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1. Omsorgscentret
Enggården –
kvalitetsudvikling

Næste
milepæl

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

Forventede Direktørafslutning ansvar

Ultimo 2014

Jesper
Tangbæk

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende.

Jesper
Tangbæk

SSU/KB
•

Kommunalt tilsyn

•

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

•
•
•

Åbning og udvikling af rehabafdeling
Åbning af de sidste pladser

•

Sygefravær er nedbragt betydeligt fra
niveauet primo 2014

•

Temamøde : Status på Enggården

Afrapporteres til
SSU 2014
Løbende
Afsluttes okt.
2014
Åbnede maj 2014
Løbende fra
medio juni til
august 2014.
Primo 2015

Marts 2015

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

Udvikling af det nære sundhedsvæsen foregår
i alle 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 2015-2018.
Oplæg til politiske mål er forelagt KB i
december 2013. Oplæg til den politiske del af
sundhedsaftalen var i høring i kommunerne
juni 2014. Politisk godkendelse i dec. 2014
Endeligt udkast godkendes i kommunerne
januar 2015. Implementeringsplan udarbejdes
herefter og handlingsplan for Dragør
udarbejdes.

Forløbsprogrammer
Kommunerne skal have implementeret en

Jan. 2015.

April 2015

Fra august 2014

1

ØPU/KB
Milepæle for større sager december - Revideret den 8. januar 2015 for BFKU og SSU.
Sagsoverskrift/ udvalg Handler om samt sagens status

række forløbsprogrammer for borgere med
kronisk sygdom i form af tilbud om fysisk
træning og livsstilsvejledning. Det drejer sig
om tilbud til borgere med KOL, diabetes,
lænde/rygsmerter, kræft og hjerte-kar
sygdomme. Forløbsprogram for demens er
også under implementering. Udmøntes ikke
via rehabiliteringsforløb.
Sundhedspolitik
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.
Forebyggelsespakkerne implementeres i
handleplanerne under sundhedspolitikken.

3. Pulje til løft af
ældreområdet
- implementering af
projekter herunder

SSU/BKFU/BEPU/ØU/KB

Der er vedtaget en
proces- og
tidsplan for ny
sundhedspolitik i
KB den 24. april
2014.
Sundhedspolitik
udarbejdes og
indsatsområder
indkredses på
baggrund af
sundhedsprofil og
evt. borgermøder i
anden halvdel af
2015.
Ansøgningsfrist
for 2015 er 26.
sept. 2014.
Kommunen
afventer svar fra
Socialministeriet
på ansøgningen
for 2015.

Status for indsatserne i 2014
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.

Marts 2015
Det fremadrettede
arbejde vil bestå i
at udarbejde
evalueringsredskaber til måling
af kvaliteten i den
nye reform.
Skoleafdelingen
har indhentet data
og afholdt
fokusinterview
med interessenter.
Der udarbejdes et
nyt rammenotat,
som skal ligge til
grund for næste
skoleårs
planlægning

Skoleafdelingen samarbejder med
skoleledergruppen henover efterår og vinteren
om at udarbejde en fælles køreplan for
folkeskolereformens andet år. Denne fælles
køreplan skal danner grundlanget for et fælles
rammenotat, hvor de politiske evalueringer af
år et med reformen og eventuelle ændringer
også er indarbejdet.

Forventede Direktørafslutning ansvar

tilbyder Dragør
Kommune
rehabiliteringsforløb for borgere
med alle de
nævnte diagnoser.

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

SSU/ KB

4. National
folkeskolereform

Næste
milepæl

Løbende.
Midlerne er
varige.

Jesper
Tangbæk

Afsluttes ikke.
Evalueres
løbende

Jesper
Tangbæk

Rammenotat
færdig 1.
marts 2015
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5. Ud—og ombygning af
skoler til ny skolestruktur
BEPU/ØU/KB

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

Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

Udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej er i
gang. Den omhandler etablering af et
supplerende spor samt etablering af en SFO.
Byggeriet er opdelt i 3 etaper. Etape 1 og
ombygning af 0-klasser er udført og taget i
brug ved skolestart 2014. Etape 2 er afsluttet i
uge 42 og ibrugtaget. 3. etape er i gang og
forventes afsluttet til marts 2015.

Aflevering af
etape 3 sker i uge
11.

Marts 2015

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Dragør
Skole Nord skal udbygges med supplerende
klasserum således at skolen bliver 3-sporet.
Der er afsat 18.6 mio. kr. til projektet.
Program er udarbejdet og udbudsmateriale er
under produktion.

Tilbud modtages
den 13. februar
2015

28.7.2016

Modernisering af Dragør Skole Syd fortsættes.
Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af trappe
til taglejligheden i den lille røde bygning, og
til at sammenlægge to lokaler til et større
musiklokale. Den tidligere taglejlighed skal
benyttes som fælles område for skolen.

Opstart februar
2015

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober
2013 besluttet udarbejdelse af
udbudsmateriale med mulighed for bl.a.
wellness mv.

KMB behandling
af
udbudsmateriale
på mødet den
18.12. 2014

Ultimo 2016

Jesper Horn
Larsen

Godkendelse som
”Naturpark” i
forhold til
Friluftsrådets
mærkningsordnin
g.

Den videre
projektrealiser
ing drøftes i
arbejdsgruppe
og styregruppe

Jesper Horn
Larsen

ØU/KB

Jesper Horn
Larsen

April 2015

Der er afholdt temadrøftelse af
udbudsmaterialet i oktober 2014. Økonomiog Indenrigsministeriet har meddelt
dispensation for deponeringsforpligtigelsen op
til 20 mio. kr. i 2015.
Kommunalbestyrelsen skal i december 2014
tage stilling til at udbyde opaven
7. Projekt Naturpark
Amager
BEPU/ØU/KB

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
2013 for Naturpark Amager”. Der er
gennemført et åbent offentligt arrangement
den 4. maj, hvor Kongelundsfortet var
”station” i Dragør Kommune.
ØPU har godkendt en Naturparkplan som
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Næste
milepæl

Forventede Direktørafslutning ansvar

Udkast til politik
for Aktivt
Medborgerskab
og Frivillighed
2015-18

2016

Jesper Horn
Larsen

2016

Jesper Horn
Larsen

2016

Jesper Horn
Larsen

ramme for den konkrete projektudvikling
8. Frivillighedspolitik
BEPU/ØPU/KB

Hen over sommeren 2014 har en tværfaglig
arbejdsgruppe udarbejdet et revideret udkast
til Dragør Kommunes Politik for Aktivt
Medborgerskab og Frivillighed. Dette udkast
danner grundlaget for afholdelse af et
borgermøde om aktivt medborgerskab og
frivillighed den 29. september 2014. På
baggrund af input fra borgermødet
færdiggøres den endelige Politik for Aktivt
Medborgerskab og Frivillighed 2015-18.

Der er ikke pt sat
en deadline for
projektet

Pga jobskifte er der ikke pt taget stilling til
hvornår den endelige politik for aktiv
medborgerskab og frivillighed kan foreligge
9. Erhvervspolitik
BEPU/ØPU/KB

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 i løbet af efteråret
2014, som skal politisk behandles. Sagen er
fortsat i proces.

Udkast til
erhvervspolitik
fremlægges til
politisk drøftelse.
Der er ikke pt sat
en deadline for
projektet

Pga jobskifte er der ikke pt taget stilling til
hvornår politikken kan færdigredigeres
10. Turismepolitik
BEPU/KB

Der er politisk ønske om at gennemføre en
ekstern evaluering af Dragør Kommunes
Turismepolitik, som baggrund for
udarbejdelsen af en turismehandleplan.

Evalueringen af
turismeplan
gennemføres i
løbet af 2015

Pga jobskifte er der ikke pt taget stilling til
hvornår evalueringen kan udarbejdes

Der er ikke pt sat
en deadline for
projektet
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