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VENSTRES PASSION FOR DRAGØR KOMMUNE
Venstre vil skabe rammerne for det gode liv for borgerne i Dragør Kommune – hele livet.
Det gode liv i Dragør får vi ved at sikre:
V

flere valgmuligheder for borgerne - et stærkt frit valg vil inspirere til nytænkning, når
leverandørerne får lov til at konkurrere og borgeren selv kan vælge leverandører

V

en tryg og selvstændig kommune – hvor der er kort afstand mellem borger og de
politiske beslutningstagere,

V

et attraktivt udbud af forenings- og fritidsaktiviteter - hele livet,

V

skoler og daginstitutioner med højt fagligt og pædagogisk niveau,

V

en byudvikling i tæt samklang med de særlige natur- og kulturværdier i Dragør,

V

en sund bæredygtig udvikling i kommunen med vægt på, at en grøn klimavenlig
udvikling ikke blot er et nationalt ansvar, men også noget vi skal medvirke til ved
konkret handling lokalt,

V

fastholdelse af godt serviceniveau.

Med en Venstre-borgmester i spidsen har vi sikret en ny retning de seneste to
valgperioder:
V

en ansvarlig kommunal økonomi og en mere professionel økonomistyring, og undgået
skattestigninger

V

forbedrede rammer for sports- og fritidslivet med bl.a. ny svømmehal og renoveringen
af Hollænderhallen

V

en udvidet borgerinddragelse – et godt eksempel herpå er borgerdialog og -høringer
om klimasikringen, såvel ved fysiske møder som ved inddragelse af digitale medier.

V

udbygning af vores skoler og aktivitetsområder,

V

udvikling på Dragør Havn, som fortsætter de kommende år.

V

øgede valgmuligheder i forhold til det forpligtende samarbejde, som muliggør mere
borgernære løsninger – bl.a. på hjælpemiddelområdet,

V

via Venstres indsats undgået en voldsom yderligere fordyrelse af udligningsordningen,
hvor den socialdemokratiske regering lagde op til en betydelig ekstraregning for vores
kommune de kommende år.

V

Øget fokus på biodiversitet.

Venstre vil med et borgerligt liberalt udgangspunkt fortsætte arbejdet med at formidle et
bredt samarbejde om en holdbar, ansvarlig og bæredygtig udvikling af vores fantastiske
lokalsamfund .
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HAVNEN OG HAVNEOMRÅDET
Dragør Kommune har et enestående havnemiljø med den gamle by som bagtæppe,
kysten mod Øresund og attraktive naturarealer. Samtidig betyder beliggenheden tæt
på lufthavnen dog, at der er snævre grænser for fortsat byudvikling.
VISIONEN
Vi skal værne om det sammenhængende særlige miljø i havnen med den gamle by som bagkant.
Men vi skal også være åbne for en ansvarlig udvikling af havneområdet til gavn for hele kommunen,
som sikrer liv og aktivitet på havneområdet – også uden for sæsonen. Det kan efter Venstres
opfattelse ske i et frugtbart samarbejde med såvel private som offentlige aktører og interessenter.
Dermed kan vi sikre borgerne et varieret tilbud af butikker og aktiviteter.
Et attraktivt havnemiljø vil tiltrække turister og erhvervsliv. Sammen med Naturpark Amager vil
Dragør Havn være et naturligt sted at starte eller slutte turen, som vi har set det med Amarminoen.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Renovering af parkeringsarealer og andre udeområder på havnen.

V

Gang i udviklingen med det østlige byggefelt.

V

Flytningen af bådeværftet med nye muligheder på den gamle værtsgrund.

V

Foranalyse om ombygning af Dragør Havn, herunder tætning af Østmolen, oprensning af
lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i Østmolen og kajanlæg på Sandtangen,
ændret indsejling til færge-havnen, gennemgravning af sandtangen og etablering af flere
bådpladser.

V

Beslutning taget om ny skurby med nye aktiviteter og tilbud.

DET VIL VENSTRE GØRE
V

Tætning af Østmolen, oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i Østmolen
og kajanlæg på Sandtangen, ændret indsejling til færge-havnen, gennemgravning af sandtangen
og etablering af flere bådpladser.

V

Kommunal opbakning til etablering af et kulturhus på havnen på den gamle værftsgrund
finansieret af private midler, f.eks. velgørende fonde, og hvor driften ligeledes sker på et
kommercielt grundlag.

V

Medvirke til at skaffe flere indpassede overnatningsmuligheder i havneområdet.

V

Arbejde for, at der kan etableres flere parkeringspladser for besøgende i tilknytning til
havneområdet som integreret del af en samlet plan, hvor der indbygges en butiksarkade langs
den østlige del af den store parkeringsplads og inddrage den nuværende parkeringsplads til
turistbusser som byggefelt.

V

Gøre havnen mere ”brugervenlig” for sejlere og turister ved bedre skiltning mv. med ambitionen
om at være i top blandt danske lystbåde havne på service.

V

Flere aktiviteter for børnefamilier – med inspiration fra andre havne, jf. krabbebroen.
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V

Som en del af det igangværende havneprojekt øge kapaciteten i havnen med flere bådpladser,
som dermed også kan generere flere indtægter.

V

Tillade et begrænset antal husbåde i havnen.

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR
Gode kollektive trafikløsninger er vigtige som supplement til biltrafikken – som en
del af det gode liv i Dragør. Det er også en vigtig understøttelse af erhvervspolitikken, så der sikres god mobilitet ind og ud af kommunen.
For Venstre er det ikke væsentligt, hvem der er operatør og udfører opgaven, men
derimod at opgaven udføres med god kvalitet og til den rigtige pris.
VISIONEN
Dragørs borgere skal sikres en hurtigere forbindelse til det øvrige hovedstadsområde via forbedrede
kollektive trafikløsninger. Det vil muliggøre en dagligdag med mindre stress og reducere behovet for
2 biler pr. familie og dermed lette presset på de få veje ind og ud af kommunen – ikke mindst
Englandsvej.
En stor del af Dragørs borgere arbejder uden for kommunen eller i lufthavnen og det skal afspejles i
den kollektive trafikbetjening.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Efter dialog med Tårnby Kommune er en udbygning og forbedring af Englandsvejs tilknytning til
Øresundsmotorvejen igangsat og næsten færdiggjort med et ekstra spor på den sidste del af
strækningen.

V

Dialog med Regionen og Movia om fremtidens trafikbetjening – Mobilitetsplan 2020 – herunder
Dragørs plads i det ”Strategiske Net” – hvor det er lykkedes at fastholde en S-linie (250S), som
ellers stod til at blive fjernet.

DET VIL VENSTRE GØRE
V

Arbejde for en fortsat stabil og mere frekvent busbetjening, som sikrer en hurtigere rejsetid:

V

På sigt arbejde for en yderligere styrkelse af 250S til en egentlig BRT-linie (BRT står for Bus Rapid
Transit og er busser, der kører i egne busbaner og derfor ikke er påvirket af biltrafikkens
trængsel).

V

Alternativt etablere en +Way buslinje. (+Way er en opgraderet buslinje, der ligesom A-busser i
dag kører meget ofte, gerne i egen busbane og med bedre komfort på alle busstoppesteder).

V

Gennem dialog med Regionen, Lufthavnen, Tårnby Kommune m.fl., at arbejde for yderligere
forbedring af vejnettet på Englandsvej (4-sporsløsning) og Kystvejen.

V

I samarbejde med private aktører arbejde for at skabe et markant øget udbud af offentligt
tilgængelige ladestationer for el og hybridbiler, da mange borgere i kommunen ikke har
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mulighed for at etablere egne ladestationer. Dette vil også være et vigtigt lokalt bidrag til den
grønne omstilling.
V

Fastholde en god vedligeholdelsesstand for kommunens vejanlæg.

V

Venstre er åben for forslag og tiltag til at sikre bedre parkeringsforhold i og omkring den gamle
by og vil se konstruktivt på forslag hertil fra det udvalg, der pt. arbejder med området, herunder
muligheder for at etablere en beboer-licens eller lignende.

SENIORER, ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET m.m.
Vi lever længere og antallet af ældre borgere i Dragør stiger markant de kommende
år. Vi vil i takt med denne udvikling se en stigning i plejekrævende ældre med lidelser
som f.eks. demens og Alzheimer.
Denne udvikling har konsekvenser for prioriteringen af kommunens drifts- og
anlægsudgifter fremover. Vi skal sikre god livskvalitet i Dragør Kommune – hele
livet!
VENSTRES VISION
Hjælp og støtte bør gives ud fra det reelle behov og ikke ud fra et givent alderstrin.
Venstre ønsker, at flere mennesker med handicap – fysiske, kognitive, psykiske eller sensoriske - kan
leve et aktivt liv som en del af fællesskabet. En bedre livssituation for udsatte og mennesker med
handicap er vigtigt socialpolitisk, men også for uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedspolitikken.
Det skal fortsat være muligt at levere et godt serviceniveau og yde en værdig ældrepleje, for at blive
ældre er ikke ensbetydende med at man ikke længere har indflydelse på egne behov og ønsker.
Venstre vil sikre frie valg – retten til at vælge mellem offentlig og ikke-offentlig velfærdsleverandør.
Wiedergaarden er en uhyre vigtig og populær faktor i et godt seniorliv i Dragør, hvor en stor andel
af vores ældre deltager i aktiviteterne med mulighed for at fastholde et aktivt liv hele livet!
Venstre ser gerne friplejehjem som en del af den fremtidige ældrepleje i Dragør – jf. de gode
erfaringer hermed andre steder.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Mens Venstre har haft borgmester-posten har der hvert år været afholdt kommunalt støttede
pensionistture – dog afbrudt af pandemien - hvor pensionister har fået gode oplevelser.

V

Der er gennemført renoveringer på Enggården.

V

Der er etableret et nyt Virtuel Reality projekt for at give oplevelser og livskvalitet til de dårligste
ældre i vores by. Dette er gjort i samarbejde med videogruppen på Wiedergaarden.
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DET VIL VENSTRE GØRE
V

Arbejde for en yderligere kvalitetssikring af privat og offentligt tilbud om hjemmehjælp og
døgnpleje og forbedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen med bl.a.
mere frihed i arbejdstilrettelæggelse og organisation.

V

Placere hjemmeplejen, plejecenter og MTO sammen fysisk – det skaber mulighed for at
understøtte tværfaglighed og en tættere videndeling om borgerne og mellem faggrupperne ”Mennesket først – tryghed for den enkelte”.

V

Dragør Kommune skal have et velfungerende hjælpemiddeldepot med høj service og faglighed.
Venstre vil arbejde for levering af hjælpemidler af høj kvalitet.

V

Venstre vil arbejde for at sikre lige muligheder for handicappede på alle områder i Dragør
Kommune, herunder sikre god tilgængelighed for handicappede i kommunens bygninger og
anlæg.

V

Arbejde for yderligere styrkelse af rekrutteringen i hjemmeplejen, hvor vi er udfordret bl.a. p.g.a.
vores geografiske beliggenhed. Dette skal sikre større stabilitet og kontinuitet i plejen af den
enkelte..

V

Bakke mest muligt op omkring det frivillige arbejde som lokale ildsjæle gør.

V

Venstre bakker op om vores veteraner i Dragør Kommune og deres familier og vil arbejde for
udarbejdelsen af en veteranpolitik med bred forankring og og tilbud.

V

Fastholde pensionistturene og etablere tilbud om ture også for de handicappede ældre i
samarbejde med Wiedergaarden og Enggården.

V

Fortsat udvikle særlige tilbud til de demente ældre som forventes at vokse i antal.

V

Venstre vil opprioritere træning til hverdagen, så flest mulige der kan bliver selvhjulpne.

V

Hjemmehjælpsmodtagere skal skriftligt informeres om de private alternativer mindst en gang
årligt.

TURISME
De seneste år har vi satset markant på at turisme skal udvikles som et erhverv. Vi
har en fantastisk smuk kystlinje, et unikt sammenhængende by- og havnemiljø der
oser af liv, shopping, gode restauranter og caféer, skov og natur. Det lokker også
mange besøgende til, både fra vand- og landsiden og er med til skabe aktivitet og
beskæftigelse i kommunen.
I tilrettelæggelsen af turistindsatsen er det dog vigtigt at sikre, at der også er plads
til at borgerne kan leve deres daglige liv side om side med de besøgende. Det er for
Venstre vigtigt, at vi finder den gode balance her.
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VISIONEN
Venstre vil fortsætte denne gode proces så vi kan se flere turismevirksomheder blomstre op og
fastholde aktiviteten i Dragør som en vigtig del af det lokale erhvervsliv.
Uanset udfaldet af beslutningen om en Unesco-status, må vi fortsat forvente mange besøgende til
Dragør de kommende år. Det skal vi kunne håndtere på en måde, så det giver gode oplevelser til
såvel turisterne som beboerne i kommunen. For Dragør og den gamle by er jo ikke et museum, men
tvært-imod et levende bymiljø, hvor borgerne skal kunne leve deres daglige liv, side om side med
besøgende udefra.
Derfor vil det – med eller uden en Unesco-status – være vigtigt for Venstre, at dette hensyn kan
varetages i den fremadrettede turismeindsats. Alene det, at vi har mulighe-den for en Unesco status
ser vi som en stor anerkendelse af vores særlige bymiljø som vi godt kan tillade os at være stolte af.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

I flere omgange er det lykkes at få Dragør på Verdenskortet i form af artikler i internationale
magasiner og blogs (Lykkeundersøgelsen, Cykel-færgen, Jule-kalenderen).
V Turisme- og erhvervsundersøgelser er gennemført som udgangspunkt dialog med de lokale
erhvervsliv om hvordan vi kan gøre Dragør mere indbydende for turister.
V Amarminoen er kommet til som et nyt initiativ – der giver øget tilstrømning til Dragør Kommune
og giver flere lejlighed til at opleve vores natur og bymiljø.
V Udvikling af havnen til gavn for sejlende turister.

DET VIL VENSTRE GØRE
V

Sikre en grundig stillingtagen til en Unesco ansøgning for Dragørs gamle by i 2022 som del af en
samlet turismestrategi, hvor der tages stilling til de høringssvar og indvendinger der er kommet
specifikt til Unesco-forslaget, men også med en bredere inddragelse af interessenterne generelt
i turister-hvervet,

V

Venstre vil fortsætte dialogen med nabo-kommunerne om indsatsen for cykel- og
vandreturisme der kan markedsføres bredt. Dette arbejde vil også involvere private, herunder
erhvervslivet og lokale foreninger.

V

Udvikling og udbygning af havnen de kommende år vil sikre, at der bliver kapacitet til flere
tilsejlende besøgende.

KULTUR OG FRITID
Den liberale kulturpolitik har udviklet – og skal fortsat udvikle sig – nedefra gennem
andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere.
Det skal sikre en fortsat stærk dansk kultur.
Der skal være frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige
foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal
sikres af både offentlige og private bidrag.
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Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber, som vi for eksempel ser det i meget rige foreningsliv i
Dragør Kommune.
Et rigt og varieret kultur- og fritidsliv giver sammenhængskraft i menneskers liv og
er med til at skabe forudsætningerne for, at Dragør Kommunes borgere har
mulighederne for et aktivt liv – hele livet! Dragør Kommune skal tilbyde borgere og
besøgende et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv. Det skal udfolde sig i et godt
samspil mellem kulturinstitutioner og det aktive lokale foreningsliv.
Dragør er et attraktivt sted at bo. Det er med til at sikre, at vi får nye borgere til
byen og kan fastholde de nuværende indbyggere.
Det aktive foreningsliv i Dragør er en stor styrke og understøttes af engagerede
ildsjæle blandt borgerne.
VISIONEN
Kommunen skal være med til at understøtte et aktivt liv hele livet for borgerne, så vi kan bevare en
varieret og mangfoldig foreningskultur i Dragør. Vi skal derfor sikre et attraktivt udbud af fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at vi som kommune fortsat udvikler kultur- og fritidsområdet med bred
forankring i foreningslivet, folkeoplysnings-området, bibliotekerne, daginstitutioner, folkeskoler,
ungdomsklub, ungdomsskole m.fl.
I det liberale kultursyn er vores historiske og folkelige rødder afgørende, men også at der frihed til
forskellighed og åbenhed over andre kulturer.
Venstre ønsker at støtte kulturelle fyrtårn i vores kommune, herunder bl.a. Museum Amager,
Lokalarkivet og de mange historiske foreninger og tiltag. Venstre ønsker at videreudvikle tiltag, der
skaber kulturelle oplevelser og fortællinger i og om vores kommune.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

I de seneste to år er der afholdt Frivillig Fredag i samarbejde med foreninger og kommune med
stor succes.

V

Venstres borgmestre i Dragør har afholdt en række lyttemøder med foreninger og
organisationer og skabt en dialogkultur hvor ideer og projekter laves i samarbejde (herunder
svømme-halsprojektet).

V

Med Venstre i spidsen er der opført en ny svømmehal.

V

Med Venstre i spidsen er der sket en renovering af Hollænderhallen.

V

Med Venstre i spidsen er der igangsat etablering af aktivitets- og fritidsområder ved Dragørs tre
skoler.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR
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V

Tage inititiav til udarbejdelse af en egentlig kommunal kulturstrategi, -politik og -handlingsplan
for Dragør Kommune. Dette skal også sikre, at der sker en mere systematisk tilgang til
kulturområdet i forbindelse med kommunens budgetter m.m. (eksempel: Assens Kommune)

V

Venstre vil fortsat understøtte Museum Amagers udvikling og bakker op om de mange gode
tiltag fra vores museer.

V

Venstre støtter private initiativer til ombygning og restaurering af Krudthuset beliggende for
enden af Møllevej. Det kan blive et oplagt aktivitetshus for borgerne i Sydstrandsområdet, hvor
dette p.t. er savnet.

V

Fortsætte med generelt at bakke op om det lokale kultur- og foreningsliv, så der fortsat sikres
et godt og aktivt lokalt kulturudbud.

V

Venstre bakker op om initiativerne for etablering af et privatfinansieret kulturhus på havnen i
den tidligere værftsgrund.

V

Fortsætte udviklingen af området omkring Hollænderhallen som et center for sport- og
fritidsaktiviteter på Amager.

SKOLER & UDDANNELSE, BØRN & UNGE
Vores daginstitutioner og folkeskoler i Dragør skal tilbyde eleverne gode rammer
for, at de trives og udvikler sig. Pasningsgarantien er central for Venstre.
Daginstitutioner er samtidig mere og andet end pasning, og for Venstre er det derfor
mindst lige så vigtigt som pasningsgarantien at sikre, at alle daginstitutioner leverer
høj pædagogisk kvalitet – kombineret med tryghed.
Det er vigtigt, at skolernes fysiske rammer løbende er på et tidssvarende niveau og
understøtter skolepolitikken. Dermed sikres læring gennem trivsel, teamwork, innovation og kreativitet – afgørende kompe-tencer i fremtidens samfund.
Venstre er tilhænger af private daginstitutioner, og vi vil modarbejde regeringens
forsøg på at lukke de private daginstitutioner. Venstre støtter ligeledes
skovbørnehaver.
VISIONEN
For Venstre er god trivsel for elever, lærere og pædagoger vigtigt for at have folkeskoler blandt
landets bedste målt på karaktergennemsnit – vi ligger p.t. som 8. bedste blandt 98 kommuner – og
kvalitet i øvrigt. Det er vigtigt at sikre god balance mellem trivsel, resultater og kvalitet som et godt
afsæt for vores børn.
Hvert enkelt barn og ung er unik og skal understøttes i sin egen udvikling, samtidig med at han/hun
oplever det positive ved at indgå og udvikle sig i et fællesskab med andre.
Folkeskolereformen skal tilpasses, bl.a. ved øget metodefrihed til skolerne uden at slække på
fagligheden, som skal styrkes især i dansk og matematik. Venstre er positiv overfor frie grundskoler
og efterskoler.
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DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Der er blevet investeret i renovering og forbedring af toiletter, udearealer og legepladser

V

Vi har sikret en søskendegaranti, så familiens børn altid kan samles på én og samme skole.
Samtidig har det været muligt at fastholde en klassekvotient i 0. klasserne på max. 24 børn.

V

Involvering af forældre, personale og øvrige interessenter tidligere i processen ved forhold, der
har indflydelse på skolen.

V

Fastholdt kvalitetsniveauet på institutionsområdet.

V

Vi har været med til at vedtage en ny skolepolitik i kommunen.

V

Mange beslutningskompetencer er blevet decentraliseret og skoleledelsesstrukturen forenklet.

DET VIL VENSTRE GØRE
V

Øge inklusionsindsatsen med baggrund i indhøstede erfaringer.

V

Fastholde søskendegarantien og ambitionen om en klassekvotient på 24.

V

Fokus på børneinddragelse i kommunen med henblik på demokratisk dannelse, udvikling,
styrket selvværd og selvstændighed og en ”stemme” i den lokale debat. Det kan være i form af
et rådgivende børne- og ungeråd, som kan være med til at kvalificere de politiske beslutninger.

V

Fortsat sikre gode valgmuligheder for valg mellem offentlige og private institutioner.

V

Understøtte inititativer til andre undervisningsformer i form af øget metodefrihed.

V

Fastholde folkeskolerne som en attraktiv arbejdsplads for ansatte, et godt sted for eleverne med
opbakning fra forældrene.

V

Særligt fokus på optimering af inklusionsindsatsen med øget fokus på balancen mellem det
udfordrede barn og klassen generelt.

V

Sikre tidssvarende anlæg og faciliteter prioriteres inden for de økonomiske rammer. Fortsat
udvikling af udearealerne og udendørs faciliter.

V

Fokus på styrkelse af undervisningen ved udvikling af læringsmiljøer, herunder brug af digitale
værktøjer og læringsredskaber - herunder digital dannelse – og inddragelse af udeundervisning/udeskole og samarbejde med ungdomsskolen.

V

Sikre tilstrækkelige ressourcer til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på skoleområdet og
fastholde ambitionen om 60/40 fordelingen for pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne.

V

Øget fokus på alkohol- og andet misbrug ved fastholdelse og eventuelt styrkelse af SSP
indsatsen.

V

Øget fokus på, at alle Dragørs unge har det rette grundlag for at vælge ungdomsuddannelse.

V

Fastholde Dragørs skoler i top ti blandt alle danske kommuner målt på karaktergen-nemsnittet
på afgangsklasseniveau.
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V

Vi skal prioritere specialområdet højt og hjælpe elever med særlige udfordringer i
undervisningen, herunder være åbne for nye metoder i form af flerlærerordninger m.m. så
rummeligheden ikke sker på bekostning af hele klassens udvikling.

ERHVERV
Erhvervspolitikken kan ikke stå alene – bosætning, beskæftigelse og en god og
effektiv kommunal service er forudsætning for en god erhvervsudvikling.
Dragør Kommunes placering geografisk og med naboskabet til lufthavnen har
konse-kvenser for erhvervsudviklingen i Dragør sammen med de natur- og
miljømæssige forhold med betydelige fredede arealer.
Det er vigtigt, at erhvervspolitikken tager højde for disse forhold, som nok rummer
begrænsninger, men i høj grad også muligheder for vores kommune.

VISIONEN
Til gode erhvervsvilkår hører god rådgivning, kort sagsbehandlingstid, god lokal og national
infrastruktur, gode velfærdstilbud der understøtter bosætning og rekruttering af arbejdskraft. Nogle
af disse forhold kan vi politisk kun påvirke, mens vi på andre områder kan beslutte selv. Men under
alle omstændigheder kan en vellykket erhvervs-politik kun realiseres gennem en god dialog,
kommunikation og samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og borgere.
Erhvervspolitikken skal sikre gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos
virksomhederne i et tæt og gnidningsfrit samarbejde mellem erhvervsliv og kommune. Samtidig skal
vi fastholde og udvikle lokale arbejdspladser.
Lufthavnen er vigtig for Dragør Kommune. Dels har vi mange borgere, der arbejder i lufthavnen, og
dels har vi mange virksomheder som i større eller mindre grad afhænger af en velfungerende
lufthavn. Venstre bakker derfor også op om den planlagte udvikling af lufthavnen de kommende år.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 10,0 til 8,5 promille.

V

Vi har øget antallet af private arbejdspladser i kommunen indtil Coronaen ramte.

V

Etableret én indgang til forvaltningen for kommunens virksomheder.

V

Der er en kommunal hjemmeside som giver bedre oplysninger og hjælp for virksomhederne.

V

I samarbejde med Dragør Erhverv har kommunen tilbudt sparring og mentoring til
erhvervsdrivende og iværksættere.

V

Forbedrede indkøbsmuligheder for borgere i Søvang og St. Magleby.
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DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR
V

Yderligere indsats for understøttelse af iværksætteraktivitet og nyetablering af virksomhed.

V

Venstre bakker op om initiativerne til en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder
omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for by- og erhvervsudvikling i Dragør.

V

Yderligere fokus på erhverv og entrepenørskab i skolerne også med øget fokus på
valgmuligheder i erhvervs- og uddannelsesvalg.

V

Bruge udviklingen af havneområdet som katalysator for en aktiv erhvervs- og turismeindsats –
Venstre er åben over for andet end maritimt erhverv på havnen, herunder et kulturhus
finansieret privat.

V

Udvikle og etablere et nyt erhvervsområde ind mod lufthavnen i samarbejde med private
aktører. Gerne med en særlig fokus på aktører inden for grøn omstilling.

V

Udvikle infrastrukturen med særlig fokus på den kollektive trafik og bedre afvikling af
personbilstrafikken.

V

Fortsætte arbejde for at skaffe flertal for yderligere reduktion af dækningsafgiften for
erhvervsvirksomheder med henblik på helt at afskaffe den.

V

Arbejde for øget konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver, også på institutionsområdet.

KOMMUNENS ØKONOMI
Dragør Kommune er en lille kommune med de udfordringer det skaber for at finde
rationelle løsninger og effektiv administration, og krav om opgaveløsninger i
samarbejde med andre kommuner. Men det skaber også fordele i relation til
borgernære løsninger og større mulighed for borgerinddragelse og -dialog.
En ansvarlig økonomi sikrer plads til en fortsat god kommunal service og sikrer
velfærd og den kommunale selvstændighed. Trods de særlige udfordringer
Coronaen også har medført for Dragør Kommunes økonomi er det lykkedes at sikre
en god og ansvarlig udvikling gennem et bredt samarbejde, så vi står med en solid
kassebeholdning efter pandemien.
VISIONEN
Dragør Kommune skal fortsat drives med et solidt økonomisk fundament. Men for Venstre er
stigende skatter ikke den naturlige løsning, tværtimod ser vi gerne at skattetrykket kan reduceres
på sigt.
Opgaverne skal derfor primært løses med fokus på effektivisering og prioritering inden for de
rammer, der også er sat landspolitisk. Venstre bakker fuldt ud op om kommunens økonomiske
politik, som indebærer:
-

en overholdelse af servicerammen, som er sat via regering og Kommunernes Landsforening.
fastholdelse af en kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.
et overskud på kommunens drift på 60 mio. kr.
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-

fortsætte nedbringelsen af kommunens langfristede gæld.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Omlægning og forbedring af kommunens økonomistyring, så der nu er sikret et stærkt forbedret
løbende overblik over økonomi og likviditet

V

Opbygget en solid kassebeholdning, som sikrer et solidt grundlag for et godt service- og
velfærdsniveau og som ligger over gennemsnittet for danske kommuner.

V

Reduceret kommunens langfristede gæld set samlet over de seneste 2 valgperioder med 42 mio.
kr. (ekskl. Indefrosne ejendomsskatter)

V

Reduceret dækningsafgiften for erhvervsejendomme til gavn for de erhvervsdrivende i
kommunen.

V

Sikret Dragørs borgere mod yderligere stigninger i den kommunale udligning.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR
V

Øge inddragelsen af private virksomheder i løsningen af kommunale serviceopgaver, hvor det
giver mening.

V

Arbejde aktivt for en begrænsning af yderligere udligning til andre kommuner.

V

Fastholde kassebeholdningen på minimum 40 mio. kr.,

V

Sikre et stigende driftsoverskud de kommende år med henblik på at nå et niveau på 60 mio. kr.
senest i 2025, og derefter fastholde dette niveau, så der sikres et tilstrækkeligt råderum til
investeringer til anlægsinvesteringer og afdrag og renter på lån.

V

Som minimum holde de kommunale skatter i ro, men bl.a. gerne fortsætte afviklingen af den
erhvervsfjendtlige dækningsafgift for erhvervsejendom-me,

BY- OG PLANUDVIKLING
Hvis man f.eks. ser 100 år tilbage på det der i dag omfatter Dragør Kommune, vil
man ganske tydelig kunne se, hvordan vores by gradvist er blevet udbygget med
flere boliger. Denne udvikling skal fortsætte med respekt for Dragørs særlige
værdier i by, på land og i havneområdet. Det skal ske i sam-arbejde med såvel
private som offentlige aktører og interessenter, og sikre et godt grundlag for en
økonomisk velfungerende kommune med attraktive tilbud til borgerne.
Dragør Kommune er med den særlige beliggenhed udsat for højere vandstand i
fremtiden som følge af klimaforandringer. Det skal vi tage hånd om ansvarligt og
effektivt.
VISIONEN
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Venstre vil fastholde en bolig- og byudvikling med overvejende fokus på ejerboliger, men hvor der
også kan være plads til et antal lejeboliger. By- og boligudviklingen skal endvidere tage hensyn til
den forventede ændring i befolkningens sammensætning, hvor antallet af ældre vil stige væsentligt
de kommende år.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

Byudvikling af Vierdiget-grunden som led i omlægningen af skolestrukturen, som samtidig har
bidraget til en modernisering og ombygning af de tilbageværende skoler.

DET VIL VENSTRE GØRE
V Åbne mulighed for yderligere byudvikling på de resterende tilgængelige arealer – herunder især
Hvidtjørns- og Rødtjørns-arealerne og Engvejsarealet og eventuelt nye områder ved ophævelse
af støjzone-restriktioner.
V Sikre en økonomisk såvel som klimamæssigt ansvarlig løsning i relation til sikring af kommunen
mod højere vandstand i fremtiden - i koordination med Tårnby og Københavns Kommuner,
Region og regering og baseret på beskyttelse mod en 100 års hændelse. Inden for disse rammer
er vi åbne for den konkrete udformning af digeløsningen afhængigt af lokale forhold, økonomi
m.m.
V Skabe kapacitet for flere parkeringspladser i by og havn (inddrage yderligere græsarealer til
parkering i sommer-perioden). Herudover sikre bedre skiltning for besøgende om
parkeringsmuligheder.

BÆREDYGTIGHED OG KLIMA
Vores handlinger definerer vores børns fremtid. Derfor ønsker Venstre at gå foran
med en bæredygtig og innovativ dagsorden for vores kommune.
FN’s Klimapanel peger på, at der gradvist må forventes øget havvandstand,
kraftigere nedbør og hyppigere stormflod – også i Dragør - derfor vil forebyggelse
af og tilpasning til klimaændringer være et centralt indsatsområde for Venstre i
Dragør.
Venstre står sammen med et bredt flertal i Folketinget bag ambitiøse klimamål: Vi
skal i 2030 have nedbragt vores udslip af klimagasser med 70 pct., og i 2050 skal vi
være klimaneutrale. Det er mål, som kræver handling. Og hvis vi effektivt skal nå
målsætningerne, skal markedet drive udviklingen.
VISIONEN
V

Venstre ønsker at udvikle et bæredygtigt samfund i Dragør Kommune i god overensstemmelse
med de overordnede nationale klimamål.
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V

Vi skal med rettidig omhu klimasikre kommunen med en god, forsvarlig og økonomisk
håndterbar udbygning af digerne rundt om Dragør Kommune.

V

Venstre bakker op om en klimasikring for Dragør kommune, som beskytter mod en 100 års
hændelse.

DET HAR VI GJORT – DEN GODE HISTORIE
V

En betydelig del af kommunens strømforbrug bliver i dag dækket af solpaneler på rådhuset.

V

Venstres forslag om bi-venlig kommune er gennemført og et areal på 10.000 kvm er udlagt
hertil.

V

Der er iværksat flere såkaldte ESCO projekter hvor kommunens lyskilder er udskiftes til
grønnere lyskilder – LED - både i gadelamper og i kommunens institutioner.

V

Udskiftning af gadebelysning til mere energi- og klimavenlig løsning er gennemført.

DET VIL VENSTRE GØRE DE NÆSTE 4 ÅR
V

Vi vil arbejde for med rettidig omhu at klimasikre Dragør Kommune med en god, forsvarlig og
økonomisk ansvarlig udbygning af kystsikringen rundt om kommunen i overensstemmelse med
interessen på de enkelte delstrækninger – inden for kravene til sikring mod en 100 års hændelse.

V

Inden udgangen af 2023 skal der udarbejdes en operationel grøn handlingsplan, med konkrete
– og målbare - mål for klimaindsatsen på alle kommunale bygninger og anlæg frem mod 2030.
Centrale mål herfor vil være en markant reduktion i energiforbrug og CO2 aftryk inden for
rammerne af den nationale målsætning.

V

Venstre ønsker som en del af den grønne handlingsplan at investere massivt i den grønne
omstilling via ESCO investeringer på 24 mio. kr. 2022-2025, som udover at reducere kommunens
CO2 udledning også vil spare på energiudgifterne.

V

Kommunens fossilt drevne personbiler udfases og erstattes af mere bæredygtige transportmidler i takt med, at de skal udskiftes, dog senest ved udgangen af 2025.

V

Udskifte opvarmningen i kommunale bygninger med klimavenlig opvarmning (varmepumper/solceller/jordvarme). Dette vil også på sigt reducere kommunens udgifter.

V

Fortsat arbejde for øget biodiversitet bl.a. ved at ændre på plejen af udvalgte områder og ved
at arbejde med den lokale fauna og flora, herunder f.eks. tiltag ved bl.a. Grushullerne,
Køjevænget, Lunden og Cirkuspladsen, jf. ”Plan for mere biodiversitet i Dragør Kommune” samt
opsætning af redekasser på kommunale bygninger til f.eks. mursejlere.

V

Venstre vil fortsat sikre vores borgere rent drikkevand inden for rammerne af samarbejdet i
HOFOR – om nødvendigt ved etablering af en ny hovedvandsledning. Venstre bakker desuden
op om initiativer til, at kalk i drikkevandet i vores vandhaner fjernes, så der opstår færre
problemer med tilkalkning af rør, vaskemaskiner med videre. Dette vil også gavne miljøet.

V

Vi ønsker at den offentlige trafik i Dragør bliver drevet af busser der kører på bæredygtig energi.

V

I samarbejde med private aktører sikre et større udvalg af offentlige ladestandere i Dragør
Kommune.
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