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Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

1. Udviklingsplan for
hjemmeplejen

Der iværksættes en to-årig udviklingsplan for
hjemmeplejen, hvor kompetencerne løftes
fagligt, ledelsesmæssigt og i forhold til
planlægning. Formålet er at højne kvaliteten i
den pleje og omsorg som hjemmeplejen
leverer. KB behandler i juni 2015 en
udviklingsplan og et forslag til finansiering af
planen.

Politisk
behandling i juni
2015

Afsluttes
medio 2017

Mette
Jeppesen

Alle kommuner i Region Hovedstaden skal
implementere Sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 23.
april 2015 de indsatser, som Dragør
Kommune skal arbejde med i en
implementeringsplan. Forvaltningen arbejder
herefter videre med at konkretisere
indsatserne.

Konkretisering af
indsatserne med
henblik på
Budprocessen
2017 forelægges
politisk i
december 2015.

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende.

Mette
Jeppesen

Der udarbejdes samlet sundhedspolitik for
Dragør Kommune 2015 – 2017 (valgperiode).
Med en bred borgerinddragelse iværksættes
en proces med henblik på udarbejdelse af en
samlet sundhedspolitik for samskabelse af det
gode liv i Dragør Kommune

Drøftelse i SSU 4.
kvartal 2015.

2. kvartal 2016

Mette
Jeppesen

4. National
folkeskolereform

Den nationale folkeskolereform trådte i kraft
til skoleåret 2014/15.

Opstart af nyt
skoleår

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende

Jesper
Tangbæk

BKFU/BEPU/ØU/KB

Der arbejdes med følgende delelementer:
 Ledelsesstruktur, til opfølgning i 2. halvår
2015
 Åben skole
 Planlægning af år 2 med reformen
 Skolepolitik til opstart 2. halvår 2015
 Rammenotat og årshjul

5. Ud—og ombygning af
skoler til ny skolestruktur

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Dragør
Skole Nord skal udbygges med supplerende
klasserum således at skolen bliver 3-sporet.
Opgaven har været i udbud og KMB har i
2015 godkendt tilbuddet og frigivet
anlægsbevilling.

SSU/ØU/KB

2. . Implementeringsplan
for Sundhedsaftale 2015 –
2018
SSU/ØU/KB

3. Sundhedspolitik
SSU/alle udvalg/KB

BEPU/BFKU/ØU/KB

Spadestik medio
august 2015

1. marts
28.7.2016

Mette
Jeppesen

Aflevering ultimo
juli 2016.

Modernisering af Dragør Skole Syd afventer
etablering af trappe til taglejligheden i den gl
røde bygning, og sammenlægning af to
lokaler til et større musiklokale. Den tidligere
taglejlighed skal benyttes som fælles område
for skolen. Finansiering udestår.
6. Svømmehal
ØU/BFKU/KB

Kommunalbestyrelsen har i april 2015
besluttet at der påbegyndes en proces for
anlæg og drift af en kommunal svømmehal

Foranalyse indgår
i budgetseminar
august 2015

Ultimo 2017

Mette
Jeppesen
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Forventede Direktørafslutning ansvar

Politik for frivillighed og aktivt
medborgerskab er bestilt i 2013. Politikken er
en ramme som skal fyldes ud i en
efterfølgende proces med konkrete
initiativer.

Behandling i ØU
juni 2015.

2016

Kenneth
Kristensen

På baggrund af en gennemført
erhvervsundersøgelse og en analyse af
erhvervsstrukturen i kommunen dec. 2013,
samt af input fra gruppearbejde fra
virksomhedsdagen medio juni 2014,
udarbejder forvaltningen i samarbejde med
Dragør Erhverv et udkast til Dragør
Kommunes Erhvervspolitik.
Sagen er genoptaget med ansættelse af ny
erhvervs- og turismekonsulent.

Udkast til
erhvervspolitik
fremlægges til
politisk drøftelse i
efteråret 2015.

2015

Mette
Jeppesen

KB har den 27. jan 2015 godkendt at
Endelig behandling 2015
udbudsstrategi og indkøbspolitik optages i
i 3. kvartal 2015.
milepælsplanen mhp revision inden udgangen
af 2015 på baggrund af
Beskæftigelsesministeriets vejledning om
sociale klausuler.
Forslag til sociale klausuler er behandlet i KB i
maj 2015, med beslutning om høring af Dragør
Erhverv.

Kenneth
Kristensen

Der skal udarbejdes en samlet
trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.

Oplæg til
2016
behandling af
proces og indhold i
BEPU i september
2015.

Mette
Jeppesen

Udkast drøftes i
stående udvalg
samt ØU i maj
2015.

Kenneth
Kristensen

ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet
for en OPP-drevet svømmehal udarbejder
administrationen en foranalyse med henblik
på at kunne tilvejebringe et
beslutningsgrundlag om bl.a. kvalitet,
anlægsøkonomi og driftsøkonomi for en
kommunal svømmehal. Foranalysen
forelægges kommunalbestyrelsen senest ved
udgangen af august 2015.
7. Politik for aktivt
medborgerskab
ØPU/KB
8. Erhvervs- og
turismepolitik
BEPU/ØPU/KB

10. Udbudsstrategi og
indkøbspolitik
ØU/KB

11. Trafiksikkerhedsplan
BEPU/ØU/KB

BEPU har den 3. feb 2015 godkendt at
trafiksikkerhedsplan sættes på
milepælsplanen.
I første omgang med oplæg til proces og
indhold for en samlet plan, samt forslag til
hvordan borgernes olevelkse af trafiksikkerhed
kan indgå i planprocessen.
12. Delegationsplan
Ø//Samtlige udvalg/KB

ØU har den 19. marts 2015 godkendt at der
udarbejdes en samlet delegationsplan for
Dragør Kommune.

2015
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13. Salg af Vierdigetgrunden Udbud af Vierdigetgrunden, med efterfølgende
udarbejdelse af lokalplan.
BEPU/ØU/KB
Udbud er gennemført og tilbudsgiver valgt på
KB den 26. marts 2015.

14. Udvikling af havnen
BEPU/ØU/KB

15. Beredskab

Forventede Direktørafslutning ansvar

Behandling af
udkast til
lokalplan, juni
2015

December
2015

Endelig
plangodkendelse
november 2015.
Udvikling af havnen i henhold til helhedsplan. Politisk behandling Ikke fastlagt
i august om dialog
KB har på mødet den 27. maj 2015 besluttet en med
erhvervslejerne.
proces for realisering af planen. Herunder:
- Dialog med erhvervslejerne
- Modningsøkonomi
Modningsøkonomi
- Infrastruktur og økonomi
og infrastruktur
indgår i
budgetseminar til
august 2015.
De kommunale beredskaber skal
Godkendelse af
1. januar 2016
sammenlægges til maksimalt 20 beredskaber i endelig
Danmark. Baggrunden er økonomiaftalen
sammenlægning af
mellem regeringen og KL i 2015.
beredskaber:
KB har på mødet den 3. marts godkendt
principaftale for sammenlægning af
beredskaberne med 8 andre kommuners
beredskaber - København, Frederiksberg,
Tårnby, Brøndby, Glostrup, Rødovre, Hvidovre
og Albertslund.

16. Ny hjemmeside

Næste
milepæl

Mette
Jeppesen

Mette
Jeppesen

Mette
Jeppesen

Beredskabskommission 8. juni
BEPU 9. juni
ØU 9. juni
KB 22. juni

Godkendelse af
budget 2016 mv
september 2016
Dragør Kommune skal have en ny hjemmeside, Valg af leverandør
som bedre understøtter dialogen med
forventet august
borgerne og digital selvbetjening.
2015.
Der er afsat 200.000 kr. i budget 2015.

Primo 2016.

Kenneth
Kristensen

Administrationen er i kontakt med mulige
leverandører og bureauer for at sammenligne
produkter og service.
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