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Dragør i udvikling 
 

Visioner og politik for en stærk og selvstændig kommune 
 

Det lykkedes Dragør Kommune at bevare selvstændigheden ved kommunalreformen, og vi har haft den første valgperiode efter 

reformen til at høste erfaringer. 

 

Vi ved nu mere om udfordringerne i at være en af landets mindste kommuner. Vi ved, at vi har langt større mulighed end større 

kommuner for at sikre nærhed mellem borgere og beslutningstagere.  

 

Dragør, Store Magleby og Søvang er ikke udkantsområder i en stor kommune – vi er selve kommunen. Med selvstændigheden kan 

vi sikre, at udviklingen kommer alle dele af vores kommune til gavn. 

 

Liste T’s program for næste valgperiode afspejler vores glæde over selvstændigheden og visioner for den fremtidige udvikling af 

Dragør Kommune. Samarbejdet med andre kommuner ser vi frem til – vi er ikke os selv nok. 

 

I Liste T tager vi vores valgprogram alvorligt. Det skylder vi Dragør og de mange borgere, som betror os deres stemme.   

 

Liste T’s valgprogram afspejler de muligheder og mål, vi vil arbejde for i den kommende periode for at gøre Dragør til et endnu 

bedre sted at bo. Dragør er en rig kommune – selv om den offentlige debat ind imellem giver indtryk af det modsatte. Vi har råd til 

at udvikle kommunen til gavn og glæde for Dragørs borgere. 

 

Liste T finder det vigtigt gennem kommunalpolitikken at skabe et godt liv i kommunen. Vores kommune kan bidrage til at skabe 

gode rammer for Dragørs borgere og fremme nye muligheder og forbedringer i alle livets faser. Vi vil samarbejde om dette med 

andre engagerede mennesker i Dragør Kommune, både inden for de politiske grupperinger og i de mange interessegrupper i 

kommunen. 

 

Liste T’s valgprogram for den kommende periode har fokus på følgende områder: 

 

• Visioner og praktisk politik i Dragør 
• Økonomi og ressourcer 
• Sundhed og trivsel 
• Energi- og miljø 
• Børn og unge 
• Skoler 
• Ældre 
• Kultur og fritid 
• Erhverv 
• Turisme  
• Beskæftigelse 
• Samarbejde med andre kommuner 
• Fysisk planlægning, byudvikling og trafik 
 

Vores politik for de enkelte områder er beskrevet hver for sig, men de skal naturligvis ses i sammenhæng.  F.eks. hænger   

”Sundhed og trivsel” sammen med både ”Børn og unge” og ”Ældre”.  
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VISIONER OG PRAKTISK POLITIK I DRAGØR 
 

 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Liste T blev dannet i 1961 i protest mod lukkede og snæversynede beslutninger, og ud fra en bred interesse blandt Dragørs borgere 

for at have indflydelse på vores kommune og dagligdag.  Liste T tager afsæt i det samfund, vi bor i, som vi vil forbedre gennem et 

åbent og forpligtende samarbejde på tværs. 

 

List T arbejder for Dragørs borgere og har kun Dragørs interesser at varetage. Det er stadig begrundelsen for, at Liste T er en 

væsentlig drivkraft i Dragør. 

 

Den sidste valgperiode har båret præg af , at beslutninger er truffet, uden at der har været fremlagt et ordentligt 

beslutningsgrundlag, som på redelig måde har belyst konsekvenserne af forskellige valgmuligheder. Sådan skal det ikke være i 

fremtiden.  

 

Politik 

Liste T ønsker, at 

- der skal være en åben debat i kommunalbestyrelsen – debatten skal ikke gemmes væk i udvalgene 

- Dragør Kommune baserer sine beslutninger på et oplyst grundlag 

- borgerne inddrages i beslutningsprocessen  

- samarbejdet styrkes med alle Dragørs råd og nævn i en fælles indsats for Dragørs udvikling 

- økonomien i enkelte projekter og for kommunen som helhed oplyses som en naturlig del af alle nye planer og projekter 

- der sikres et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen med brede forlig. 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune udarbejder en strategi og handlingsplan for konsekvent åbenhed og grundighed i 

beslutningsprocesserne. 

 

Idékatalog 

En sådan strategi kunne indeholde følgende elementer: 

1. Udvalgene under kommunalbestyrelsen sikrer, at diskussionen om generelle og principielle spørgsmål ikke kun føres bag 
udvalgenes lukkede døre, men løftes op i kommunalbestyrelsens åbne møder 

2. Dragør Kommune husker at høre alle berørte råd og nævn i god tid, inden beslutninger tages 
3. Dragør Kommune gennemfører borgermøder om spørgsmål, der berører større grupper af borgere eller hele kommunen 
4. Dragør Kommune nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerinddragelse om konkrete opgaver 
5. Dragør Kommune sikrer, at afledte økonomiske konsekvenser for kommunen eller borgerne medtages i belysningen af 

økonomien i enkeltprojekter. 

Styrken i Dragør Kommune er et aktivt demokrati, hvor det er nemt at komme til orde og nemt at blive hørt. 

Beslutninger tages på et oplyst grundlag, og hvor borgerne og alle Dragør Kommunes råd, nævn og foreninger 

inddrages aktivt i beslutningsprocessen. 

Ønsker for kommunens udvikling er klare og omsættes til konkret politik og handling. 

 



Liste T – Politik 2009 / d. 24. august 2009 

3/17 

 

ØKONOMI OG RESSOURCER 
 

Vision 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Liste T ønsker en økonomisk udvikling, hvor kommunen formår at tænke langsigtet i anvendelsen af såvel økonomiske som 

menneskelige ressourcer.  

 

Med henblik på at opnå strukturelle gevinster og effektivitetsforbedringer og derved opnå en frigørelse af ressourcer til nye 

opgaver ønsker Liste T at indgå i en respektfuld dialog med forvaltningen og de kommunalt ansatte. 

 

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- skattetrykket i Dragør Kommune skal være sammenligneligt med andre kommuners i Region Hovedstaden 

- Dragør Kommune skal have konkurrencedygtige takster, og at taksterne skal være stabile af hensyn til borgernes 

privatøkonomi 

- driftsresultatet skal som minimum kunne finansiere renter og afdrag 

- Dragør Kommune skal kunne bruge muligheden for at lånefinansiere nødvendige anlægsinvesteringer og lovpligtige udlån 

- Dragør Kommune bruger tillige mulighederne for Offentligt Privat Partnerskab, ESCO m.m. til gennemførelse af 

anlægsopgaver, hvis det er økonomisk attraktivt 

- indtægter fra salg af jord og ejendomme skal anvendes til finansiering af nye anlæg og initiativer 

- driftsomkostninger ikke lånefinansieres 

- målet for den gennemsnitlige kassebeholdning til dækning af de løbende betalinger skal som minimum være 25 mio. kr., 

og det årlige budgetforslag skal indeholde en buffer til uforudsete udgifter 

- gældsbyrden pr. borger ikke overstiger gennemsnittet i Region Hovedstaden1

- gælden nedbringes gennem løbende afdrag 

 

- skatteprocenten kan opjusteres i forbindelse med konkrete formålsbestemte projekter 

- Dragør Kommune revurderer sin anvendelse af ressourcer indenfor kommunens forskellige sektorer i dialog med 

forvaltningerne og de kommunalt ansatte 

- der skal gives mere økonomisk ansvar og indflydelse til bestyrelser, råd og nævn 

- Dragør Kommune fastholder de decentrale enheders økonomiske ansvar, og støtter institutionerne med relevant 

økonomisk rådgivning 

- Dragør Kommune sikrer plads i budgettet til forebyggende vedligehold af veje, bygninger og anlæg   

- Dragør Kommune indfører en automatisk kontrol til overvågning af omkostningsudsving i den kommunale økonomi. 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune i dialog med personaleorganisationerne revurderer sin ressourceanvendelse indenfor de forskellige 

sektorer med henblik på at frigøre personale til nye opgaver. 

 

                                                                        
1 Pr. d. 1.1.2009 er Dragør Kommunes gæld pr. borger lig med kr. 13.383 sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden på kr. 14.671. 

Dragør Kommune har en bæredygtig økonomi, der sikrer kommunens fortsatte udvikling af dens opgaveløsning 

Dragør Kommunes økonomi sikrer til enhver tid, at kommunen forbliver selvstændig 

Flertallet af borgerne i kommunen synes, at Dragør Kommune leverer kvalitetsydelser for den skat borgerne betaler 
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SUNDHED OG TRIVSEL 
 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Liste T er grundlæggende enig i Dragør Kommunes nye politik for sundhed og trivsel, men vi synes, at kommunen godt kan være 

mere handlekraftig.  

 

Liste T tror på den brede og vedholdende indsats med fokus på både kort og lang sigt.  

 

Liste T tror ikke

 

 på forbud. Vi tror derimod på vedholdende bearbejdning af holdninger med henblik på at fremme sunde vaner. 

Liste T mener, at idrætten er et vigtigt element i folkesundheden for både børn og voksne. Derfor skal sundhed og trivsel blandt 

andet udvikles via kultur- og fritidspolitikken, hvor ordentlige idrætsfaciliteter gives høj prioritet, og hvor der sikres idrætsfaciliteter 

i nærmiljøet.  

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- Dragør kommune skal bidrage til at gøre det sjovt at leve sundere. Dette skal ske gennem aktiv involvering af borgerne og 
gennem udvikling af sunde kostvaner i skoler og institutioner 

- Dragør Kommune fastholder fokus på kvaliteten af den del af sundhedsområdet, der gennemføres i samarbejde med 
Tårnby 

- Dragør Kommune fremlægger konkrete forslag og en handlingsplan til at sikre kvaliteten i de opgaver, der løses i 
samarbejde med Tårnby 

- Dragør Kommune identificerer områder, hvor kultur- og fritidspolitikken kan spille sammen med og understøtte 
politikken for sundhed og trivsel, og fremlægger konkrete forslag om nye tiltag 

- Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med og støtten til det frivillige sociale arbejde. 
 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune fremlægger konkrete forslag til samarbejdet med de lokale foreninger om gennemførelse af de mange 
gode tanker i Sundhedspolitikken 

- Dragør Kommune fremlægger en handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken i forhold til kommunens egne 
ansatte med opmærksomhed på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 

 

Idékatalog 

Der er mange muligheder for at fremme en sammenhængende politik for sundhed og trivsel. Der er listet mange gode forslag i 

kommunens sundhedspolitik, herudover omfatter Liste T’s idékatalog f.eks.: 

 

1. Dragør Kommune kortlægger sine motionsstier/stisystem – og laver en plan for etablering af energirigtig belysning af 
stierne, så de også kan bruges trygt om aftenen  

2. Dragør Kommune vedtager i samarbejde med Ældrerådet konkrete forslag om udvikling af tilbuddene til de ældre – f.eks. 
ved etablering af muligheder for fysisk aktivitet 

3. Dragør Kommune gør en særlig indsats for at inddrage alle borgere – unge som ældre – der ikke er aktive, men egentlig 
gerne ville være det. 

Dragør Kommune skaber rammer, der fremmer sundhed og trivsel for alle borgere.  

Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, hvor man oplever respekt fra myndighederne og 

omgivelserne, og hvor man har mulighed for at leve et værdigt liv i fællesskab med andre.  
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ENERGI OG MILJØ 
 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Efter kommunalreformen varetages en del af miljøforvaltningen af Tårnby Kommune. Liste T ønsker, at Dragør Kommune presser 

på, for at vi sammen med Tårnby fører en aktiv miljøpolitik. På energi- og miljøområdet er der brug for stor kreativitet for at 

fremme bæredygtighed og imødegå klimaforandringer.  

 

Liste T ønsker at fastholde mangfoldigheden i naturen og bevare flest mulige grønne områder spredt ud i hele kommunen, bundet 

sammen af et sammenhængende grønt stisystem. 

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- Dragør Kommune skal fremme energi- og miljømæssig bæredygtighed i alle sine beslutninger og handlinger 

- Dragør Kommune skal gå aktivt ind i opgaven med at involvere kommunens borgere ved at skabe gode rammer for, at 

borgere reelt kan agere som energi- og miljøbevidste mennesker  

- Dragør Kommune synliggør sin energi- og miljøprofil og de opnåede resultater 

- Dragør Kommune fortsat skal sikre en meget høj standard i spildevandsbehandlingen og tilstræbe mindst 90 % 

selvforsyning med drikkevand 

- Dragør Kommune etablerer en grøn sti fra Søvang til Kongelunden langs kysten 
- Dragør Kommune gennemfører energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb  
- Dragør Kommune sikrer en effektiv energiudnyttelse i sine egne bygninger og institutioner 
- Dragør Kommune opretholder det samlede areal af grønne områder i kommunen. Hvis et grønt område inddrages til 

andre formål, skal der oprettes et nyt af tilsvarende størrelse 
- At Dragør Kommune opretter en grøn idé-bank, som institutioner, borgere og virksomheder kan lade sig inspirere af og 

bruge i det daglige. 
 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune sikrer, at kommune- og lokalplaner indeholder krav om, at alt privat og kommunalt nybyggeri skal 
opføres efter nøje fastsatte energi- og miljørigtige minimumskrav 

- Dragør Kommunes beslutninger om anlæg og drift af kommunens ejendomme og arealer konsekvent vurderes i forhold til 
energi- og miljømæssig bæredygtighed. 

 

 

Idékatalog 

Der er mange muligheder for at fremme en sammenhængende politik for energi og miljø. Liste T’s idékatalog omfatter f.eks.:  
1. Dragør Kommune videreudvikler sin grønne affaldsordning og affaldssortering generelt, med henblik på størst muligt 

genbrug 
2. Dragør Kommune tilskynder institutioner, virksomheder og borgerne til energirigtige indkøb, effektiv energiudnyttelse og 

brug af vedvarende energi (sol, vind, jordvarme ..) 
3. Dragør Kommune tilskynder institutioner og borgere til at spare på vandet 
4. Dragør Kommune sætter fokus på lokal energi og miljø igennem projekter i skoler, daginstitutioner og foreninger 

 

Dragør Kommune arbejder på at være blandt landets bedste kommuner på energi- og miljøområdet.  

Dragør Kommune ønsker at overdrage et bæredygtigt samfund til vore efterkommere. Det gælder for kommunens 

egne bygninger og arealer, og det gælder de rammer, kommunen giver borgerne, for at de også kan bidrage aktivt 

til en bæredygtig fremtid. 

Dragørs unikke natur skal opleves, benyttes og beskyttes. 
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5. Dragør Kommune gør det attraktivt at bruge naturen og værne om den 
6. Dragør Kommune sikrer økologi i kommunens institutioner 
7. Dragør Kommune etablerer en belønning – et ”Grønt flag” - til grønne butikker og virksomheder 
8. Dragør Kommune prioriterer færre fliser og flere grønne overflader af hensyn til nedsivning af regnvand 
9. Dragør Kommune etablerer lavenergibelysning overalt hvor det er muligt - også på kommunens motionsstier 
10. Dragør Kommune arbejder for energi- og miljørigtig forbedring af bustransporten til metroen. 
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BØRN OG UNGE 
 

Vision 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Dragørs børn tilbringer mange timer i dagtilbud, fra de er ganske små, til de er teenagere. Her er de omgivet af mange børn og 

voksne. Det er fundamentalt for børnenes videre vej gennem livet, at tiden i institutionerne bidrager til deres sociale udvikling på 

en varm og positiv måde. Der skal være sammenhæng mellem børnenes tid hjemme i familierne og tiden i institutionerne.  

 

Et godt og trygt børneliv er betydningsfuldt resten af livet. Det er kommunens opgave at sikre, at dagtilbuddene har fysiske rammer 

og jobvilkår for personalet, som kan understøtte børnenes positive udvikling. Den store udvikling, der er sket inden for 

dagtilbuddenes pædagogiske arbejde skal fortsættes og der bør bygges videre på forældrenes store engagement i deres børns liv. 

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- Dragør Kommune sikrer gode fysiske rammer og en pædagogisk normering, der giver gode trivselsmuligheder for både 

små og store børn i daginstitutionerne 

- ”gode fysiske rammer” omfatter både tilstrækkelige arealer med gode udfoldelsesmuligheder for børnene, ordentligt 

indeklima og ordentlig rengøring 

- ” gode trivselsmuligheder” omfatter både god pædagogik, fokus på at fremme glæden ved fysisk aktivitet generelt og 

forebygge overvægt  

- Dragør Kommune bevarer dagplejen som en selvstændig "institution" i Dragør med kvalificeret pædagogisk ledelse 

- fastholde og styrke samarbejdet med forældrebestyrelser, Forældrenævnet og Institutionssamrådet 

- medvirke til at optimere driften af vore institutioner og videreudvikle ledelsesarbejdet, i den forbindelse kan 

institutionernes åbningstider revurderes, så de passer til borgernes behov 

- institutionernes placering ikke ændres til gene for borgerne 

- Dragør Kommune kommer tilbage til Dragør-normen for de 0-6 årige med mindst 3 m² pr. barn i institutionerne 

- det pædagogiske arbejde fortsat gøres attraktivt og anerkendt, og det pædagogiske personale sikres efteruddannelse. 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune fastholder decentraliseringen af budgetterne til institutionerne, men at kommunen samtidig sikrer 
rådgivning til institutionerne om optimal anvendelse af midlerne 

Børn og unge i Dragør Kommune skal opleve en tryg dagligdag, hvor de udvikler sig til harmoniske, glade og 

nysgerrige børn med stort selvværd og fornemmelse for de børn og voksne, de møder i dagligdagen. 
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SKOLER 
 

Vision 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Liste T vurderer, at de nuværende 4 skoler og deres fysiske placering er den rigtige. Liste T ønsker, at Dragør Kommune skaber 

grundlaget for en fortsat udvikling af kommunens 4 skoler, så kommunens børn sikres en spændende og tryg skolegang med en 

tidssvarende undervisning. 

 

Liste T vurderer, at et godt samarbejde mellem skole, forældre og børn er en væsentlig forudsætning for at virkeliggøre visionen. 

 

Liste T vurderer, at samarbejdet med Tårnby Kommune om den vidtgående specialundervisning fungerer tilfredsstillende. Vi vil 

sikre, at samarbejdet fortsat har gode vilkår til gavn for de børn, der benytter det. 

 

Idræt er et vigtigt element i folkesundheden, derfor prioriterer Liste T idræt og bevægelse i såvel skoler, som institutioner og 

foreningsliv. 

 

 

Politik 

Liste T ønsker, at  

- undervisningen skal fokusere på børnenes faglige og kreative kompetencer og fysiske udfoldelser, såvel som sociale og 

demokratiske kompetencer 

- der skal være helhed i børnenes hverdag med et professionelt samspil mellem skole og fritidstilbud 

- indskolingen skal fortsat udvikles gennem samspil mellem pædagoger og lærere 

- lærere og skoleledere udvikler deres faglige kompetencer gennem fortsat efteruddannelse 

- kommunens fantastiske natur- og kulturressourcer inddrages i undervisningen i størst mulig omfang, blandt andet ved et 

samarbejde med bibliotekerne, biografen, museerne og lokalarkivet 

- skolerne skal, med respekt for undervisningen, bruges flittigt udenfor skoletiden til sociale og kreative aktiviteter for alle 

borgere i kommunen 

- ansatte på Dragør Kommunes skoler til stadighed følger med den pædagogiske udvikling gennem relevant 

efteruddannelse. 

 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune prioriterer udviklingen af skolernes fysiske rammer i de årlige budgetter 

- Dragør Kommune i samarbejde med skolerne og forældrebestyrelserne vedtager en plan for øget samarbejde mellem 

skolerne om løsning af faglige og sociale opgaver. 

 

Dragør Kommunes børn og unge skal opleve en tryg skoletid med både en stærk faglig udvikling og med udvikling af 

deres kreative, sociale og demokratiske kompetencer. 
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ÆLDRE 
 

Vision 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Vi har mange ældre medborgere i Dragør Kommune. Og vi får flere. Kommunen skal være attraktiv både for de ældre, der kan klare 

sig selv, og som ønsker at deltage aktivt i det fælles liv i kommunen, og for de ældre, som har brug for særlig omsorg og pleje. 

Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med kultur- og fritidspolitikken og sundhedspolitikken.  

 

Liste T vil fortsat sikre, at Wiedergårdens aktivitetshus er et gratis aktivitetstilbud til vore ældre borgere. 

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning er vigtige for at sikre et godt liv og forebygge skavanker. Det kan lette hverdagen, når de 

rigtige hjælpemidler kan stilles til rådighed, så snart der er brug for dem.  

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- Dragør Kommune skal sikre et værdigt liv for vore ældre medborgere  

- Dragør Kommune skal fokusere på, at hjælpe vore ældre medborgere med at opretholde en aktiv hverdag 

- Dragør Kommune sikrer den nødvendige bistand til, at borgere, der ønsker det, kan blive længst muligt i egen bolig, men 

også at de, der både har behov for og ønske om det, kan få en plejehjemsplads i kommunen 

- maden til de ældre fortsat skal tilberedes på Enggården 

- bevare en hjemmepleje og en døgnsygepleje, der har tid til menneskelig omsorg. Vi skal ikke have stregkode-tyranni i 

Dragør 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune vedtager et katalog over konkrete tiltag til opfyldelse af kommunens ældrepolitik. 

Det skal være godt at blive ældre i Dragør Kommune. 
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KULTUR OG FRITID 
 

Vision 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Kultur og fritid inddrager borgerne i et skabende fællesskab. Udviklingen af kultur- og fritidsområdet skal ses i sammenhæng med 

børne- og ungepolitikken, sundhedspolitikken og udviklingen af erhvervslivet og turismen i Dragør Kommune. 

 

Politik 

Liste T ønsker, at  

- Dragør Kommune prioriterer kultur- og fritidspolitikken som drivkraft for vores kommune 

- kultur og fritid skal kendetegne Dragør Kommune - at vi skal signalere åbenhed for nye initiativer og aktiviteter, men at vi 

samtidig står vagt om de helt fantastiske kulturhistoriske værdier, som kommunen er så rig på 

- fastholde god tilgængelighed og spredning af kultur- og fritidsfaciliteter i hele Dragør Kommune 

- Dragør Kommune fortsat skal støtte museernes udvikling og give opbakning til etablering af et nyt Lodsmuseum 

- Dragør Kommunen fortsat støtter, at Dragør Bio kan fortsætte som aktiv biograf 

- Dragør Kommune sikrer bevarelse af friluftsbadefaciliteterne (badeanstalt og pontoner) til glæde for både sommer- og 

vinterbadere 

- Dragør Kommune gør en aktiv indsats for fortsat at sikre en svømmehal i Dragør ved at udvikle et projekt for en  

svømmehal, der kan gennemføres med fondsmidler og private midler 

- Dragør Kommune skaber klare regler for valg til Folkeoplysningsudvalget med henblik på at sikre reel indflydelse til 

idrætsforeninger, den uorganiserede idræt, spejdere, aftenskolerne m.m. 

- Dragør Kommune opprioriterer samarbejdet med de frivillige ledere i respekt for deres store indsats indenfor kultur- og 

fritidslivet 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune udvikler én sammenhængende ”Kultur- og Fritidspolitik” 

- Dragør Kommune forvaltningsmæssigt og administrativt organiserer arbejdet, så det afspejler, at kommunen prioriterer 

kultur og fritidsaktiviteter, som en drivkraft i kommunens udvikling, bl.a. gennem udpegning 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, og idræt.  

 

Idékatalog 

Liste T har bl.a. følgende idéer til videre bearbejdning i valgperioden: 

1. Dragør Kommune prioriterer projekter, som styrker og udvikler børn og unges musiske og kulturelle kompetencer 

2. Dragør Kommune fremmer projekter, som styrker og udvikler klubbernes forebyggende arbejde og SSP-samarbejdet i 

kommunen 

3. Dragør Kommune gør en særlig indsats for at holde kontakten til de unge, der er vokset fra institutionerne, og sikre dem 

plads i fællesskabet, f.eks. via åbne værksteder eller gennem etablering af et ungdomshus/ungdomsskib 

4. Dragør Kommune søger aktivt at inddrage vores nye borgere i fælles aktiviteter, til kulturel berigelse af os alle 

5. Dragør Kommune søger veje til at kultur- og fritidsaktiviteter kan udvikles i samarbejde med helt eller delvist 

erhvervsrettede aktiviteter, f.eks. gennem arbejdende værksteder 

6. Kultur- og fritidsaktiviteter spredes over hele kommunen gennem udnyttelse af eksisterende faciliteter, herunder ikke 

mindst skolerne. Fritids- og idrætslivet skal ikke kun samles ét sted, men også bevares som en del af nærmiljøet 

7. Dragør Kommune prioriterer udmøntning af kommunens handicappolitik 

Dragør Kommune skal være en kulturkommune, hvor kultur- og fritidsaktiviteter er en drivende kraft i udviklingen af 

et farverigt, skabende og legende miljø til glæde for vores egne borgere og gæster udefra.  
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8. Dragør Kommune prioriterer kommunens idrætspolitik og fastholder en afbalancering mellem breddeidrætten og elite-

udviklingen 

9. Dragør Kommune søger veje til at sikre, at Dragør havn kan udvikle sig som hovedstadsområdets maritime kulturhavn for 

både klassisk og moderne søfart. 
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ERHVERV 
 

Vision 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Den aktuelle økonomiske afmatning gør det særlig vigtigt, at Dragør Kommune har en aktiv erhvervspolitik, som kan bidrage til, at 

vores erhvervsliv trives og udvikler sig. Erhvervspolitikken skal bidrage til, at der bliver flere attraktive arbejdspladser i kommunen 

indenfor de eksisterende erhvervsområder. 

 

Politik 

Liste T ønsker, at  

- Dragør Kommune skal støtte erhvervsinitiativer, der afspejler kommunens særpræg – fiskeri, havnerelaterede erhverv, let 

industri og håndværk, butikker og liberale erhverv 

- bevare havneområdet i kommunalt eje og give brugere mulighed for langvarige kontrakter. Det skaber sikkert grundlag 

for at etablere eller udbygge deres virksomheder 

- fremme den udvikling, der ligger i Tænketankens erhvervsdel, og som er afspejlet i Lokalplan 70  

- erhvervslivet høres, inden der tages vigtige beslutninger, der berører de erhvervsdrivende 

- Dragør Kommune støtter muligheden for, at store træskibe, tur- og charterskibe kan have Dragør Havn som hjemhavn. 

 

Liste T ønsker ikke

 

 at genere erhvervslivet i Dragør Kommune med urimelige stadeafgifter og parkeringsafgifter. 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune prioriterer udviklingen med havnerelaterede erhverv på havnen – i henhold til nuværende 

lokalplanforslag 70 

 

 

Dragør Kommune fører en aktiv erhvervspolitik. Det skal være attraktivt for vores virksomheder at forblive i 

kommunen og for nye virksomheder at etablere sig.  
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TURISME 
 

Vision 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Dragør Kommune ønsker at vedligeholde og udbygge turismen i kommunen. Liste T vurderer, at Dragør Kommune på bæredygtig 

og balanceret vis kan udbygge antallet af turister, der besøger kommunen. Dette vil medføre merindtægter til lokale virksomheder 

og derved bidrage til kommunens udvikling totalt set. 

 

Dragør Kommunes natur, historie, kultur, havn m.m. er alt sammen med til at tiltrække turister til kommunen. Liste T ønsker, at alle 

disse ”pejlemærker” skal markedsføres mere både indenlands og udenlands. Gennemført på den rigtige måde vil dette understrege 

og udbygge Dragør Kommunes ry som en attraktiv kommune. 

 

  

Politik 

Liste T ønsker, at  

- Dragør Kommune skal støtte initiativer, der fremmer en turisme, der både kan være til glæde for beboere og turister – 

initiativer, der på en gang udnytter og styrker vores kulturhistoriske perler og dejlige natur, samt spændende 

arrangementer som Musikfestivalen, Maritimt Marked og Sildens Dag 

- sikre, at en øget turisme sker på bæredygtig vis.  

 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- de turistmæssige aktiviteter støttes aktivt og at turistinformationen genetableres 

 

 

Dragør Kommune har en aktiv og bæredygtig turisme til gavn for alle borgere i kommunen.  
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BESKÆFTIGELSE 
 

Vision 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Beskæftigelsespolitikken er i højere grad end før blevet en del af de kommunale opgaver.  Dragør Kommune løser en del af disse 

opgaver i samarbejde med Tårnby kommune. Det er vigtigt, at vi sikrer, at dette samarbejde tilgodeser den politik og de principper, 

som vi prioriterer i Dragør Kommune. 

 

Dragør Kommune kan dog også selv bidrage til opfyldelsen af vores vision gennem kommunens egen ansættelses- og 

personalepolitik. 

 

 

Politik 

Liste T ønsker, at  

- der skal sikres plads på arbejdsmarkedet for alle de borgere, der har alderen, og som gerne vil deltage i det fællesskab, 

som en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet giver mulighed for 

- der skal sikres plads på arbejdsmarkedet også til vores borgere af anden etnisk oprindelse 

- Dragør Kommune skal gennem sin personalepolitik bidrage til at sikre det rummelige arbejdsmarked i Dragørs 

institutioner og administration 

- beskæftigelsespolitikken lægges til grund for vores samarbejde med Tårnby Kommune. 
 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune vedtager en beskæftigelsespolitik, som skal rumme principper og værktøjer til at sikre, at Dragørs 
borgere har mulighed for at have et aktivt arbejdsliv. 

 

 

Idékatalog 

En sådan beskæftigelsespolitik kunne indeholde følgende elementer: 

1. Hurtigt tilbud om aktivering til alle arbejdsløse. Aktiveringstilbuddene skal være relevante for den enkelte og til gavn 
for fællesskabet i kommunen 

2. Personalet i Dragør Kommunes institutioner og administration skal være veluddannet og kvalificeret til deres arbejde 
3. Medarbejdernes kvalifikationer skal bl.a. sikres gennem målrettet om- og efteruddannelse  
4. Personalesammensætningen i Dragør Kommunes institutioner og administration skal afspejle den etniske og 

kulturelle mangfoldighed i kommunen 
5. Ved ansættelse af nye medarbejdere med dansk som 2. sprog tilbyder kommunen supplerende danskundervisning 

og en mentor i en introduktionsperiode  
6. Ved omstrukturering på kommunens arbejdspladser tilbydes medarbejderne i videst muligt omfang efteruddannel-

se, der kvalificerer dem til andre jobs i kommunen. 

Dragørs borgere skal kunne være en del af det fællesskab, der ligger i aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. 

Arbejdsmarkedet skal være tilgængeligt og rummeligt for alle, som har alder og lyst til at deltage. 
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SAMARBEJDE MED ANDRE KOMMUNER 
 

Vision 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Med kommunalreformen var det en betingelse, for at Dragør Kommune kunne bevare selvstændigheden, at vi indgik i et 

forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune om 5 områder: beskæftigelse, genoptræning og hjælpemidler, natur- og miljø, dele 

af det sociale område og dele af specialundervisningen. Princippet er, at vi lægger standarden, og vi betaler det, det koster.  

 

Ud over det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune har Dragør Kommune mulighed for at samarbejde med alle andre 

kommuner. Mest logisk drejer det sig om kommunerne i Hovedstadsregionen og Malmøområdet.  

 

Politik 

Liste T ønsker, at: 

- Dragør Kommune arbejder aktivt og i en positiv ånd for at få det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune til at 

fungere til alles tilfredshed 

- Dragør Kommune søger samarbejde om løsning af konkrete opgaver med alle relevante kommuner i Øresundsregionen til 

fælles bedste 

- der defineres klare servicemål 

- Dragør Kommune søger samarbejde med andre kommuner i Øresundsregionen – eksempelvis venskabskommunen 

Vellinge i Skåne - om konkrete opgaver, når muligheden viser sig, f.eks. – men ikke kun – inden for kultur- og 

fritidsområdet 

- Dragør Kommune i samarbejde med andre kommuner afdækker muligheder for national og international medfinansiering 

af udviklingsprojekter indenfor eksempelvis kultur, fritid og erhvervsfremme. 

 

  

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune analyserer alle områder, der er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og 
fremlægger konkrete forslag og en handlingsplan til at sikre en kvalificeret og omkostningseffektiv opgaveløsning. 

Dragør Kommune er en selvstændig kommune, som samarbejder med andre kommuner på et ligeværdigt grundlag. 
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-  
FYSISK PLANLÆGNING, BYUDVIKLING OG TRAFIK 
 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet politik 

Dragør Kommune skal udnytte sin styrkeposition med sine attraktive kulturmiljøer og dejlige natur blandt alt det spændende nye, 

der i stadig større omfang præger Amager. 

 

Dragør Kommune er stort set en fuldt udbygget kommune. Men det betyder på ingen måde, at udviklingen i kommunen skal gå i 

stå. Vi er og skal være på højde med den nyeste udvikling i samfundet. Men der må vises særlig omhu for at sikre, at ny udvikling 

ikke ødelægger kommunens særpræg og miljø, men indpasses nænsomt. Planlægning i Dragør Kommune kræver omtanke og 

”skræddersyede” løsninger. 

 

Tænketankens forslag til erhvervsudvikling på havnen er et fint eksempel på en nænsom udvikling, der på én gang indebærer 

nytænkning og respekterer havnens særlige betydning for Dragør, herunder samspillet med den gamle by.  Et andet eksempel er 

den visionære administration af de bevarende lokalplaner, hvor udviklingen i de historiske byområder i Store Magleby og Dragør 

sker på en måde, der sikrer, at idéen med lokalplanerne respekteres, samtidig med at bygningerne kan udvikles, så de lever op til 

en moderne tids krav om funktionalitet. 

 

Liste T’s overordnede politik for placeringen af grønne arealer, fritidsområder, skoler og institutioner har bygget på nærhed til 

borgerne. Det skal fastholdes. 

 

De bevarende lokalplaner sikrer det særlige historiske præg i Store Magleby og Dragør. I Søvang og de andre nyere byområder skal 

vi sikre en udvikling, der også fastholder disse områder, som attraktive boligmiljøer. Endelig er vi omgivet af fredninger og har bl.a. 

en plejeplan, der skal beskytte vores værdifulde kystområder. Det bakker Liste T 100% op om. 

 

For at sikre unges muligheder for fortsat uddannelse, institutioners og virksomheders mulighed for at tiltrække arbejdskraft, ældres 

mobilitet og tiltrækning af turister, vil liste T fremme busdriften til og fra Metroen. 

 

Politik 

Liste T ønsker, at 

- støtte ethvert skridt, der vil øge indsatsen for at bevare vores attraktive kulturmiljøer og natur 

- arbejde aktivt for, at Dragør med sin by og havn optages på Unesco’s liste over Verdensarv for kultur og natur – i 

samarbejde med Europa Nostra 

- bevaringen af de historiske og kulturelle værdier sker på en måde, der samtidig sikrer mulighed for fortsat udvikling 

- Dragør Kommune sikrer, at udbygning og byomdannelse sker på en måde, så vi får ”det rigtige byggeri på de rigtige 

steder.” For Liste T er det bærende princip, at der fortsat er nærhed til grønne arealer, fritidsområder, vores skoler og 

andre institutioner 

Dragør Kommune skal bevares som en kultur- og naturperle, med klart afgrænsede byområder adskilte af åbent 

land og naturområder, med attraktive boligmiljøer for alle indkomstgrupper byggende på nærhed til grønne arealer, 

fritidsområder, skoler og andre institutioner. 

Vi har respekt for de bevaringsværdige bymiljøer i Store Magleby og Dragør og med nænsom indpasning af ny 

arkitektur. 

Tilgængeligheden til og fra og mellem alle dele af kommunen sikres gennem bæredygtige trafikløsninger. 

Dragør Kommune fremmer sin energi- og miljøpolitik, sin kultur- og fritidspolitik og sin energipolitik bl.a. gennem 

den fysiske planlægning. 
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- Dragør Kommune vedtager en arkitekturpolitik for kommunen, der sikrer et grundlag for, at ny arkitektur passer ind i 

omgivelserne 

- Dragør Kommune fremmer fortætning, der ikke radikalt ændrer et områdes karakter 

- erhvervsområder skal kunne omdannes til boligområder, hvis erhvervene ophører 

- Dragør Kommune styrker sin trafikplanlægning med effektive kollektive trafikløsninger, samt individuelle bil-, cykel- og 

gangforbindelser, både til Metroen, til og fra Dragør Kommune og mellem alle dele af kommunen  

- Dragør Kommune gennemfører planerne for renoveringen af Kongevejen. 

 

Forslag 

Liste T foreslår, at: 

- Dragør Kommune vedtager projekter for trafiksikring af Stationsvej og for trafikregulering af krydset Møllevej, 

Krudttårnsvej/Bachersmindevej 

- Dragør Kommune vedtager en plan for en forbedring af den kollektive trafik, så alle dele af kommunen sikres en rimelig 

betjening i forhold til behovet, gerne med en lokalbus 
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