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1. Udviklingsplan for
hjemmeplejen

Der er iværksat 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. Planen er godkendt i KB i juni 2015,
og opfølgning er godkendt i SSU i marts 2016.

SSU drøfter status
og evt.
opdatering af
planen ultimo
2016.
SSU modtager
løbende
opdatering om
digitaliseringsinds
atsen. Eks.
håndholdte
enheder.
Konkretisering af
indsatserne med
henblik på
budgetprocessen
2017 forelægges
politisk i foråret
2016.

Afsluttes
medio 2017

Mette
Jeppesen

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende.

Mette
Jeppesen

Processen er
udsat til opstart
2. halvår 216, pga
arbejde med
lovpligtig
værdighedspolitik
.
Drøftelse i BFKU
foråret 2016

1. kvartal 2017

Mette
Jeppesen

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende

Jesper
Tangbæk

SSU/ØU/KB

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

3. Sundhedspolitik
SSU/alle udvalg/KB

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.
Der udarbejdes ny samlet sundhedspolitik for
Dragør Kommune. Med en bred
borgerinddragelse iværksættes en proces
med henblik på udarbejdelse af en samlet
sundhedspolitik for samskabelse af det gode
liv i Dragør Kommune

4. National
folkeskolereform

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

BKFU/BEPU/ØU/KB

Der arbejdes med følgende delelementer:
 Etablering af de nye ledelsesteam
 Udarbejdelse af skolepolitik
 Udarbejdelse af inklusionspolitik
 Ny IT og mediestrategi
 Etablering af evalueringsprocesser med
fastsættelse af mål, herunder digital
læringsplatform
 AP Møller projekt

Skolepolitik og
inklusionspolitik
skal endeligt
godkendes af
Kommunalbestyr
elsen i efteråret
2016

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 er at i gang og forventes afsluttet
august 2016

Aflevering
august2016.

August 2016

Mette
Jeppesen

Kommunalbestyrelsen har i april 2015
besluttet at der påbegyndes en proces for
anlæg og drift af en kommunal svømmehal
ved Hollænderhallen. Med afsæt i materialet
for en OPP-drevet svømmehal er der

resultat af
prækvalifikation
til politisk
godkendelse, 3.
kvartal 2016.

Medio 2019

Mette
Jeppesen

BEPU/BFKU/ØU/KB

6. Svømmehal
ØU/BFKU/KB
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udarbejdet en foranalyse med henblik på at
kunne tilvejebringe et beslutningsgrundlag
om bl.a. kvalitet, anlægsøkonomi og
driftsøkonomi for en kommunal svømmehal.
Der er afsat midler i budget 2016-19 til ny
svømmehal.
Udbudsmaterialet er godkendt i april 2016.
7. Trafiksikkerhedsplan

Der skal udarbejdes en samlet
trafiksikkerhedsplan for Dragør Kommune.

BEPU/ØU/KB
BEPU har den 3. februar 2015 godkendt at
trafiksikkerhedsplan sættes på
milepælsplanen.
Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse
og borgermøder i november 2015.
Forslag til trafiksikkerhedsplan blev godkendt i
BEPU i maj 2016.
8. Udvikling af havnen
BEPU/ØU/KB

2016

Mette
Jeppesen

Ikke fastlagt

Mette
Jeppesen

Planen er i høring i
maj – juni 2016.
Herefter endelig
politisk
godkendelse i 3.
kvartal 2016.

Udvikling af havnen i henhold til helhedsplan.
3. kvartal 2016:
KB har på mødet den 27. maj 2015 besluttet en Drøftelse af ønsker
til anvendelse og
proces for realisering af planen. Herunder:
videre proces for
- Dialog med erhvervslejerne
ledige arealer i
- Modningsøkonomi
- Infrastruktur og økonomi
vestlige byggefelt
Dialog med eksisterende lejere om
samt inderhavnen.
Drøftelse af samlet
omplacering pågår.
plan for
infrastruktur.
Efter omplacering igangsættes drøftelser om
udbud af evt. resterende arealer i det østlige
byggefelt, samt evt. frigjorte arealer andre
steder, forventet i 3. kvartal 2016.
Forventet indgåelse af aftaler og påbegyndelse
af byggemodning i sommer 2016.
Første drøftelse af infrastruktur godkendt i maj
2016. Samlet plan til behandling i 3. kvartal.

9. Digitaliseringsstrategi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.
november 2015 digitaliseringsstrategien for
2016-2020. Herunder at strategien evalueres
efter et år. Strategien udmøntes i konkrete
handleplaner og projekter.

Strategien
Strategi gælder Kenneth
evalueres i ØU/KB i 2016-2020
Kristensen
nov./dec. 2016.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er
ved at blive udmøntet i handleplaner i KL-regi.
KL forventer at udmelde 25-50 handleplaner i
løbet af foråret 2016. Når disse er kendt, vil
administrationen undersøge, om der er
handleplaner, der er relevante i Dragør.
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BEPU har i oktober 2015 drøftet behovet for
revision af lokalplaner.
Udvalget har godkendt følgende prioriteringer
af revisionsindsatsen:
1. Nye større projekter, som hurtig kan blive
aktuelle, og hvor det forligende plangrundlag
ikke er tilstrækkeligt, for eksempel ny
svømmehal, ny idrætshal, ny enkeltstående
dagligvarebutik m.v.
2. Gennemgang af lokalplan 3 for
Kongevejscentret, med henblik på ”et
serviceeftersyn og en modernisering” og
eventuel udvidelse af gyldighedsområdet.
3. Planberedskab til realisering af boligbyggeri
4. Planberedskab til ”et serviceeftersyn og en
modernisering” af primært ældre
byplanvedtægter, for kommunens
villaområder.

Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

Løbende.
Der er iværksat
lokalplanlægning
vedr.
dagligevarebutik i
St. Magleby i
foråret 2016.

Afsluttes ikke.

Mette
Jeppesen

Politisk behandling Afsluttes
i foråret 2016
Senest ultimo
2018

Jesper
Tangbæk

Politisk beslutning
om principper for
klimasikring samt
igangsættelse af
borgerdialog,
medio 2016

Mette
Jeppesen

BEPU har ønsket at sagen tages med i
milepælsdokumentet.
11. Multibane og
helhedsplanen for skolernes
udearealer

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat
midler til etablering af en multibane ved
Hollænderhallen.
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med
vedtagelse af budgettet for 2016 til 2019 afsat
7 mio. kr. til skolernes udearealer.

12. Klimasikring
BEPU/ØU/KB

Der arbejdes nu på at konkretisere
helhedsplanens skitseforslag – herunder at
prioritere idéer og beslutte en rækkefølge for
udførelsen.
Planlægningen af arbejdet med multibane og
skolernes udearealer kan indgå i arbejdet med
”Aktivt Knudepunkt Store Magleby”, som også
drejer sig om svømmehal og renovering af
Hollænderhallen.
Der er igangsat et analysearbejde vedr.
højvandsbeskyttelse af Amager, med tre
parter: Dragør Kommune, Tårnby Kommune og
Vestamager Dige-Pumpelaug,
Midtvejsrapportering er sket til BEPU i oktober
2015.
Der lægges op til mulighederne for en fælles
løsning mellem de tre parter i arbejdet for
beskyttelse af amager, Ørestad. Metro og
Øresundsbroen.
Sideløbende og til samtidig beslutning
udarbejdes beslutningsgrundlag for Dragør
Kommune om beskyttelse af kommunens
sydvestlige del.

2019
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13. Scenarier for
økonomien i Amager
Ressource Center (ARC)

ØU godkendte 10. sep. 2015 at borgmesteren
deltager i en tværkommunal politisk
styregruppe som leder et arbejde med at
analysere scenarier for ARC's økonomi.
Analyser og oplæg til beslutning forelægges
de respektive kommunalbestyrelser inden
sommerferien 2016. ØU orienteres løbende
om sagen.

Løbende
orientering i ØU.

Sommer 2016

Kenneth
Kristensen

14. Aktivt knudepunkt St.
Magleby

På nuværende tidspunkt ses følgende tiltag,
som delelementer i udviklingen af ”Aktivt
Knudepunkt Store Magleby”:

Løbende

Medio 2019

Jesper
Tangbæk og
Mette
Jeppesen






Ny svømmehal
Renovering af Hollænderhallen
Udviklingsplan for et aktivt Dragør
Skolernes Udearealer

I forhold til udviklingsplanen har Børne-,
Fritids- og Kulturudvalget ønsket at drøfte
Hollænderhallen og området omkring hallens
udvikling i en ny forståelse. Det sker på
baggrund af en afdækning af borgernes behov
i forhold til forenings- og fritidslivet i Dragør
Kommune. Denne analyse skal gerne føre til
en udviklingsplan for et aktivt Dragør, som
kan være grundlag for den fremtidige
udvikling på området.
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