsesklasse for de lidt større børn. Liste T 
ønsker, at tilbuddene oprettes i tæt tilknytning til institutionen eller skolen, så de ikke 
opleves som en isoleret enhed. Det vil give mulighed for tæt samarbejde og tæt tilknytning 
til jævnaldrende børn, og samtidig styrke muligheden for at barnet indsluses i den blivende 
gruppe, så snart det er parat.  
 
Når børnene sluses ind i de normale klasser, bør det ske med supplerende, velkvalificeret 
sproglig støtte, som tager udgangspunkt i, at dansk er børnenes andet sprog.  
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune understøtter indsatsen fra de mange frivillige 
organisationer, der arbejder for en god integration, herunder Venligboerne, Dansk 
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Flygtningehjælp, Røde Kors, idrætsforeningerne, menighedsrådene m.fl. Det kan dels ske 
ved at formidle information om de mange frivillige, dels ved at yde tilskud til deres 
aktiviteter. 
 
Liste T ønsker, at adgang til at se dansk TV sikres for alle i integrationsforløb. Men 
licensen er dyr for en person på integrationsydelse.  
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● sikrer forbedret sprogundervisning til alle i integrationsforløbet samt en særlig 
indsats for analfabeter og personer med kort skoleuddannelse med henblik på, at 
alle hurtigt afslutter dansk 2 

● sikrer at danskundervisningen kombineres med uddannelse i danske 
samfundsforhold, historie og kultur 

● giver plads på kommunens arbejdspladser til ansættelse af medborgere i 
integrationsforløb i IGU-lærepladser eller på ordinære lønvilkår 

● sikrer varige boliger til flygtninge i integrationsforløb, eller som minimum 
enkeltværelser med adgang til fællesrum og ordentlige køkkenforhold 

● sikrer at alle breve fra kommunen og jobcentret bliver skrevet i klart sprog, med et 
indhold, der er målrettet til modtagerne, og gerne på et sprog, de kan forstå 

● sikrer at skolebørnene hurtigst muligt sluses ind i de normale klasser, men med 
supplerende, velkvalificeret sproglig støtte  

● understøtter indsatsen fra de mange frivillige organisationer, der arbejder for en god 
integration, ved at formidle information om de mange frivillige 

● understøtter det frivillige integrationsarbejde ved tilskud fra § 18 midlerne til frivilligt 
socialt arbejde, jf. Lov om social service 

● bistår medborgere i integrationsforløb med licensbetaling, så de kan se dansk TV. 
  
 

Frivillighedspolitik 
Vision 
 
Frivilligt arbejde er en stærk tradition i Dragør Kommune, som rækker ud til alle borgere. 
Dragør Kommune samarbejder med frivillige organisationer og initiativer på en respektfuld 
måde og understøtter indsatsen økonomisk.  
 
 
Overordnet politik 
Der er en meget stærk tradition for frivilligt arbejde i Dragør Kommune. Det gælder på 
vores mange museer, i turistkontoret, i idrætsforeningerne, hos spejderne, på 
ældreområdet, i de almene boligområder, i skole- og forældrebestyrelser og i forhold til 
integration af vores nye medborgere. 
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De frivillige er et uundværligt supplement til de kommunale og andre offentlige opgaver. 
Dette er netop afspejlet i Dragør Kommunes politik for et aktivt medborgerskab. Men de 
frivillige er netop frivillige. De arbejder, fordi de brænder for sagen, og ikke fordi de får en 
løn. Derfor er der også en stor risiko for, at de stopper, hvis det bliver surt at samarbejde 
med myndighederne, eller de oplever manglende opbakning og respekt for deres indsats. 
 
Dragør Kommune har ansvaret for, at de kommunale opgaver på alle områder 
gennemføres professionelt for de berørte borgere. Men Liste T ønsker, at kommunen skal 
fremme og understøtte samarbejdet med frivillige organisationer og initiativer, ikke som 
erstatning for den professionelle kommunale indsats, men som et godt supplement til 
denne indsats. 
 
Liste T ønsker, at Dragør Kommune får en kommunalt ansat frivilligkoordinator med 
ansvar for at tage initiativer for alle aldersgrupper i samarbejde med frivillige 
organisationer og uformelle frivillige initiativer. Frivilligkoordinatoren skal skabe overblik 
over initiativer i kommunen og støtte udvikling og igangsætning af nye frivillige tiltag. 
Gerne med fokus på projekter der kan binde generationerne bedre sammen. Det er vigtigt, 
at koordinationen bliver styrket, og at der sikres kontinuitet i opgaven, så frivillige 
organisationer ikke skal bruge tid og kræfter på at finde vej gennem den kommunale 
administration. 
 
 
Konkret politik 
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune: 

● ansætter en frivilligkoordinator med ansvar for støtte til og samarbejde med de 
frivillige organisationer og andre frivillige tiltag for alle aldersgrupper  

● udarbejder et idékatalog, som kan støtte både kommunens egen indsats og de 
frivillige organisationers og andre borgeres indsats for at inddrage kommunens 
borgere i foreningsarbejdet og andre frivillige aktiviteter 

● anvender alle de midler, der tilflyder kommunen via § 18 i Lov om social service, til 
at støtte frivilligt socialt arbejde.  
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