DRAGØR BLANDT DANMARKS 10 RIGESTE KOMMUNE
-

og hvorfor er vi det?

I perioden 1993 – 2001 sad jeg i Dragør kommunalbestyrelse, hvor alle 8 år var med Liste T på
borgmesterposten. Gennem disse år så vi hvordan den ene tillægsbevilling og optagelse af lån blev
gennemført. Ingen besparelser, kun udgifter. Hovedet på sømmet var da den gennemsnitlige
kassebeholdning var i minus hen over året, og at dette skulle have været indberettet til
indenrigsministeriet, hvilket ikke blev gjort. I det mindste kunne økonomiudvalgets medlemmer være
blevet orienteret om situationen. Det blev vi ikke, men vi var selvfølgelig midt i en valgkamp. Det var et
tidspunkt hvor Dragør var tæt på at blive sat under administration fra Indenrigsministreret.
Heldigvis kom der en ny borgmester og et nyt flertal fra 2002, som hen ad årene fik rettet op på
økonomien. Især de sidste 4 år har båret frugt af den fornuftige og stramme økonomiske styring, som et
flertal udenom Liste T har gennemført.
Trods den stramme økonomiske styring er der alligevel blevet gennemført mange positive ting i
kommunen. En ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, projekter på havnen, omstrukturering af
skoleområdet, trafik- og vejrenovering, udbygning af plejehjemmet m.m.
Det er faktisk således at Dragør Kommune i dag, har så mange penge i kassen at vi sagtens har råd til at
foretage os flere ting, men pga. loftet på anlægs- og servicerammen er der ikke mulighed for det. Til
gengæld kan vi betale af på vores gæld. F.eks. vil et afdrag på 40 millioner betyde, at vi slipper for at betale
3-4 millioner i årlig rente, som vi kan bruge til andre ting. Selvom vi gør dette vil Dragør stadig være blandt
de rigeste kommuner i landet.
Skal denne positive udvikling fortsætte efter valget den 21. november 2017? Selvfølgelig skal den det, men i
sidste ende er det jo op til vælgerne. Med Venstre borgmester Eik Dahl Bidstrup i spidsen sammen med
gode samarbejdspartner i kommunalbestyrelsen kan dette lade sig gøre. Husk det!
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