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Den sikre retning for Dragør
16. november 2021 skal du være med til at afgøre Dragørs 
fremtid. Dragør er et fantastisk sted at bo og leve. Det må vi 
ikke tage for givet. Skal Dragør være en kommune, hvor vi har 
gode daginstitutioner og skoler, en ældrepleje med fokus på 
omsorg, et levende kulturliv og en kommune, hvor vi service 
for borgeren er i højsædet, så kræver det en stærk ledelse af 
kommunen. En ledelse der kan balancere den kommunale 
økonomi uden lånoptagning og skattestigninger, men med 
fokus på at få mest mulig service for pengene. Den ledelse 
stiller Konservative med til valget og jeg kan varm anbefale 
Kenneth Gøtterup som borgmesterkandidat. Sæt dit kryds 

ved Kenneth ved valget den 16. november 2021.

Bedste hilsner 
Mette Abildgaard, Medlem af Folketinget

Borgmesterkandidat



Ingen tomme valgløfter fra mig
Jeg har været politisk aktiv i Dragør siden 1999. Over 20 
års erfaring i kommunalpolitik har lært mig, hvad der 
er vigtigt. Vi skal sætte tæring efter næring og lave de 
nødvendige prioriteringer og turde stå ved dem. Den 
borgernære service skal i centrum. Kommunen er til for 
borgerne og ikke omvendt. Vi skal huske på og værne 
om Dragørs historie. Langt de fleste politikere har travlt 
med at ville lave alt om og igangsætte store og vilde 
udviklingsprojekter. Lad os værne om det vi holder af. 
De grønne områder og det åbne land, en ny og gam-
mel havn der ikke minder om moderne marinaer, vores 
gamle by og de forskellige kvarterer i Dragør. Et aktivt 
foreningsliv, der understøtter det gode sammenhold og 
omsorgen for hinanden.  

Alle borgere kan huske de mange valgløfter partierne 
gav ved sidste valg. Og ingen af dem er blevet til noget. 
Samtidig har vi set en lang række projekter i denne pe-
riode som fx Unesco projekt, boligbyggeri på Engvej, og 
vandparken på Kirkevej, og den første beslutning om at 
købe Asylgrunden. Jeg kan sige det ganske kort. Jeg kom-
mer IKKE til at love guld og grønne skove. Men jeg vil 
love dig at holde fast i mine værdier, at holde den klassi-
ske borgerlige tilgang i højsædet og så i øvrigt passe mit 
politiske arbejde til punkt og prikke. 

Lad os sammen skabe en ledelse af kommunen der sæt-
ter fokus på Dragør som en helt almindelig god hverdags 
kommune der er til for borgerne og hvor vi sætter den 
gode omgangstone i centrum.

Økonomi
I denne valgperiode har vi desværre set en trist udvikling 
i kommunens økonomi. Dragør har et højt skattegrund-
lag, men desværre har den politiske ledelse ikke forval-
tet økonomien godt nok. Kassebeholdningen er blevet 
udhulet. I 2018-2020 forsvandt 89 millioner kr. ud af kas-
sen. Ene og alene fordi der ikke var tilstrækkelig politisk 
styring. Desværre valgte Liste T, sammen med Venstre, 
DF og Socialdemokraterne at optage store lån i 2021 for 
at styrke kassebeholdningen.

I Dragør har vi brug for en helt anden økonomisk sty-
ring. Vi skal styre efter fire vigtige pejlemærker. Vi skal 
altid have kr. 60 mio i kassen. Vi skal ikke bruge mere 
end vi tjener. Vi skal ikke optage lån. Og vi skal ikke lade 
skatten stige.  Det kræver en politisk ledelse der for det 
første tør prioritere. Kommunen skal udlicitere de om-
råder hvor det giver økonomisk mening og selv drive de 
borgernære områder som ældrepleje, daginstitutioner 
og skoler. 

Familielivet som børnefamilie
Det skal være trygt at være familie i Dragør. For mig be-
tyder det, at når børnene er små, har vi daginstitutioner 
med en god normering med pædagogisk uddannet per-
sonale, gode udefaciliteter og ordentligt indeklima. Der-
for hylder jeg vores tradition for en ”Dragør-norm” der 
sikrer, at der er flere m2. pr. barn end andre kommuner 
i landet. 

Skolerne skal fastholde fokus på to vigtige ting. Et højt 
fokus på læring og et højt fokus på trivsel og respekt for 
hinanden. Vi skal i høj grad turde sætte skoleledelser og 

Vi kan ikke tale trivsel og livsglæde uden at tale kultur. I 
Dragør skal vi værne om vores kulturelle arrangementer, 
hvad enten det er Sildens dag, havnefesten, litteratur af-
ten på biblioteket, kunstudstilling eller foredrag. Det at 
mødes om en fælles interesse, lade os inspirere af hin-
anden og få ny viden, skaber forståelse og sammenhold.

 

Erhverv, turisme og nej tak til Unesco
I Dragør er vi heldige at have et aktivt erhvervsliv. Det er 
fra vores visionære og dygtige butiksliv, til håndværkere 
til mindre know-how virksomheder. Fælles for dem alle 
skal være, at kommunen skal agere som samarbejds-
partner og ikke modspiller. For mig er det vigtigt, at vi 
sikrer, at de erhvervsdrivende har en indgang til kommu-
nen og kommunen er til for at løse de udfordringer de 
erhvervsdrivende står med over for det offentlige.

Derfor skal vi som kommune støtte op om Dragør Er-
hvervsråd, understøtte den erhvervsmæssige udvikling 
og skabe et stærk samspil mellem det ”offentlige” Dra-
gør og erhvervslivet.

Turisme har været et omdiskuteret emne i Dragør. De 
andre parier mener, at turisme alene handler om Une-
sco. Det er en alt for snæver tilgang. Lad mig sige det 
klart. Konservative har sagt nej tak og vil fortsat sige nej 
tak til Unesco. Vi får ikke som kommune gavn af Unesco 
og kan ikke løfte de økonomiske byrder der følger med. 
I stedet skal vi målrettet sætte fokus på en dags turister. 
Vi skal gøre det til en god oplevelse at besøge byen. Vi 
skal sikre at turisterne kommer rundt i alle dele af Dra-
gørs seværdigheder, og de gør brug af Dragørs butikker 
og restaurationer. 

Lidt om mig selv
En ting er politik! Det er også vigtigt at vide noget om 
den person, man giver sin stemme. Jeg er 51 år gammel, 
gift med Signe på 24. år.  Sammen har vi drenge på hen-
holdsvis 25 og 22 år.

Uddannelse
2017  Lederuddannelse fra CBS i High Performence  

Leadership
2009 Master i Public Policy fra Roskilde Universitet
2009 Toplederuddannelse i offentlig ledelse
2003 Cand.Scient.Soc fra Ålborg Universitet
1999  Den Sociale Videreuddannelse på Forvaltningshøj-

skolen
1998 Socialformidler

Erhvervserfaring
Siden 1998-2020 har jeg været leder i den offentlige sek-
tor inden for det sociale område. Her har jeg varetaget 
ledelse og cheffunktioner i henholdsvis det daværende 
Københavns Amt, Region Hovedstaden og Københavns 
kommune. Siden 2020 har jeg varetaget stillingen som 
ambulancechef i Hovedstadens Beredskab.

Politisk erfaring og tillidsposter
Jeg har siden 2010 været medlem af Kommunalbesty-
relsen og før dette 1. suppleant. Jeg har gennem årene 
været medlem af økonomiudvalg, By, Plan og Erhvervs-
udvalg, Socialudvalg, og har varetaget formandsposter 
for udvalg. Dertil en række råd og nævn.

bestyrelser frie. De sætter rammen for organiseringen af 
skolen, ud fra de klare politiske pejlemærker. 

At være ung i Dragør er ikke altid let. Når man er ung 
og ikke går i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse, 
skal vores klubber og foreningsliv have gode og varie-
ret tilbud til vores unge Samtidig skal vi som politikere 
styrke dialogen med dem om de tilbud de har behov for. 
Det er er vi alt for dårlige til i dag. Men jeg tror også, 
at når man som ung begynder en uddannelse uden for 
kommunen, orienterer man sig også mod storbylivet 
og de tilbud unge har der. 
Det er helt naturligt og det 
skal vi ikke være bekymret 
for. Men vi skal sørge for, 
gennem offentlige trans-
portmidler at det er er let 
som ung at komme til og 
fra Dragør. 

Ældre og sundhed
Når man som ældre, har 
været med til at bygge et 
samfund op over mange 
år, skal den kommunale 
service til ældre være i 
top. På den ene side har vi 
et rigt foreningsliv på Wie-
dergården for de mange 
ældre, som er i stand til at 
komme der. Det frivillige 
arbejde er unikt, og som 
kommende borgmester vil 
jeg kæmpe for, at vi skal 
sikre Wiedergårdens fremtid. Vi skal ikke - som mange 
andre partier taler om - indføre brugerbetaling eller for-
ringe vilkårene. 

For de ældre, der bor i egen bolig og får støtte af hjem-
meplejen, skal vi sikre, at borgerne i højere grad kan be-
stemme, hvad de gerne vil have hjælp til. I dag er vores 
serviceniveau for lavt og vi skal huske at sætte det enkel-
te menneskes behov i centrum 

På Omsorgscentret Enggården knokler medarbejderne 
hver dag. Her skal vi skabe rammer, så der bliver bedre 
tid til almindeligt samvær med de ældre. Pleje er vigtigt, 
men socialt samvær, nærvær og tid til en snak skal der 
være tid til.

Kulturen og fritids-
livet
Vores foreninger og kul-
turliv er det der binder 
Dragør sammen. Det at 
yde en frivillig indsats vi-
ser, at man gerne vil sit 
lokalsamfund. Heldigvis 
er vi beriget af mange fri-
villige i Dragør. I forrige 
valgperiode fik jeg indført 
fejringen af frivillige en 
gang om året. Desværre er 
fejringen i denne valgpe-
riode stoppet. Som kom-
mune skal vi sætte pris 
på de frivillige. Det er en 
stor samfundsmæssig op-
gave de løfter, uanset om 
det er ved træning af børn 
til fodbold, tennistræner, 
spejder eller fx frivillig på 

Wiedergården eller i Cykling uden alder. Alt frivillig ar-
bejde skaber sammenhold, det skaber glæde og gør no-
get godt for andre. 

Den sikre retning for Dragør

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat for Konservative
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til mindre know-how virksomheder. Fælles for dem alle 
skal være, at kommunen skal agere som samarbejds-
partner og ikke modspiller. For mig er det vigtigt, at vi 
sikrer, at de erhvervsdrivende har en indgang til kommu-
nen og kommunen er til for at løse de udfordringer de 
erhvervsdrivende står med over for det offentlige.

Derfor skal vi som kommune støtte op om Dragør Er-
hvervsråd, understøtte den erhvervsmæssige udvikling 
og skabe et stærk samspil mellem det ”offentlige” Dra-
gør og erhvervslivet.

Turisme har været et omdiskuteret emne i Dragør. De 
andre parier mener, at turisme alene handler om Une-
sco. Det er en alt for snæver tilgang. Lad mig sige det 
klart. Konservative har sagt nej tak og vil fortsat sige nej 
tak til Unesco. Vi får ikke som kommune gavn af Unesco 
og kan ikke løfte de økonomiske byrder der følger med. 
I stedet skal vi målrettet sætte fokus på en dags turister. 
Vi skal gøre det til en god oplevelse at besøge byen. Vi 
skal sikre at turisterne kommer rundt i alle dele af Dra-
gørs seværdigheder, og de gør brug af Dragørs butikker 
og restaurationer. 

Lidt om mig selv
En ting er politik! Det er også vigtigt at vide noget om 
den person, man giver sin stemme. Jeg er 51 år gammel, 
gift med Signe på 24. år.  Sammen har vi drenge på hen-
holdsvis 25 og 22 år.

Uddannelse
2017  Lederuddannelse fra CBS i High Performence  

Leadership
2009 Master i Public Policy fra Roskilde Universitet
2009 Toplederuddannelse i offentlig ledelse
2003 Cand.Scient.Soc fra Ålborg Universitet
1999  Den Sociale Videreuddannelse på Forvaltningshøj-

skolen
1998 Socialformidler

Erhvervserfaring
Siden 1998-2020 har jeg været leder i den offentlige sek-
tor inden for det sociale område. Her har jeg varetaget 
ledelse og cheffunktioner i henholdsvis det daværende 
Københavns Amt, Region Hovedstaden og Københavns 
kommune. Siden 2020 har jeg varetaget stillingen som 
ambulancechef i Hovedstadens Beredskab.

Politisk erfaring og tillidsposter
Jeg har siden 2010 været medlem af Kommunalbesty-
relsen og før dette 1. suppleant. Jeg har gennem årene 
været medlem af økonomiudvalg, By, Plan og Erhvervs-
udvalg, Socialudvalg, og har varetaget formandsposter 
for udvalg. Dertil en række råd og nævn.

bestyrelser frie. De sætter rammen for organiseringen af 
skolen, ud fra de klare politiske pejlemærker. 

At være ung i Dragør er ikke altid let. Når man er ung 
og ikke går i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse, 
skal vores klubber og foreningsliv have gode og varie-
ret tilbud til vores unge Samtidig skal vi som politikere 
styrke dialogen med dem om de tilbud de har behov for. 
Det er er vi alt for dårlige til i dag. Men jeg tror også, 
at når man som ung begynder en uddannelse uden for 
kommunen, orienterer man sig også mod storbylivet 
og de tilbud unge har der. 
Det er helt naturligt og det 
skal vi ikke være bekymret 
for. Men vi skal sørge for, 
gennem offentlige trans-
portmidler at det er er let 
som ung at komme til og 
fra Dragør. 

Ældre og sundhed
Når man som ældre, har 
været med til at bygge et 
samfund op over mange 
år, skal den kommunale 
service til ældre være i 
top. På den ene side har vi 
et rigt foreningsliv på Wie-
dergården for de mange 
ældre, som er i stand til at 
komme der. Det frivillige 
arbejde er unikt, og som 
kommende borgmester vil 
jeg kæmpe for, at vi skal 
sikre Wiedergårdens fremtid. Vi skal ikke - som mange 
andre partier taler om - indføre brugerbetaling eller for-
ringe vilkårene. 

For de ældre, der bor i egen bolig og får støtte af hjem-
meplejen, skal vi sikre, at borgerne i højere grad kan be-
stemme, hvad de gerne vil have hjælp til. I dag er vores 
serviceniveau for lavt og vi skal huske at sætte det enkel-
te menneskes behov i centrum 

På Omsorgscentret Enggården knokler medarbejderne 
hver dag. Her skal vi skabe rammer, så der bliver bedre 
tid til almindeligt samvær med de ældre. Pleje er vigtigt, 
men socialt samvær, nærvær og tid til en snak skal der 
være tid til.

Kulturen og fritids-
livet
Vores foreninger og kul-
turliv er det der binder 
Dragør sammen. Det at 
yde en frivillig indsats vi-
ser, at man gerne vil sit 
lokalsamfund. Heldigvis 
er vi beriget af mange fri-
villige i Dragør. I forrige 
valgperiode fik jeg indført 
fejringen af frivillige en 
gang om året. Desværre er 
fejringen i denne valgpe-
riode stoppet. Som kom-
mune skal vi sætte pris 
på de frivillige. Det er en 
stor samfundsmæssig op-
gave de løfter, uanset om 
det er ved træning af børn 
til fodbold, tennistræner, 
spejder eller fx frivillig på 

Wiedergården eller i Cykling uden alder. Alt frivillig ar-
bejde skaber sammenhold, det skaber glæde og gør no-
get godt for andre. 

Den sikre retning for Dragør

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat for Konservative
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Den sikre retning for Dragør
16. november 2021 skal du være med til at afgøre Dragørs
fremtid. Dragør er et fantastisk sted at bo og leve. Det må vi
ikke tage for givet. Skal Dragør være en kommune, hvor vi har
gode daginstitutioner og skoler, en ældrepleje med fokus på
omsorg, et levende kulturliv og en kommune, hvor vi service
for borgeren er i højsædet, så kræver det en stærk ledelse af
kommunen. En ledelse der kan balancere den kommunale
økonomi uden lånoptagning og skattestigninger, men med
fokus på at få mest mulig service for pengene. Den ledelse
stiller Konservative med til valget og jeg kan varm anbefale
Kenneth Gøtterup som borgmesterkandidat. Sæt dit kryds

ved Kenneth ved valget den 16. november 2021.

Bedste hilsner 
Mette Abildgaard, Medlem af Folketinget

Borgmesterkandidat
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