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Ny bred konstitueringsaftale på plads i Dragør Kommune
I forbindelse med borgmester Eik Dahl Bidstrups (V) forventede afgang som borgmester ved
udgangen af maj måned 2021 har kredsen bag den hidtidige konstituering – Socialdemokratiet (A),
Dansk Folkeparti (O), Tværpolitisk Liste (T) og Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) – indgået en
ny konstitueringsaftale.
Aftalen, som fortsat omfatter 12 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer, indebærer, at parterne
bakker op om, at Helle Barth (V) overtager borgmesterposten, når Eik Dahl Bidstrup (V) fratræder.
Som konsekvens heraf sker der derudover nogle andre justeringer af posterne f.s.v.a. Venstres
medlemmer af udvalgene, idet Helle Barth udtræder af de stående politiske udvalg bortset fra
Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er formand. Aftalen bygger videre på den aftale, der blev
indgået mellem samme kreds af partier i april 2020 og det politiske arbejdsgrundlag, der blev aftalt i
sammenhæng hermed.

Udvalgsstrukturen fortsætter uændret
Udvalgsstrukturen med Økonomiudvalget og de 4 såkaldte stående udvalg fortsætter uændret:






Økonomiudvalget (ØU) – formand Helle Barth (V)
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) – formand Nikolaj Bertel Riber (A)
Skoleudvalget (SU) – formand Annette Nyvang (T)
Børn-, Fritids- og Kulturudvalget (BFKU) – formand Lisbeth Dam Larsen (A)
By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) – formand Morten Dreyer (O)

Se endvidere konstitueringsaftalen offentliggjort på kommunens hjemmeside for en detaljeret
beskrivelse af fordelingen af medlemmerne i de enkelte udvalg.
De midlertidige politiske udvalg (§17, stk. 4 udvalg) fortsætter ligeledes deres arbejde. Det drejer
sig om: (1) Udvalget om Infrastruktur, (2) Udvalget om Klima- og Kystsikring, (3) Udvalget om
Strukturel Genopretning og (4) Udvalget om Rekruttering og Fastholdelse.

Udtalelser fra de politiske partier/liste bag aftale om ny konstituering
Borgmester Eik Dahl Bidstrup (Venstre): ”Jeg er glad for, at det er lykkedes at fastholde det meget
brede samarbejde i kommunalbestyrelsen i forbindelse med min forventede afgang som borgmester.
Det sker i en situation, hvor kommunen – trods udfordringerne med Corona – har en solid drift og
stigende likviditet. Fremgangen er i høj grad baseret på det gode samarbejde i den brede kreds, der
står bag konstitueringen. Jeg ser frem til, at denne udvikling vil fortsætte med Helle Barth som min
afløser. Helle har en solid baggrund og erfaring lokalpolitisk såvel i kommunalbestyrelsen som i
andre sammenhænge, som giver et solidt afsæt for varetage opgaven som borgmester.”
Helle Barth (Venstre): ”Jeg er meget glad for den tillid og opbakning, der er fra et bredt flertal i
kommunalbestyrelsen til denne løsning og mig som afløser for Eik som borgmester for Dragør
Kommune. Jeg vil gå til opgaven med stor respekt for Eiks resultater og med energi søge det gode
og tætte samarbejde med konstitueringsparterne og kommunalbestyrelsen, så den gode udvikling
fortsætter. Jeg vil arbejde for at styrke den inddragende proces med demokratisk dialog og
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borgerinddragelse, så vi fortsat i fællesskab udvikler og styrker Dragør Kommune til gavn for
borgerne.”
Nicolaj Bertel Riber (Socialdemokratiet):
”I Socialdemokratiet er vi glade for, at den brede politiske konstituering fra marts 2020 fortsætter.
Dragør har brug for gode løsninger henover midten forankret i et bredt politisk samarbejde, og det
sker bedst med en fortsættelse af AOTV-konstitueringen. På den måde sikrer vi en fortsat positiv
udvikling og konsolidering af økonomien, tryghed i velfærden for børn og ældre, samt med snor i
de mange store opgaver som Kommunalbestyrelsen og kommunen har foran sig. Vi ser frem til et
konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde de fire partier imellem.
Vi ønsker Helle Barth stort tillykke med borgmesterposten, samt varmt velkommen til Per Faldborg
Olesen. Helle har mange års erfaring fra lokalpolitik og er vellidt af sine politiske kollegaer. Vi ser
frem til et godt samarbejde.”
Morten Dreyer (Dansk Folkeparti):
”Dansk Folkeparti ønsker Helle Barth tillykke med borgmesterposten. Det er glædeligt, at den
positive udvikling som Dragør er inde i, kan fortsætte uden unødige stop, som en større rokering af
poster m.m. ville medføre. Vi har en lang række af projekter, som lige er på trapperne. Hjemtagelse
af opgaver fra Tårnby på det forpligtende samarbejde, Havnens udbygning og Kystsikringen for
bare at nævne tre.”
Peter Læssøe (Tværpolitisk Forening i Dragør): ”Liste T ser frem til at fortsætte samarbejdet i
konstitueringen med AOTV med Helle Barth som ny borgmester og med et stort velkommen til Per
Faldborg Olesen, som nu træder ind i kommunalbestyrelsen.”

