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Valgprogram 2013

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Skolepolitik ændret den 25. januar 2015. Ældrepolitik ændret den 12. maj 2015

Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været 
repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962 som Liste T.

Liste T har til formål at føre en selvstændig lokalpolitik til gavn for kommunens borgere. En 
lokalpolitik, der er frigjort fra landspolitiske interesser og andre særinteresser. Liste T blev 
skabt i 1962 med fokus på at styrke demokratiet og borgernes mulighed for at påvirke de 
politiske beslutninger.

Demokrati, åbenhed og kvalitet i de kommunale beslutninger er stadig hovedemnerne i det
politiske arbejde. Liste T har tillid til borgernes evne og vilje til at råde over egne forhold. 
Derfor gør Liste T sig umage for at lytte til og være i dialog med borgerne.

Liste T favner bredt. Vores medlemmer afspejler hele det politiske spektrum i Dragør. 
Tværpolitisk Forening er åben for alle borgere i Dragør, som interesserer sig for deres 
kommune, og som vil have indflydelse på dens fremtid. 

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

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 
garantimærke. Liste T inddrager derfor konsekvent sit bagland af engagerede og 
kompetente borgere i formuleringen og udmøntningen af sin politik i de politiske udvalg og 
kommunalbestyrelsen.   

Liste T går ligeledes 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 har i høj grad brug for aktive borgere. 

Borgerne skal sikres mulighed for at deltage aktivt i kommunens udvikling. Derfor er det 
Liste Ts politik at arbejde for, at Dragør Kommune bliver langt bedre til at kommunikere 
elektronisk med borgerne. Det kræver en væsentlig forbedring af kommunens hjemmeside,
og en aktiv brug af facebook og andre elektroniske medier, hvor kommunen kan komme i 
dialog med borgerne.
 
Liste T vil også selv fortsat formidle bred oplysning om lokale forhold via Liste Ts 
hjemmeside på www.t-dragoer.dk eller på vores facebook profil.
 
I Dragør har vi en bred befolkningssammensætning, hvilket gælder både kulturelle, sociale 
og politiske opfattelser. Liste T arbejder for alle Dragørs borgere. Vi har kun Dragørs 
interesser at varetage.

Konkret politik
Liste T arbejder derfor for, at Dragør Kommune:
• baserer sine beslutninger på et oplyst grundlag
• sørger for, at alle interesser bliver medinddraget
• inddrager borgerne og foreningerne
• 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
• har åben spørgetid både før og efter byrådsmøderne
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Dragør Kommune udnytter det tætte lokalsamfunds fordele. Vi har et stærkt 
nærdemokrati gennem vores alles aktive deltagelse i både foreningslivet og i det 
politiske liv. Vi har en livlig og åben debatkultur, hvor både ansatte i kommunen og 
borgere tør udtrykke sig.

http://www.t-dragoer.dk/
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• sikrer web-cam transmission fra kommunalbestyrelsesmøderne, så alle borgere har 
mulighed for at høre diskussionerne og begrundelserne for de politiske beslutninger

• nedsætter ad hoc arbejdsgrupper med borgerdeltagelse i forbindelse med 
væsentlige spørgsmål

• støtter etableringen af borgergrupper og foreninger, der kan fungere som 
kommunens hørings- og dialogpart – herunder et nyt brugerråd for de 16 – 20-årige

• sikrer et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen med brede forlig
• er agendasættende og sætter aktuelle spørgsmål til debat via facebook og andre 

elektroniske medier.

En sund og styret økonomi

Vision

Overordnet politik
En sund og styret økonomi er en forudsætning for, at vi kan skabe landets bedste 
kommune. Det er en forudsætning for at kunne gennemføre større investeringer og skabe 
ro om Dragør Kommunes udvikling og selvstændighed. Derfor er det grundlæggende for 
Liste T at skabe en sund og styret økonomi.

I 2010 blev kommunens økonomi omlagt. Effekten af besparelser, nyansættelser og 
dygtige medarbejdere er, at Dragør Kommune i 2011 skabte et positivt resultat i den 
ordinære drift på ca. 40 mio.kr. og udsigten for 2012 er, at kommunen skaber et endnu 
bedre økonomisk resultat. [De reelle tal vil blive skrevet ind i programmet, når de 
foreligger]

Liste T var i 2010 først til at pege på kommunens økonomiproblemer, og lige siden har 
Liste T i Økonomi- og Planudvalget og i kommunalbestyrelsen arbejdet for gennem-
sigtighed og styring af økonomien. Den nuværende økonomiske politik er fornuftig, men 
ikke tilstrækkelig til den kvalitet, som Liste T ønsker. Vi skal derfor skærpe politikken 
yderligere på en række punkter – gennem prioritering og økonomistyring.

For Liste T betyder en sund økonomi, at kommunen skaber et stabilt årligt driftsoverskud 
på ca. 75 mio.kr. Dermed skabes der plads til et anlægsbudget på ca. 50 mio.kr. om året, 
samtidig med at kommunen kan afdrage på sin gæld. Det kræver, at kommunalbestyrelsen
formår at prioritere og udmønte denne prioritering i konkrete beslutninger.

Den største forskel på Liste T og partierne i kommunalbestyrelsen er holdningen til 
styringen af økonomien. Der findes områder, hvor de kommunale ydelser til borgerne er 
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Dragør Kommune er bedst i landet til at styre den kommunale økonomi. Kommunens 
borgere er tilfredse med styringen af økonomien og brugen af skattekronerne.
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styret af lovgivning, og hvor kommunens omkostninger derfor kan stige uden varsel. Det 
stiller store krav til hurtig styring på andre områder. Kommunen er således nødt til at 
justere andre områder i nedadgående retning, hvis man vil fastholde princippet om at 
skabe stabile driftsoverskud og gældsafvikling. Det er et spørgsmål om at identificere 
udsving hurtigt nok og reagere målrettet på dem. 

I 2012 er der gennemført en forbedret styring af kommunens likviditet. Liste T vil have det 
gjort endnu bedre med konsekvent debitor- og kreditorstyring og forbedrede muligheder for
at placere overskudslikviditet til højere rente. Dog altid på sikre vilkår. 

For at opnå en bedre styring i økonomien vil Liste T indføre månedsregnskaber i kommu-
nen 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.

Inden for alle områder skal der være en sammenhæng mellem politikker, handlingsplaner 
og økonomi.

De decentrale enheder i Dragør Kommune har et stort ansvar for, at kommunen opnår en 
stabil økonomi. I alle kommunale enheder skal der derfor være en medarbejder med den 
fornødne indsigt i økonomistyring, som kan samarbejde med økonomiforvaltningen. Liste T
vil arbejde for, at alle enheder får opbygget de nødvendige kompetencer og IT-værktøjer til 
en effektiv styring af økonomien. Så kan de øvrige medarbejdere bruge deres kræfter på 
institutionernes kerneopgaver.

Dragør Kommune har i dag en udlejningspolitik af kommunale arealer og bygninger, der 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.

I forbindelse med udvidelsen af ældreboligerne på Enggården har Dragør Kommune 
etableret en overkapacitet af ældreboliger. Liste T mener, at vi midlertidigt bør anvende 
overkapaciteten aktivt, f.eks. udleje den til udenbys borgere, så man opnår en effektiv 
økonomisk løsning.

Dragør er en rig kommune – selvom de seneste års politik giver billedet af noget andet. 
Kommunen har været godt i gang med at sælge alle kronjuvelerne i form af arealer og 
bygninger – endda på det økonomisk mest ufordelagtige tidspunkt. Samtidig vægrer 
Dragør Kommune sig mod at gennemføre langsigtede investeringer, der på lidt længere 
sigt kunne betyde vækst og udvikling. 

Liste T vil sikre Dragør Kommune en bæredygtig økonomi. Vi vil arbejde for, at der er 
balance i den løbende drift, samtidig med at kommunens borgere får de kvalitetsprodukter, 
de forventer, og som de betaler skat til. Dragør Kommune skal høste mulige stordrifts-
fordele ved samarbejde med andre kommuner, og ellers i videst muligt løse opgaverne 
selv. Gennem realistiske budgetter og klog økonomistyring vil vi sikre, at Dragør Kommune
har en fremtid som selvstændig kommune. Den balance kan lade sig gøre.
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Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• yderligere forbedrer sin økonomiske styring generelt og indfører månedsregnskaber 

i alle institutioner 
• 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.

• fastlægger et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning til dækning af løbende 
betalinger til minimum 25 mio. kr., og sikrer at det årlige budget indeholder en buffer 
til uforudsete udgifter

• sikrer, at driftsresultatet kan finansiere renter og afdrag samt generere midler til 
anlægsaktiviteter 

• sikrer, at kommunens gæld nedbringes gennem løbende afdrag 
• sikrer plads i budgettet til forebyggende vedligeholdelse af veje, bygninger og anlæg
• bruger muligheden for lånefinansiering af nødvendige og fremtidssikrede 

investeringer og lovpligtige udlån
• ikke lånefinansierer driftsomkostninger 
• sikrer, at gældsbyrden pr. indbygger ikke overstiger gennemsnittet i Region 

Hovedstaden
• bruger mulighederne for Offentlig Privat Partnerskab, ESCO mv. til gennemførelse 

af anlægsopgaver, hvis det er økonomisk attraktivt
• er tilbageholdende med yderligere salg af arealer og bygninger – især i nuværende 

økonomiske situation. Evt. salg skal anvendes til finansiering af nye anlæg og 
initiativer.

• sikrer, at skattetrykket er sammenligneligt med andre kommuner i hovedstads-
området

• kun opjusterer skatteprocenten, hvor helt særlige formålstjente projekter taler for 
det.

• arbejder på at få revurderet kriterierne for den kommunale udligningsordning 
• har konkurrencedygtige takster, der skal være stabile af hensyn til borgernes 

privatøkonomi.
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Samarbejde med andre kommuner

Vision

Overordnet politik

Liste T ønsker et stærkt samarbejde med andre kommuner i Hovedstadsområdet. Dragør 
Kommune indgår allerede i tværkommunale samarbejder på flere området. Dette 
samarbejde vil vi udbygge, i det omfang det tilfører ny værdi.

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 var, at vi skulle lægge standarden og 
betale det, det koster. Virkeligheden er imidlertid blevet, at det i for høj grad er Tårnby, der 
bestemmer standarden, og den er på væsentlige områder blevet ringere end før 
kommunalreformen.

Med en lovændring i efteråret 2012 er det blevet muligt at komme ud af samarbejdet med 
Tårnby Kommune. Helt enkelt er det dog ikke, for der skal være enighed mellem de to 
kommuner, og Tårnby er ikke umiddelbart enig i at opgive en god indtægt fra Dragør.

Liste T støtter bestræbelserne for at blive mere frit stillet om varetagelsen af disse opgaver 
– og enten hjemtage opgaverne, der hvor vi kan løse dem selv, få opbygget et mere 
hensigtsmæssigt samarbejde med Tårnby Kommune eller indgå i samarbejde med andre 
kommuner i Hovedstadsområdet.

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

• definerer klare servicemål for kommunens indsatsområder
• søger samarbejde om løsning af konkrete opgaver med alle relevante kommuner

i Hovedstadsområdet til fælles bedste
• i øvrigt søger samarbejde med / kontakt til andre kommuner i Øresundsregionen 

– eksempelvis venskabskommunen Vellinge i Skåne – når muligheden viser sig, 
f.eks. – men ikke kun – inden for kultur- og fritidsområdet

• i samarbejde med andre kommuner afdækker mulighederne for national og 
international medfinansiering af udviklingsprojekter indenfor eksempelvis kultur, 
fritid og erhvervsfremme

6

Dragør Kommune er en velfungerende selvstændig kommune, der arbejder tæt 
sammen med andre kommuner i Hovedstadsområdet, hvor dette er klogt. 
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Sundhed og trivsel

Vision

Overordnet politik

Liste T lægger vægt på den forebyggende indsats. Har man det godt i sin hverdag, bliver 
man mindre syg. Liste T arbejder derfor for, at vi har righoldige muligheder for friluftsliv – 
både gode gå-, løbe- og cykelmuligheder med f.eks. trygge skoleveje og gode muligheder 
for at dyrke idræt og motion. Kommunen skal samtidig opfordre til sunde kostvaner. 
Endelig skal kommunen sikre, at der er gode pasningsmuligheder, når det behov opstår.

Liste T tror på den brede og vedholdende indsats, hvor der både er fokus på kort og lang 
sigt. 

Liste T tror ikke på forbud. Vi tror derimod på, at kommunen ved vedholdende og venlig 
støtte kan være med til at fremme sunde vaner. I forbindelse med kommunale beslutninger
skal der redegøres for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel.

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. Dragør Kommune bør derfor stille faciliteter til rådighed rundt 
omkring i kommunen, som stimulerer interessen hos både børn og voksne for at holde sig i
form. 

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• redegør for konsekvenserne for borgernes sundhed og trivsel i forbindelse med 

kommunale beslutninger
• bidrager til at gøre det sjovt at leve sundere. Dette skal ske gennem aktiv 

involvering af borgerne 
• sikrer, at plads til fysiske aktiviteter bliver et integreret element i den fysiske 

planlægning
• indretter motionsfaciliteter på havnearealet, hvor kommunens borgere og gæster – 

både børn og voksne – kan blive udfordret til at dyrke motion 
• fremlægger konkrete forslag til samarbejdet med de lokale foreninger og 

borgergrupper om gennemførelse af kommunens sundhedspolitik
• prioriterer samarbejdet med og støtten til det frivillige sociale arbejde om konkrete 

forslag og initiativer
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Dragør Kommune sikrer rammer, der fremmer sundhed og trivsel for alle borgere. 
Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, hvor borgerne 
oplever respekt fra myndighederne og omgivelserne, og hvor de har mulighed for at 
leve et værdigt liv i fællesskab med andre. 
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• 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 med opmærksomhed på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, 
herunder sikring af ordentligt indeklima på alle kommunale arbejdspladser

• 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.

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. Liste T finder det afgørende for børnenes 
videre vej gennem livet, at tiden i institutionerne bidrager til deres sociale udvikling. De skal
rustes til fungere kreativt og innovativt – som selvstændige mennesker og i dialog og 
samarbejde med både andre børn og voksne. Der skal være sammenhæng mellem 
børnenes tid hjemme i familierne og tiden i institutionerne. 

Et spændende og trygt børneliv er således børnenes fundament for resten af livet. Liste T 
vil sikre, at vores daginstitutioner fungerer efter sådanne fremtidsskuende principper, hvor 
også Dragørs 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 Kommune kan og skal ikke konkurrere med Københavns tilbud til de 16-20-årige. 
Men Liste T mener, at disse kan suppleres, så det også er attraktivt for unge mennesker at 
bo i Dragør.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• sikrer, at pædagogikken får rum til både leg og læring og til at fremme glæden ved 

fysisk aktivitet
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Børn og unge i Dragør Kommune har en spændende og tryg dagligdag, hvor de 
udvikler sig til selvstændige, glade og nysgerrige børn med stort selvværd. De indgår
i et fællesskab med andre børn, unge og voksne. 
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• sikrer en forbedret pædagogisk normering i daginstitutionerne og i samarbejdet med
skolerne, der giver gode trivselsmuligheder for børnene

• sikrer fysiske rammer og jobvilkår for personalet, som understøtter børnenes 
positive udvikling 

• sikrer, at det pædagogiske personale får efteruddannelse
• sikrer, at der er institutioner tæt ved boligområderne og nær skolerne
• sikrer gode fysiske rammer med tilstrækkelige arealer inde og ude, ordentligt 

indeklima og ordentlig rengøring. Vi skal tilbage til ”Dragør-normen” for de 0-6-årige 
med mindst 3 m² pr. barn i institutionerne

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

• styrker samarbejdet med forældrebestyrelser og Forældrenævnet for 
Institutionssamrådet for at optimere driften af vore institutioner og videreudvikle 
ledelsesarbejdet

• justerer institutionernes åbningstider, så de passer til forældrenes behov
• nedsætter et brugerråd af de 16-20-årige
• afsætter midler og sikrer de fysiske rammer, så der kan skabes et større udbud af 

aktiviteter for de 16-20 årige, og herunder evt. et flydende ungdomshus i Dragør 
havnen. 

Skoler

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2015

Vision

Overordnet politik

Skolen er helt central for børnenes og de unges udvikling. Dragør Kommune har gennem-
ført en strukturomlægning af skolerne med nedlæggelse af skolen ved Vierdiget. Der vil 
således fremover kun være skoler på 3 adresser i kommunen. Liste T ønsker 3 selv-
stændige skoler og ingen skoler fordelt på flere adresser.

Vi ønsker en stærk fælles strategisk ledelse for skolerne i form af en kvalificeret skole-
forvaltning på Rådhuset, som lægger de overordnede og langsigtede rammer for skolerne. 

9

Dragør Kommunes folkeskoler hører til de bedste i Danmark målt på karakter-
gennemsnit. Dragør har landets laveste andel af elever, der går på privatskole. Børn 
og unge oplever en stærk faglig udvikling samtidig med, at de udvikler deres sociale, 
kreative og innovative kompetencer. Dragørs skoler er blandt de bedste i landet til at 
inkludere alle børn i fællesskabet.
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Den centrale strategiske ledelse bør kombineres med en lige så velkvalificeret ledelse på 
alle skolerne med ansvar for pædagogiske forhold, personalemæssige forhold og 
administration. Ledelsen skal have tid og overskud til at understøtte lærere og pædagoger i
gennemførelsen af skolereformen. 

Indsatsen i de kommende år skal koncentrere sig om en vellykket gennemførelse af 
folkeskolereformen. Den rummer mulighed for udvikling af en fremtidens skole, der sikrer 
det rigtige læringsmiljø for alle børn og giver dem et godt grundlag for en menneskelig og 
faglig udvikling med fokus på eleverne som hele mennesker. 

Det kræver et udbygget samarbejde mellem lærere, pædagoger og deres ledelser samt 
personer og institutioner uden for skolerne.

Liste T vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem skoler, forældre og børn. Dette 
samarbejde er en væsentlig forudsætning for, at visionen for skolerne kan virkeliggøres. 
Dette samarbejde er også fundamentalt for at sikre alle Dragørs børns læring i folkeskolen.

Kvaliteten i undervisningen afhænger af lærernes og pædagogernes engagement og 
faglighed samt passende klassekvotienter. Liste T vil hæge om lærernes og 
pædagogernes engagement og faglighed ved at give dem ordentlige arbejdsvilkår og 
mulighed for efteruddannelse, så de trygt kan møde skolens udfordringer, herunder bl.a. 
kravene til inklusion af børn med særlige behov. Og vi vil arbejde for en klassekvotient på 
max. 24 elever og med ekstra lærer- og pædagogressourcer til at understøtte 
holddannelser m.v.

Dragørs skoler skal ikke være ens. De må gerne hver især have en faglig profil, især i 
udskolingen, men de skal alle have et højt fagligt, pædagogisk og menneskeligt niveau, 
der understøtter Dragør Kommunes skolepoliske mål.

Liste T lægger vægt på, at skolernes fysiske rammer opgraderes, så de matcher folke-
skolereformen, med dens øgede krav til fysiske aktiviteter i løbet af de længere skoledage.

SFO’erne er en integreret del af skolerne. Liste T lægger vægt på, at pædagogerne får reel
mulighed for at spille en vigtig rolle i forhold til alle børns trivsel, udvikling og leg. Liste T vil 
tillige arbejde for, at klubpædagogerne får en betydningsfuld rolle i udviklingen af skolerne.

Liste T betragter skolerne som borgernes lokale samlingssteder – og vi vil støtte, at de 
bevares og bruges bredt. 

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• sikrer en styrket pædagogisk, personalemæssig og administrativ ledelse på de 

enkelte skoler, og en fælles strategisk ledelse for skolerne, placeret på Rådhuset,
• ændrer skolestrukturen til 3 skoler på de 3 matrikler, 
• sikrer, at undervisningen ikke alene er med til at give børn og unge færdigheder 

indenfor de grundlæggende fag, men at den også er med til at give dem en social 
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og bred samfundsmæssig forståelse, hvor børnene lærer at fungere både 
selvstændigt og i dialog og samarbejde, bl.a. gennem øget samarbejde med 
musikskolen, ungdomsskolen, klubber og foreninger,

• tilfører skolerne tilstrækkelige ressourcer til at sikre læring og trivsel for alle elever, 
både de stærke, de mere sårbare og alle de andre, bl.a. ved at de penge, der 
spares, når omkostninger bortfalder, i takt med at børn med særlige behov afslutter 
deres specialtilbud uden for kommunen, tilføres skolerne,

• sikrer børnene en balanceret hverdag både med fælles pausetid til børnenes egen 
rådighed (frikvarter) og andre pauser i løbet af skoleugen,  

• ombygger og udbygger skolerne, så der alle steder er et sundt indeklima og 
tidssvarende undervisningsfaciliteter, samt nødvendige arbejdspladser til lærere og 
pædagoger. Dragør Kommune skal derfor prioritere udviklingen af skolernes fysiske 
rammer i de årlige budgetter,

• vedtager en plan for øget samarbejde og arbejdsdeling mellem skolerne om løsning 
af faglige og sociale opgaver. Planen udvikles af den strategiske ledelse i 
samarbejde med skoleledelserne og skolebestyrelserne,

• sørger særligt for, at indskolingen udvikles gennem tæt samspil mellem pædagoger 
og lærere,

• giver mulighed for, at lærere, pædagoger og ledere udvikler deres kompetencer, 
herunder deres samarbejdskompetencer, således skoleudviklingen sker i gensidig 
respekt for alle faggrupper, og således at skolerne får størst mulig gavn af den nye 
åbenhed for samarbejde med parter uden for skolerne, som ligger i visionen om 
”den åbne skole”, 

• inddrager Dragør Kommunes fantastiske natur- og kulturressourcer i undervisningen
– bl.a. ved et samarbejde med bibliotekerne, biografen, museerne og lokalarkivet, 
NGO’er og foreninger m.v.,

• giver mulighed for, at skolerne, med respekt for undervisningen, bruges flittigt 
udenfor skoletiden til sociale og kreative aktiviteter for alle borgere i kommunen.

Ældre

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. 

Vision

11

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 sikrer professionel 
hjælp, sundhedsforebyggelse, omsorg og pleje til ældre borgere, der har brug for 
det, både hjemme og i det fælles liv i Dragør. 
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Overordnet politik

Vi har mange ældre medborgere i Dragør Kommune. Og vi får flere. Det er vigtigt, at 
Dragør kommune på alle områder samarbejder med alle kommunens borgere på en 
ligeværdig og respektfuld måde. 

Styrket kommunikation
Liste T ønsker, at kommunens kommunikation og dialog med borgerne styrkes. Den skal 
tage udgangspunkt i at møde borgerne med værdighed og i øjenhøjde, så ældre med-
borgere 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.

Ikke alle borgere med behov for bistand har kræfter og overblik til selv at bede om bistand. 
Liste T ønsker derfor, at det skal være en pålagt opgave for kommunale medarbejdere, der
har kontakt til borgerne, herunder i døgnplejen, at bistå med at inddrage borgerne i et aktivt
liv i Dragør. Dette skal ske både med formidling af information om de muligheder, der er, og
ved at videreformidle ældres ønsker om støtte og aktiviteter til rette instans. Det gælder 
ikke mindst ældre borgere, der i dag er i udkanten af fællesskabet, herunder borgere med 
psykiske eller fysiske handicap. Det kan være viden om aktiviteter på Wiedergården. Det 
kan også være tilbud fra frivillige eller offentlige organisationer, som ÆldreSagen, Røde 
Kors, kommunens biblioteker eller andre. 

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. 

Kontaktpunkt Dragør skal have til opgave at hjælpe borgere, der henvender sig, videre til 
rette sagsbehandler eller forvaltning. Det skal gælde uanset om denne befinder sig i 
Dragør Kommune, Tårnby Kommune eller andre steder. Kontaktpunkt Dragør skal omfatte 
borgernes indgang til sundhedsvæsenet, hjælpemidler og person- og familierelaterede 
områder. Kontaktpunkt Dragør skal både formidle borgernes henvendelser til rette instans 
og følge op på, at der er opnået et resultat.

Hjælp i hjemmet
Liste T ser det som en vigtig del af bistanden til vore ældre medborgere, at de skal støttes i
så vidt muligt at være selvhjulpne. Samtidig skal kommunen være klar med hjælp til de 
ældre, som har brug for særlig omsorg og pleje. 

Så mange som muligt skal have mulighed for at bo i eget hjem, hvis de ønsker det. Et 
vigtigt bidrag til at kunne bo i eget hjem, selv når man er højt oppe i årene, er, at 
kommunen sikrer en rengøring efter borgerens behov. Liste T ønsker som minimum 
rengøring hver anden uge til de medborgere, der er visiteret til rengøring, evt. suppleret 
med en årlig hovedrengøring. 

12
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Efter Serviceloven skal kommunerne tilbyde et korterevarende og tidsbegrænset 
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis dette vil kunne forbedre 
personens funktionsevne og nedsætte behovet for hjælp. Liste T ønsker, at Dragør 
Kommune fastlægger retningslinjer for denne indsats, der sikrer borgernes rettigheder 
både til at modtage rehabiliteringen – og til at sige stop. 

Der er i de senere år kommet mange nye tekniske løsninger på markedet, som kan 
bidrage til en omkostningseffektiv løsning af mange praktiske opgaver, f.eks. robot-
støvsugere. Liste T er åben for indførelse af nye teknologier, så længe de opfattes som 
acceptable og nyttige af borgerne. 

Regeringen bevilliger fra 2015 en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, der kan bruges
efter eget valg, til særligt udsatte ældre. De halve timer kan spares op til f.eks. en 
længerevarende udflugt eller lignende via en klippekortsordning. Liste T ønsker, at 
klippekortsordningen udstrækkes til alle ældre, der er visiteret til hjemmehjælp. Man får 
kun hjemmehjælp, hvis man har behov for hjælp. Derfor er det rimeligt, at alle hjemme-
hjælpsmodtagere tilbydes en ekstra halv times hjælp hver uge, som frit kan benyttes til 
”noget andet” efter borgerens eget valg. 

Et andet vigtigt element i et godt liv er, at medborgere, som modtager mad fra kommunen, 
får frisklavet mad, som er sund og leveres varm, velduftende og lækker hurtigt efter, at den
er tilberedt. Konceptet for kommunens levering af mad skal udvikles løbende, så 
måltiderne bidrager til at fremme modtagerens livskvalitet. Liste T ønsker, at der skal 
arbejdes hen imod, at det varme måltid kan leveres om aftenen, så modtagerne ikke skal 
ændre spisemønster, men kan fortsætte med at spise frokost midt på dagen og varm mad 
om aftenen. 

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. Vi skal aldrig 
glemme, at modtagere af hjemmehjælp og døgnpleje ofte er nogle af vore mest sårbare 
medborgere. 

Hjælpen skal tilrettelægges, således at modtageren så vidt muligt altid møder den samme 
hjælper eller et fast team af hjælpere, hvis der er brug for flere daglige besøg.

Hjælpemidler og fysisk træning
Genoptræning og vedligeholdelsestræning er vigtig for at sikre et godt liv og forebygge 
skavanker. Det kan lette hverdagen, når de rigtige hjælpemidler stilles til rådighed, så snart
der er brug for dem. Det skal kommunen sikre, bl.a. understøttet af den nye funktion, 
Kontaktpunkt Dragør.

Særligt i den situation, hvor en borger pludseligt får behov for hjælp, f.eks. efter en 
hospitalsindlæggelse, er det vigtigt, at hjælpen kommer omgående, og at den er 
tilstrækkelig. Her skal sikres en god koordination i krydspunktet mellem hospitalet og det 
nære sundhedsvæsen bl.a. vedrørende nødvendig pleje og genoptræning. Dette gælder 
for alle borgere, ikke kun ældre. Derfor er dette en del af sundhedspolitikken. 

13
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Fra egen bolig til et trygt og aktivt liv på Enggården
Med alderen kan der opstå behov for alternative boformer efter de ældres ændrede behov. 
Det kan være en mere handicapvenlig bolig end den ældres hidtidige hjem eller en 
seniorbolig med tilbud om fællesskab. Liste T ønsker, at sådanne boligtyper skal indgå i 
kommunens planlægning for nye boligbebyggelser.

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. 

Men omsorgscentret skal ikke kun være et trygt sted at bo. Det skal tillige bistå beboerne i 
fortsat at kunne være en del af et større fællesskab i Dragør. Det skal ske ved at hjælpe 
beboere, der ønsker det; til at deltage i aktiviteter uden for plejehjemmets rammer, f.eks. 
på Wiedergården eller via menighedsarbejdet. Dette vil kunne ske i samarbejde med 
frivillige organisationer, som f.eks. ÆldreSagen, der både kan tilbyde egne arrangementer 
og bistå med følgeskab til andres arrangementer. Det vil også kunne ske i samarbejde med
andre frivillige initiativer, hvor ”Cykling uden alder” er et lysende eksempel, som også 
tilbydes ældre i eget hjem, hvis de modtager hjemmehjælp.

 
Ældre med særlige behov
Nogle borgere har særligt behov for støtte til at fastholde tilknytningen til fællesskabet uden
for hjemmet, når de bliver ældre, ikke mindst ældre med fysiske eller psykiske handicap. 
Generelt ophører offentlige støttemuligheder, når man når folkepensionsalderen, f.eks. 
mulighed for beskæftigelse på beskyttede værksteder. Det kan gøre dagligdagen meget 
trist for især psykisk handikappede, som vanskeligt selv kan opsøge nye udfordringer.  

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. 

Dragør Kommunes samspil med de frivillige 
Dragør Kommune har ansvaret for, at de kommunale opgaver på ældreområdet 
gennemføres professionelt for de berørte borgere. Liste T prioriterer, at der i kommunens 
budget afsættes tilstrækkelige ressourcer til både de administrative opgaver på området og
til den praktiske bistand og pleje på ældreområdet. 

Som supplement til de kommunale opgaver findes mulighed for inddragelse af frivillige. Der
er mange frivillige organisationer og initiativer i Dragør, som kan bidrage til, at vores ældre 
medborgere kan få en rig dagligdag. Det gælder både for de aktive ældre og for de 
medborgere, som med tiden har fået færre kræfter. 

Aktivitetshuset på Wiedergården er aktuelt det største aktiv for pensionister og efterløns-
modtagere. Kommunen stiller lokaler og en koordinator til rådighed, mens et stort antal 
frivillige holder en bred vifte af aktiviteter i gang. Fra 1. januar 2015 blev det igen gratis at 
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benytte Aktivitetshuset. Liste T er enig i, at det også fremover skal være gratis, så ingen 
bliver hindret i at holde sig i form, mentalt og fysisk på grund af økonomiske barrierer.

Liste T ønsker, at Dragør Kommune yderligere skal fremme samarbejdet med de frivillige –
ikke som erstatning for den professionelle kommunale indsats, men som et godt 
supplement til denne indsats.

Frivilligkoordinator for alle aldersgrupper
Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med kultur- og fritidspolitikken og sundheds-
politikken. Vi må ikke glemme, at ældre er en værdifuld ressource for hele kommunen, som
kommunen skal samarbejde med og understøtte.

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.

Liste T ønsker, at frivilligkoordinatoren bl.a. får til opgave at udarbejde og løbende 
opdatere et idékatalog, som kan støtte både kommunens egen indsats og de frivillige 
organisationers og andre borgeres indsats med at inddrage ældre i foreningsarbejdet og 
andre frivillige aktiviteter – til glæde for både de ældre selv og fællesskabet.

Aktiviteter på tværs af generationer
Liste T er meget stor tilhænger af aktiviteter, som binder generationerne sammen. 
Besøgsvennerne er et godt eksempel. Men der er mange andre muligheder for samspil 
mellem generationerne i Dragør, hvor ældres kompetencer kan være til gavn og glæde for 
dem selv og andre. Det kan f.eks. være gennem spisefællesskaber (f.eks. individuelle 
spisevenner eller større fællesskaber som ”mad uden alder”), unge eller ældre som lufter 
naboens hund, reserve-bedsteforældre som henter børn eller hjælper travle forældre med 
barnets 2. sygedag eller ældres bistand til lektiecaféerne.  

Liste T ønsker, at kommunen skal skabe konkrete muligheder for at fremme frivillige 
initiativer på tværs af generationerne og i det hele taget fokusere på at hjælpe vore ældre 
medborgere med at opretholde en aktiv hverdag.

Nogle frivillige organisationer kan tilbyde konsulentbistand til igangsættelse af nye 
initiativer og til træning af ledere og frivillige i frivillige organisationer. Det gælder f.eks. 
ÆldreSagen og Røde Kors. 

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.
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Ældrerådet
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 gøre det muligt for Ældrerådet at udarbejde sine høringssvar 
efter at have indhentet bidrag fra relevante parter i baglandet. 

Liste T ønsker, at Ældrerådet reviderer sine vedtægter, således at det klart fremgår, 
hvorledes Ældrerådet samarbejder med borgerne og andre relevante parter i kommunen, 
og hvem disse parter er. Liste T finder, at samarbejdsparterne som minimum bør omfatte 
Wiedergårdens Brugerråd, repræsentanter for pårørende til beboere på Enggården, 
ÆldreSagen, Røde Kors og de lokale pensionistklubber. 

Til gengæld ønsker Liste T, at Dragør Kommune sikrer, at den del af bloktilskuddet, der er 
tiltænkt ældreråd i kommunerne, også bevilliges til Dragør Ældreråd, både til lokale 
aktiviteter og til dækning af omkostninger til Ældrerådets samarbejde med ældreråd i andre
kommuner.

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

• tager sin ældrepolitik op til revision – og afdækker, hvor der savnes en ekstra 
indsats, herunder for såvel selvhjulpne som svage og handicappede medborgere

• 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 videre 
til den relevante sagsbehandler/forvaltning i Dragør, Tårnby eller andet steds i 
det offentlige system og sikre opfølgning på resultatet

• pålægger de medarbejdere, der har direkte kontakt med ældre, herunder 
hjemmehjælperne og medarbejderne på Enggården, at bistå aktivt med at 
inddrage borgerne i et aktivt liv i Dragør 

• 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 og et værdigt liv der

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

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

• fastlægger retningslinjer for rehabiliteringsforløb for borgere med nedsat 
funktionsevne, der sikrer borgernes rettigheder til både at modtage 
rehabiliteringen og til at sige stop
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• tildeler alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, en halv times ekstra 
hjemmehjælp om ugen, der kan bruges efter eget valg og 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 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 
• giver tilskud til aftenskoleundervisning til borgere med lav indtægt som folke- og 

invalidepensionister
• 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 med at inddrage ældre i 
foreningsarbejdet og andre frivillige aktiviteter

• 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

• pålægger Ældrerådet at revidere sine vedtægter, således at det fremgår, 
hvorledes Ældrerådet samarbejder med borgerne, relevante foreninger og andre
parter i kommunen

• sikrer, at den del af bloktilskuddet, der er tiltænkt ældreråd, også gives til Dragør 
Ældreråd.

Byerne og det åbne land

Vision

Overordnet politik
Dragør kan være stolt af vores forskelligartede og attraktive boliger for alle 
indkomstgrupper byggende på nærhed til grønne arealer, fritidsområder, skoler og 
institutioner samt forretninger. Ikke miljøbelastende erhverv skal søges integreret i 
boligområderne. For Liste T er ”nærhedsprincippet” et bærende princip i kommunen.
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Dragør Kommune fastholder det klare skel mellem byområder, det åbne land og de 
fredede naturområder, med attraktive boligområder for alle indkomstgrupper. Vi tager 
vare på de bevaringsværdige bymiljøer i St. Magleby Landsby og Dragør Gamle By 
med nænsom indpasning af ny arkitektur, ligesom vi tager vare på vores naturområder 
og fastholder landbrugsområderne til landbrugs- og gartneriformål. 
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Dragør 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 Dragør må udvise særlig omhu for at sikre, at ny udvikling ikke 
ødelægger kommunens særpræg og miljø – og styrke. Planlægning i Dragør Kommune 
kræver omtanke og skræddersyede løsninger. Liste T vil sikre, at ”kvalitet” bliver 
nøgleordet i hele kommunens planlægning. 

Dragør har alle muligheder for at undgå at blive en soveby. Vi hverken kan eller skal 
konkurrere med København eller Tårnby på arbejdspladser, men Liste T vil støtte op om 
vores styrkeområder, havnerelaterede erhverv, turisterhvervet, vores handel, vores gode 
håndværksvirksomheder og innovative, nye og spændende virksomheder, der fint kan 
indpasses i vores værdifulde miljø.

Vores kulturmiljø er unikt, og Liste T vil styrke bevaringsindsatsen på alle planer – vores 
bymiljøer og vores museer. Liste T vil arbejde for, at Dragør Gamle By opnår status som 
enten Europæisk eller Verdens Kulturarv på linje med tilsvarende bevaringsværdige byer i 
mange andre lande. 

Liste T vil foreslå, at Dragør i samarbejde med Naturstyrelsen samt Københavns og Tårnby
kommuner søger at få etableret ”Naturpark Amager”, omfattende arealerne Dragørs 
strandenge, hele Kongelundsområdet, hele Vestamager samt Amager Fælled. 

Dragør står med sine lavtliggende kystområder overfor store udfordringer som følge af 
klimaændringerne. Meget tyder på, at en meget stor del af Dragør Kommune vil ligge 
under havoverfladen inden for 100 år. Liste T vil – bl.a. i samarbejde med vores 
nabokommuner – sikre en langsigtet planlægning for at imødegå disse – ellers – 
katastrofale følger.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• gennem kommune- og lokalplanlægningen fastholder den mangfoldighed, der 

kendetegner vores boligområder og vores integration af boliger, erhverv, institutioner
og forretningsliv. Vi skal søge at integrere nye ikke miljøbelastende erhverv i vores 
boligområder

• fastholder ”nærhedsprincippet” i forhold til grønne arealer, fritidsområder, skoler og 
institutioner samt butikker 

• gennem planlægningen understøtter en udvikling i hele kommunen
• fastholder grænsen mellem by og land
• udbygger vores arkitekturpolitik. Sikrer, at al ny bebyggelse indpasses nænsomt i 

det eksisterende miljø. Kommunen skal særlig være opmærksom på at sikre kvalitet
i udnyttelsen af vores få endnu ubebyggede arealer 

• sikrer gennem administrationen af de bevarende lokalplaner for St. Magleby 
Landsby og Dragør Gamle By, at bevaringshensynene fastholdes, samtidig med at 
der kan ske en udvikling, der lever op til tidens krav om funktionalitet.

18



TVÆRPOLITISK FORENING

________________________________________________________________________________

• arbejder for, at Dragør med sin by og havn opnår en kulturhistorisk international 
status, f.eks. optages på UNESCO’s liste over Verdensarv for kultur og natur – som 
foreslået af Europa Nostra eller tildeles EU’s kulturarvsmærke

• sikrer, at udviklingen på Dragør Havn sker under hensyn til havnens store 
kulturhistoriske bevaringsværdi – at udnyttelsen forbeholdes havnerelaterede 
formål. Realiseringen af den vedtagne lokalplan om en erhvervsudvikling i Dragør 
Havn gennemføres

• arbejder for, at vi i samarbejde med Naturstyrelsen samt Københavns og Tårnby 
kommuner får udpeget de sydlige kystområder sammen med hele Vestamager som 
kommende ”Naturpark Amager”

• Sikrer, at Kommunens energi- og miljøpolitik samt kultur- og fritidspolitik fremmes 
gennem kommune- og lokalplanlægningen

• gennemfører renoveringen af hele Kongevejen
• styrker tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen og til København
• prioriterer det højt at afbøde/ måske udnytte mulighederne af klimakonsekvenserne 

– og gøre dette i tæt samarbejde med de øvrige kommuner på Amager. 

Energi, natur og miljø

Vision

Overordnet politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune fører en aktiv energi- og miljøpolitik. 

Liste T ser gerne et tæt samarbejde med andre kommuner i Hovedstadsområdet – særligt 
omkring de store miljøspørgsmål som konsekvenser af klimaændringerne.  Der er brug for 
stor kreativitet for at fremme bæredygtighed og imødegå klimaforandringer. 

Liste T vil bl.a. arbejde for, at Dragør Kommune har fokus på at nedbringe såvel energi- 
som vandforbruget og sikre den størst mulige genanvendelse af affald.

Liste T vil øge formidlingsindsatsen overfor befolkningen på miljøområdet. 

Konkret politik

19

Dragør Kommune følger den internationale miljødagsorden op: Tænk globalt, handl 
lokalt. Dragør Kommune er blandt landets bedste kommuner på energi-, natur- 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 borgerne, for at de også kan bidrage aktivt til en bæredygtig 
fremtid. 
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Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• i forbindelse med alle kommunale beslutninger redegør for konsekvenserne for 

energi, natur og miljø.
• indgår i et tæt samarbejde med Amagers øvrige kommuner om at håndtere 

konsekvenserne af vandstandsstigningen
• i øvrigt udbygger sin indsats for at være på forkant med at håndtere indsatsen imod 

andre konsekvenser af klimaændringerne
• synliggør sin energi- og miljøprofil og de opnåede resultater
• går 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. 
• udvikler en grøn idé-bank, som institutioner, borgere og virksomheder kan lade sig 

inspirere af og bruge i det daglige
• fortsat sikrer en meget høj standard i spildevandsbehandlingen og tilstræber mindst 

90 % selvforsyning med drikkevand
• arbejder aktivt for at reducere vandforbruget gennem udsendelse af gode råd til 

institutioner og borgere 
• arbejder for at reducerer anvendelsen af pesticider i private haver gennem 

udsendelse af gode råd til borgere 
• fokuserer på begrænsning af udledning af overfladevand både fra egne og private 

bygninger i kommunen – f.eks. ved etablering af faskiner, grønne fortove, grønne 
tage mm. 

• fuldender den grønne sti langs kysten fra Søvang til Kongelunden 
• gennemfører energi- og miljørigtige ”grønne” indkøb, herunder sikrer, at 

kommunens bilpark bliver så miljøvenlig som mulig 
• sikrer en effektiv energiudnyttelse i sine egne bygninger og institutioner
• vurderer konsekvent den energi- og miljømæssige bæredygtighed af anlæg og drift 

af kommunens ejendomme og arealer 
• betragter affald som en ressource og videreudvikler sin affaldspolitik så mest muligt 

affald genanvendes, både fra erhvervene og husholdningerne
• fastholder og udbygger naturplejen af kommunes andre grønne områder – søger at 

skabe ny natur. 
 

Trafk

Vision
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Dragør Kommune har en bæredygtig trafik, både privat og kollektivt, med høj 
tilgængelighed inden for kommunen og til og fra København. Vi har metroforbindelse til
Dragør. 
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Overordnet politik
Med de store ændringer på Amager vil også hele trafiksituationen 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, hvor Dragør Kommune må presse på for at blive koblet på disse 
forbindelser – ideelt – og virkelig med visioner for fremtiden – ved at forbinde de to liner 
som et cirkelslag gennem Dragør, eller ved at forbinde en af linjerne til Dragør. Her og nu 
må Dragør Kommune arbejde for, at busforbindelserne til metrostationerne forbedres. 

Med Dragørs særlige geografi som en på én gang lille og meget langstrakt kommune er 
det af stor betydning for Dragørs sammenhængskraft og samtidig en stor udfordring at 
sikre tilgængeligheden mellem alle dele af kommunen. Og det må ske både med kollektiv 
trafik, biltrafik samt ved at sikre ordentlige stier for både cykler og gående – og ikke mindst 
trygge skoleveje

Liste T finder også gode parkeringsmuligheder afgørende, hvor problemerne er størst 
omkring Dragør Gamle By. Der er behov for løsninger både på kort sigt mere radikale 
løsninger på længere sigt, f.eks. ved at flytte en del af parkeringen langs Vestgrønningen til
et underjordisk parkeringsanlæg samme sted. Det er en kostbar løsning, som kun vil kunne
realiseres med støtte af fondsmidler og private midler, evt. i forbindelse med etablering af 
ladestandere til elbiler.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune
• får en helhedsløsning for den kollektive trafik på Amager, der både omfatter 

bolig/arbejdsstedstransporten og indbefatter løsninger, der kan styrke turismen og 
imødekomme behovet for transport til fritidsformål

• får sikret hurtige forbindelser til København – herunder til metrostationerne i 
Lufthavnen og Ørestad

• får forlænget en af metrolinjerne til Dragør – eller får koblet linjerne sammen 
gennem Dragør – ikke mindst set i lyset af attraktionsværdien for turismen

• 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.
  

21
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Kultur og fritid

Vision

Overordnet politik

Dragør Kommune har et unikt kulturliv og fritidsliv – ofte er de sammenfaldende.

Dragørs kulturværdier har international betydning med vores kulturbyer, St. Magleby 
Landsby og Dragør Gamle By – begge med deres museer. Historien har udspillet sig lige 
fra sildemarkeders tid, med hollændernes tilflytning til Amager, sejlskibenes tidsalder med 
Danmarks næststørste havn, med vores forter og til jødetransporterne under 2. verdens-
krig – alt markeret med sine tydelige spor. 

Motion idræt og sport – organiseret som uorganiseret – er måske kommunens bedste 
investering i fremtiden. Kommunen skal, for alle aldre, skabe rammer, der året rundt 
stimulerer borgerne til at være fysisk aktive.

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.

Konkret politik

Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune:
• prioriterer kultur- og fritidspolitikken som drivkraft for vores kommune
• skal kendetegnes ved - at kultur og fritidsområdet – signalerer åbenhed for nye 

initiativer og aktiviteter, men at vi samtidig står vagt om de helt fantastiske 
kulturhistoriske værdier, som kommunen er så rig på

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

• støtter renovering af Krudthus 2, så det kan bruges som medborgerhus
• støtter foreningsdannelsen indenfor området
• fastholder og udbygger bevaringsindsatsen i St. Magleby Landsby og Dragør 

Gamle By
• arbejder for, at Dragør med sin by og havn opnår en kulturhistorisk international 

status, f.eks. optages på UNESCO’s liste over Verdensarv for kultur og natur – 
som foreslået af Europa Nostra eller tildeles EU’s kulturarvsmærke

22

Dragør Kommune er 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. Kommunen har skabt rammer af høj kvalitet til både kultur 
og idrætsudfoldelser, og altid med kreative elementer indarbejdet. Dragør Kommune 
er i Danmark kendt for sit rige kultur- og fritidsliv.
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• fortsat skal støtte museernes udvikling
• fortsat støtter Dragør Bio
• fortsat udvikler Dragør Bibliotek og Lokalarkivet, så de kan fungere som centrale 

informationskanaler, bl.a. i undervisningssammenhæng
• sikrer bevarelse af faciliteterne til søbadning (badeanstalt og pontoner) til glæde 

for både sommer- og vinterbadere
• sikrer en udvikling af den gamle havn, med respekt for den kulturhistoriske værdi
• fortsætter vedligeholdelsen af lystbådehavnen, der er et væsentligt 

fritidselement, til glæde for såvel egne beboere som turister
• ændrer havneindløbene og -bassinerne som foreslået i Tænketankens projekt
• gør en aktiv indsats for at få etableret en ny idrætshal
• gør en aktiv indsats for igen at få en svømmehal i Dragør - gerne gennemført 

med fondsmidler og private midler
• opprioriterer samarbejdet med de frivillige ledere i respekt for deres store indsats

indenfor kultur- og fritidslivet
• udvikler én sammenhængende ”Kultur- og Fritidspolitik”
• prioriterer kultur og fritidsaktiviteter som en drivkraft i kommunens udvikling, bl.a.

gennem ansættelse 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.

Erhverv og turisme

Vision

Overordnet politik
Dragør skal satse på vores særpræg og styrkeområder, havnerelaterede erhverv, 
turisterhvervet, vores handel, vores gode håndværksvirksomheder og innovative, nye og 
spændende virksomheder, der fint kan indpasses i vores værdifulde miljø.

Udgangspunktet er, at Dragør Kommune er åben for at medfinansierer projekter med 
videre erhvervs- og turistmæssige perspektiver, i det omfang dette er muligt inden for 
lovens rammer.
 
Liste T vil støtte op om turismen og Dragørs virksomheder ved at sikre de bedste rammer 
for udvikling og markedsføring. Kommunen skal selv gå forrest. Og vi vil støtte og lytte til 
erhvervsorganisationer som Dragør Erhverv og Turistrådet.
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Dragør Kommune fører en aktiv erhvervspolitik, der sikrer et levende erhvervsliv og en 
bæredygtig turisme. Det er attraktivt for vores virksomheder at forblive i kommunen og 
for nye virksomheder at etablere sig. 
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Erhvervs- og turistpolitikken kan ikke ses løsrevet fra 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 – og den 
mangfoldighed skal kommunen understøtte.
 

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, at Dragør Kommune
• giver Dragørs erhvervsforeninger incitament og om muligt økonomisk støtte til at 

tage nye, spændende initiativer
• sikrer en smidig og effektiv kommunal administration, der gør det let for 

virksomheder at være i dialog med kommunen – ved bl.a. at indføre årlige møder 
med kommunens erhvervsliv.

• undgår at genere erhvervslivet med urimelige stadeafgifter og parkeringsafgifter
• fremmer en erhvervsudvikling i Dragør Havn med gode vilkår både for fiskeriet og 

for udviklingen af vores værft og for udviklingen af nye virksomhedstyper, der 
naturligt hører havnen til

• støtter, at Dragør Havn udbygger sin attraktionsværdi for store træskibe
• fremmer integrationen af ikke miljøbelastende virksomheder i vores eksisterende 

boligområder 
• støtter markedsføringsinitiativer for godt håndværk (”Dragør Håndværk”)
• sikrer, at kommunens egen indkøbspolitik så vidt muligt støtter op om de lokale 

virksomheder. 
• støtter den lokale handel og håndværk gennem rådgivning og formidling af 

information over for borgere og virksomheder 
• støtter en bæredygtig turisme ved opbakning til de turistrelaterede erhverv, vores 

turistrelaterede attraktioner og kulturelle arrangementer 
• Støtter Turistkontorets informationsarbejde og markedsføring, både indenlands og 

udenlands
• fremmer en turisme, der både kan være til glæde for beboere og turister

Beskæftigelse

Vision
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Gennem en aktiv erhvervs- og beskæftigelsespolitik sikrer Dragør Kommune 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. Dragør går foran i skabelsen af 
rummelige arbejdstilbud som er tilgængeligt for dem, der har brug for det.   

Sundhed og trivsel handler om fysisk, psykisk og socialt velvære, hvor man oplever respekt 
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Overordnet politik:
En aktiv beskæftigelsespolitik i Dragør kommune handler både om at være beskæftiget i 
Dragør, dvs. det handler om vores egen ansættelses- og personalepolitik i kommunen og 
så handler det om, hvordan vi sikrer, at de borgere, der er blevet ramt af arbejdsløshed, får
den bedst mulige hjælp til igen at kunne deltage i et aktivt arbejdsliv.

Liste T vil arbejde vedholdende for at højne kvaliteten i det forpligtende samarbejde om 
beskæftigelsespolitikken, og alternativt vil vi hjemtage området til Dragør Kommune. Vi 
ved, at vi kan løse opgaven. Det har Dragør gjort tidligere med stor succes.

Konkret politik
Liste T vil arbejde for, 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
• gennem sin personalepolitik bidrager til at sikre et rummeligt arbejdsmarked i 

Dragørs institutioner og i administrationen – det skal derfor sikres, at ingen 
afskæres fra et aktivt arbejdsliv på grund af handicap eller etnicitet

• aktivt arbejder med jobrotation, løntilskud og seniorjobs for at fastholde ledige 
borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

• sikrer elev- og praktikpladser for de unge i kommunen
• sikrer, at personalet i de kommunale arbejdspladser er veluddannet og kvalificeret til

deres arbejde. Kvalifikationerne sikres gennem målrettet om- og efteruddannelse
• sørger for, at personalesammensætningen afspejler den etniske og kulturelle 

mangfoldighed i kommunen
• ved nyansættelser gør brug af supplerende danskundervisning og mentorordninger
• ved omstruktureringer på kommunens arbejdspladser i videst mulig omfang tilbyder 

medarbejderne efteruddannelse, der kvalificerer dem til andre job i kommunen

25
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