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1. Plejehjemmet Enggården
– kvalitetsudvikling
SSU/KB

Næste
milepæl

Rammerne for Omsorgscenter Enggården er
nu på plads, og arbejdet med faglig
kvalitetsudvikling er godt i gang. Der bliver
arbejdet med følgende områder:




Uanmeldt tilsyn
Omsorgsjournalen ajourføres, så den
lever op til gældende krav
Leder- og medarbejderudvikling

Status juni 2014
Løbende




Åbning af rehab-afdeling
Åbning af de sidste pladser

Afsluttes okt.
2014

Sygefravær er nedbragt betydeligt fra
niveauet primo 2014

Maj 2014
Medio 2014 åbner
aflastningspladser
ne



Forventede Direktørafslutning ansvar

Ultimo 2014

Kim
Jørgensen

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende.

Kim
Jørgensen

Primo 2015
Målet med kvalitetsudviklingen er, at
Enggården skal være et moderne plejecenter
med ydelser af høj kvalitet, respektfuld dialog
med borgere og pårørende dialog og samtidig
en aktiv del af det nære sundhedsvæsen.
2. Det nære sundhedsvæsen
SSU

Udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår
i all kommuner i de kommende år og tager
bl.a. afsæt i de midler, som kommunerne er
tildelt i økonomiaftalen for 2013 og 2014.
Overordnet vil udviklingen de kommende år
foregå indenfor fire hovedområder.
Sundhedsaftale
Der skal udarbejdes en ny sundhedsaftale
gældende for 2015-2019.
Oplæg til politiske mål er forelagt KB i
december 2013. Næste politiske drøftelse og
høringsrunde følger forår 2014
Forebyggelsespakker
Regeringen har udarbejdet
forebyggelsespakker på 11 områder.
Anbefalingerne i pakkerne skal
implementeres.

April og maj 2014

Tiltag vedr. de
første 4 pakker i
2014 Status til
SSU efteråret
2014.
Primo 2014

Forløbsprogrammer
Kommunerne skal have implementeret en
række forløbsprogrammer for borgere med
kronisk sygdom i form af tilbud om fysisk
træning og livsstilsvejledning. Det drejer sig
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om tilbud ved KOL, diabetes, demens,
lænde/rygsmerter, kræft og hjerte-kar
sygdomme. Tilbud ved KOL og diabetes er
implementeret, demens er undervejs, og tilbud
ved lænde/rygsmerter samt hjertekarsygdomme tilbydes fra primo 2014.
Den ældre medicinske patient
En række indsatser centrerer sig omkring
overskriften den ældre medicinske patient. Det
drejer sig bl.a. om forebyggelse af
(gen)indlæggelser via indsatser som tidlig
opsporing og opfølgende hjemmebesøg.

Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

Ultimo 2014 er
kompetenceudvikl
ing og
organisationsudvi
kling i
hjemmeplejen
gennemført.
Opstart 2014

Dragør Kommunes sundhedspolitik er
udarbejdet i 2007. Set i lyset af udviklingen på
sundhedsområdet i den mellemliggende
periode, er det hensigtsmæssigt at opdatere
politikken, så den afspejler de nuværende krav
og udfordringer på sundhedsområdet.
3. Ældrepuljen –
inplementering af projekter
herunder
SSU/ KB

Dragør Kommune har fået tildelt 3,1 mio. kr.
årligt fra puljen til løft af ældreområdet fra
2014. Midlerne udbetales på baggrund af
udspecificeret ansøgning til Socialministeriet
og anvende s i henhold til ansøgningen.

Evalueringen
behandles politisk
jan/feb 2015.

Marts 2015
(evaluering)

Kim
Jørgensen

Der arbejdes med
3 overordnede
milepæle:

August 2014

Kim
Jørgensen

Ved årets udgang skal der udarbejdes en
evalueringsrapport og aflægges regnskab til
Socialministeriet.
4. National
folkeskolereform
SSU/BKFU/BEPU/ØU/KB

Den 7. juni 2013 fremsatte et næsten enigt
folketing forslag til en gennemgribende ny
Folkeskolereform. Formålet er krystalklart:
”Eleverne skal blive dygtigere”. Folkeskolen
bliver fremover meget målstyret. Via de
nationale test vil kommuner og skoler hvert år
blive tjekket af undervisningsministeriet, om
målene bliver nået, eller om kommunens kurs
skal justeres.
Der arbejdes lige nu med en meget bred
implementeringsproces, hvor alle interessenter
i skolen bliver inddraget, så man kan finde
præcis den folkeskole, vi ønsker at have i
Dragør.

1.
Fremtidsværksted
et den 18. januar
var en meget stor
sucess, hvor
næsten 1000
borgere kom, og
deltog aktivt i de
nedsatte
arbejdsgruppers
visioner for,
hvilken folkeskole
vi skal have i
Dragør. Dagen er
blevet evalueret af
borgerne og var
på niveau 5.6 ud
af 6 mulige.
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Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

2. Den politiske
behandling i løbet
af februar
og marts 2014.
3.
Implementeringsf
asen i april, maj
og juni og opstart
på reformen
august 2014.
5. Ud—og ombygning af
skoler til ny skolestruktur
BEPU/ØU/KB

6. Nyt Multicenter
(svømme- og idrætscenter
som OPP)
ØU/KB

Udbygning af St. Magleby Skole er i gang.
Den omhandler etablering af et supplerende
spor samt etablering af en SFO.
Byggeriet er opdelt i 3 etaper. Udbygningen
forventes at være færdig den 30. jan. 2015.
Samlet projektbevilling 45 mio. kr.

Aflevering af 1.
etape den 23. maj
2014

Januar 2015

Udbygning af Nordstrandsskolen med 5
klasseværelser pågår. 3 af 5 klasser er
etableret. Husgerning, multirum med scene,
sløjd og håndarbejde er etableret. De sidste 2
klasserum (it-rum og lærerforberedelsesrum)
ombygges til klasserum inden skolestart 2014.
Lærerrum flyttes og indrettes andet sted.
Opgaverne prioriteres inden for bevillingen på
5 mio. kr.

Klasserum 4 og 5
etableres senest
skolestart 2014

Sommer 2014

Forvaltningen fremlagde i oktober 2013 sagen
om OPP-projektet på baggrund af en rapport,
udarbejdet af kommunens rådgivere PWC,
som anbefalede, at der blev truffet politisk
beslutning, om der skulle ske udbud af et
kommercielt OPPP-projekt og i så fald hvilke
af de fremlagte modeller, der skulle i udbud.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde
den 31. oktober, at der udarbejdedes materiale
til et funktionelt udbud vedrørende et
kommercielt OPP-projekt for etablering og
drift af model 1a Ny svømmehal på min. 1150
m2 og et wellness center på min. 1500 m2, jf.
scenarie 1a i analyserapport fra PWC. Som
yderligere optioner hertil udarbejdes et
funktionelt udbud til 1b: Renovering af
multihal og bibliotek, jf. scenarie 1b i
analyserapport fra PWC og 2a: Ny multihal og
nyt bibliotek, jf. scenarie 2a i analyserapport
fra PWC, samt at administrationen
bemyndiges til at indlede forhandlinger med
bestillerrådgivere, der skal forestå udbuddet
og OPP-kontraktudarbejdelsen m.v. for

Den nedsatte
arbejdsgruppe i
forvaltningen er
på baggrund af
den politiske
beslutning gået i
gang med at finde
bestillerrådgiver.
Når en kandidat er
fundet indstilles
vedkommende til
politisk
godkendelse i KB.
En detaljeret
tidsplan for dette
arbejde
udarbejdes på
baggrund af
sonderende møder
med potentielle
bestillerrådgivere.

Ultimo 2015

Søren Kjær

Søren Kjær
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Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

KB har vedtaget forslag til revin af
kommuneplanen i form af
Kommuneplanrevision 2013, samt forslag til
Klimatilpasningsplan 2013, som tillæg til
kommuneplanen.
KB har besluttet at sætte den videre
planlægning for nye diger i bero indtil der er
undersøgt alternativ linjeføring for et landdige
i tilknytning til Vestamagerdiget, i samarbejde
med Naturstyrelsen og Tårnby Kommune.
I samarbejde med Kystdirektoratet skal EU's
Oversvømmelsesdirektiv implementeres for
”Risikoområde Køge Bugt”, herunder
Sydamager.
Status i dette arbejde er beskrevet i
klimatilpasningsplanen

Begge planforslag
sendes i høring i
perioden medio
marts til medio
maj 2014

Endelig
vedtagelse af
planerne
forventes
medio 2014

Søren Kjær

På møde den 8.3.2012 godkendte ØPU, at der
iværksættes en kortlægning af miljøforholdene
i Søndre Tangvejsområdet, med henblik på at
udpege området som et
”byomdannelsesområde”, i henhold til
planlovens § 15a stk. 3, med henblik på
boligbebyggelse. Miljøundersøgelsen
foreligger og sagen blev behandlet i ØPU den
21.2.2013.

Sagen genoptages
til fornyet
behandling i
2014, hvor
bebyggelsesforhol
dene i det samlede
område forventes
mere afklarede.

Afhænger af
byggeri på
Vierdigetgrunden

Søren Kjær

Forvaltningen har siden efteråret 2012 ført en
række drøftelser med embedsmænd i
København om mulighed for, at der indgås et
forpligtende samarbejde mellem København
og Dragør, og hjemtagelse af visse opgaver.
Sagen er godkendt politisk i april 2013, i både
København, Tårnby og Dragør, med henblik
på ikrafttræden af en evt. i 2014. Ansøgning er
indsendt til ministeriet primo maj 2013.

Der forventes svar
fra ministeriet på
hhv. hjemtagning
og ny aftale
tidligst 1. juni
2014.

Primo 2016

Michael
Schrøder

Projektinitiativ om den langsigtede udvikling
af naturområderne på Vestamager samt skovog kystområderne i Dragør Kommune.
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem
Miljøministeriet, Københavns Kommune,
Tårnby Kommune, By og Havn og Dragør
Kommune.
ØPU besluttede den 18.4.2013 at tilslutte sig
partnerskabet.
Dragør Kommune er både repræsenteret i
styregruppe og arbejdsgruppe.
KB vedtog den 27. juni ”Udviklingsstrategi

Åbent offentligt
arrangement om
udviklingsstrategi
en til maj 2014.

Anden fase
om
projektrealiser
ing drøftes pt i
arbejdsgruppe
og styregruppe

Dragør Kommune. Endelig kontraktindgåelse
med rådgivere godkendes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen fremlægger politisk
sag om valg af udbudsrådgivere i marts 2014.
7. Kommuneplanrevision
2013/Klimatilpasningsplan
ØU/KB

8. Lokalplan Søndre
Tangvej
BEPU/ØU/KB

9. Forhandling med KBH
om indgåelse af en
forpligtende
samarbejdsaftale.
BEPU/SSU/ØU

10. Projekt Naturpark
Amager
BEPU/ØU/KB

Søren Kjær
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11. Frivillighedspolitik
BEPU/ØPU/KB

12. Erhvervspolitik
TMKU/ØPU/KB

13. Turismepolitik
TMKU/KB

2013 for Naturpark Amager”
Hen over sommeren 2013 udarbejdede en
tværgående arbejdsgruppe udarbejdet et
udkast til Dragør Kommunes
Frivillighedspolitik, som blev politisk
behandles i september 2013, og det besluttet,
at det foreslåede borgermøde og den
efterfølgende endelige vedtagelse af
politikken skulle udskydes til første halvdel af
2014, hvor den nye kommunalbestyrelse var
tiltrådt. Forvaltningen udarbejder en revideret
tidsplan for den politiske behandling af
frivillighedspolitikken marts 2014. Politikken
forventes endelig vedtaget august 2014.
Forvaltningen gennemførte en
spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med
Dragør Erhverv blandt erhvervsvirksomheder
i kommunen nov.- dec. 2013. Resultaterne fra
denne undersøgelse blev samlet i en rapport,
der ligeledes rummer en baseline for
erhvervsstrukturen i kommunen og en
diskussion af Dragør Kommunes
styrkepositioner. Rapporten fremlægges til
politisk godkendelse marts 2014, samtidig
med en revideret tids- og procesplan for
vedtagelsen af Dragør Kommunes
erhvervspolitik. Politiken forventes endelig
godkendt af KB juni 2014.

Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

Politisk
godkendelse af
revideret tids- og
procesplan for
udarbejdelsen af
frivillighedspolitikken, februar
2014

August 2014

Søren Kjær

Kvalitativ
undersøgelse i
januar 2014
Endelig rapport
februar 2014

Juni 2014

Søren Kjær

På baggrund af en turismeworkshop afholdt i
Politisk behandling Turisme
Søren Kjær
september 2013, hvor en bred repræsentation af af turismehandlehandlingsinteressenter inden for turismeområdet deltog, plan, februar 2014 Plan april 2014
arbejder administrationen videre med at
omsætte den eksisterende turismepolitik til en
turismehandleplan. Et udkast til
turismehandleplan blev fremlagt og drøftet på
endnu et politikværksted 3. februar. Af den
politiske konstitueringsaftale fremgår, at der
skal gennemføres en ekstern evaluering af
Dragør Kommunes turismepolitik og forslag til
turismehandleplan, før turismehandleplanens
vedtagelse. Denne planlægges gennemført i
marts 2014, således at turismehandleplanen kan
fremlægges til politisk godkendelse april 2014.
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