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GØTTERUP OG DEN GYLDNE KÆDE

Byens nye borgmester: Borgerne har givet os et vink
med en vognstang

Han er chef for ambulanceholdet i Hovedstadens Beredskab,
men pr. 1. januar er der udrykning til borgmesterkontoret på
Dragør Rådhus. Kenneth Gøtterup er klar til at tilføre byen mere
ilt med en plan, der skal få styr på økonomien. - Vælgerne har
givet os et vink med en vognstang. Vi må prioritere hårdt de
kommende år og sige farvel til tosseprojekterne, siger den
konservative stemmesluger.

05 dec. 2021 kl. 18:28

Jan Jeppesen jan@amagerliv.dk

I 1700-tallet var bjærgning af grundstødte skibe en vigtig næringsvej for
borgerne i Dragør, men søkrigen mod England i årene fra 1807-1814 blev
afslutningen på de gode tider. Fra cirka 1880 var sejlskibenes epoke forbi, og
Dragørs tid som en rig søfartsby var ovre. I nyere tid er det færgeforbindelsen
mellem Dragør og Limhamn, der har været en vigtig indtægtskilde, men otte
måneder før Øresundsbroens indvielse i 2000, ophørte færgetrafikken.

Dragørs kommende borgmester, den konservative Kenneth Gøtterup, mærker
også historiens vingesus, når han bevæger sig rundt i byen.

Det vender vi tilbage til.
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Den 51-årige chef for ambulanceholdet i Hovedstadens Beredskab er pr. 1. januar
klar til at rykke ind på borgmesterkontoret på Dragør Rådhus efter et valg, der
fordoblede antallet af partiets mandater fra tre til seks og endte som en
personlig triumf. Der var langt flere Dragør-borgere der satte deres kryds ud for
Kenneth Gøtterup end nogen anden politiker.

Efter et seks dage langt forhandlingsforløb lykkedes det at få landet en
konstituering og en politisk aftale med Venstre og Socialdemokratiet, så
trekløveret repræsenterer 11 ud af 15 mandater i det nye byråd.

Vælgerne sender signaler
Er borgmesterposten en personlig ambition, der er gået i opfyldelse?

- Både ja og nej. Men når man stiller op som spidskandidat, så går man
naturligvis efter posten. Jeg har aldrig lavet en karriereplanlægning, men altid
forsøgt at gribe de muligheder, der opstår. Og borgmesterposten er sådan en
mulighed. Det var da også en ambition at vinde valget.

Hvad var din første tanke, da valgets resultat blev offentliggjort?

- Jeg troede, der var tale om en fejl. Vi havde reelt regnet med en fremgang på et
enkelt mandat, men bestemt ikke, vi skulle gå fra tre til seks mandater. Jeg tror
fremgangen var en kombination af, at partiet klarer sig godt på landsplan og at vi
kom med klare meldinger i valgkampen.

Hvordan tolker du så resultatet?

- At vælgerne har sendt nogle signaler til os politikere i Dragør. Det ene signal er,
at vi skal stoppe med de tossede politiske projekter, få ro på bagsmækken og
lytte mere til borgerne. Et andet signal er, at næsten 1.000 mennesker har sat
deres kryds i valgforbundet Sydamagerlisten, De Radikale og Liberal Alliance og
derfor synes, at en sammenlægning med Tårnby vil være godt. Det er et vink
med en vognstang om, vi skal have bedre styr på økonomien og driften.

Og hvordan kommer det til at ske på din vagt?

- For det først skal vi ikke længere kaste os ud i låneoptagning og udstedelse af
tillægsbevillinger. Vi er simpelthen nødt til at tilpasse vores drift. Og jo, vi har
været ærlige i valgkampen ved at sige, at der sikkert også kommer besparelser.
Derfor kommer vi til at lave benhårde prioriteringer.

Det har du så fået opbakning til fra Venstre og Socialdemokratiet?

- Jeg har sagt til både mit eget bagland og til de to partier, vi gerne tager
ansvaret og dermed borgmesterposten, men ikke for enhver pris. Retningen skal
være den rigtige. Valgaftenen var noget anderledes denne gang, da vores
oplevelse var, at Venstre og Socialdemokratiet havde lavet en forhåndsaftale med
Liste T om at tale sammen, når resultatet forelå og de kunne tælle til otte
mandater. Men spillet ændrede sig i løbet af aftenen, da alle ventede på de
personlige stemmetal, før de ville gå i realitetsforhandlinger.

Men du inviterede til forhandlinger før de personlige stemmer var talt op?

- Ja, jeg inviterede Venstre og Socialdemokratiet ind i et rum og forklarede, at vi
gerne ville de to partier. De fik også at vide, at de ikke skulle forvente rævekager
fra vores side, hvis de besluttede at gå sammen med Liste T.  Vores krav var, at vi
skulle tale politik først, og dernæst udvalgsposter samt at det skete med mig for
bordenden. Meldingen var også, at vi skulle kunne tale åbent om tingene, og at
partierne kunne stå af undervejs, hvis de ønskede det. Nu har vi så lavet en
aftale, vi alle kan se os selv i - og i et godt samarbejde med både Sydamagerlisten
og Liste T.
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En vanskelig debat
Hvordan vil I konkret polstre økonomien og driften de kommende fire år? Og

betyder det, at I ikke kan udvikle Dragør?

- Vi vil udvikle velfærden - kernevelfærden, men vi siger stop for nye store
projekter. Vi har behov for at udvikle på vores organisation, på vores ledelse og
den service vi yder. Vi er bare nødt til at kigge på den samlet pose penge, vi har
til rådighed. Det betyder, vi må omfordele mellem sektorerne og turde tage den
politiske debat. Der er så nogle steder, hvor vi må bruge færre penge. Det skal vi
også kunne diskutere åbent. Partierne er enige om, at vi skal tage servicen på
ældre- og børneområdet alvorligt. Der er så andre områder i kommunen, hvor vi
må prioritere anderledes. Og jo, det bliver da en vanskelig debat.

Hvordan vil I sikre finansieringen til kystsikringen?

- Det er uden tvivl den mest kompliceret beslutning, vi kommer til at træffe. Jeg
er sindssyg nervøs for den beslutning, dels fordi det koster mange penge, og dels
fordi vi faktisk ikke ved, hvad der er den rigtige beslutning. Borgerne har også
mange forskellige ønsker til kystsikringen. Men vi politikere er altså ikke
digeeksperter. Min helt store bekymring er, at vi er en lillebitte administration
der skal sidde til bords og tage stilling til et kæmpe stort projekt. Vi har derfor
brug for alle de eksperter, vi kan hive med om bord. Med hensyn til
finansieringen er vi også lidt på bar bund i forhold til statsligt tilskud.

Så opgaven fremadrettet bliver vel også at skaffe flere indtægter?

- Vi havde en meget sjov øvelse før valget, hvor alle konservative kandidater fik
til opgave at finde ideer til nye indtægter. Listen blev meget tynd, for mange af
de bedste forslag lå uden for kommunalfuldmagten. Vi har et aktivt erhvervsliv,
men vi har ikke store produktionsvirksomheder i byen, og vi har heller ikke
erhvervsarealerne til at udvikle på det. Derfor er det en bunden opgave at få styr
på udgifterne.

Men er en skattestigning helt udelukket?

- En skattestigning på én procent vil svare til cirka 30 millioner kroner ekstra om
året. Det er en stor sjat, men mit skattehjerte siger, at skatten skal holdes i ro. Vi
betaler rigeligt i skatter, moms og afgifter. Nogle borgere vil gerne betale lidt
ekstra i skat for at gøre daginstitutionen bedre, men der er jo ingen garanti for,
at de ekstra skattekroner bliver brugt lige på det område. Nej, jeg kommer ikke
til at hæve skatten. Vi skal gå prioriteringsvejen, og så skal vi fortsætte kampen
for at få nedbragt udligningen. På nettoudligningen giver vi rundt regnet 100
millioner kroner. Kunne vi bare beholde ti procent mere til os selv, så var mange
af vores udfordringer løst. For dybest set handler det om at skaffe et ekstra
råderum på 15-20 millioner kroner. Så vil vi være godt kørende.
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En mindre revolution
I aftalen er indskrevet af kassebeholdningen skal være på mindst 50 millioner

kroner i gennemsnit over et år. Det er vel også udtryk for, at råderummet ikke er

så stort?

- Det er en mindre revolution. Vi havde gerne set beløbet hævet til 70 millioner
kroner, men her er der tale om et godt kompromis med Venstre og
Socialdemokratiet. For vi siger jo samtidig stop for lånoptagning og
tillægsbevillinger uden at have sikkerhed for, at det er bydende nødvendigt. Det
er en måde at komme væk fra de årlige hovsa-besparelser. Alt andet lige vil det
også give vores decentrale ledere mere ro, når de kan arbejde med langsigtede
budgetter uden at frygte for overraskelser, understreger Kenneth Gøtterup.

Interviewet på Strandhotellet er ved vejs ende. Med udsigt til havnen er det
nærliggende at spørge den kommende borgmester:

Har du nogle særlige favoritsteder i Dragør?

- Jeg har et helt særligt hjerte for Dragør Havn, og som kitesurfer er jeg
naturligvis også fan af Sylten og Sydvestpynten. Dér tilbringer jeg rigtig meget
tid. Noget af det, der er helt unikt ved Dragør er, at hvert område har sin egen
historie. Nordstranden har historien med de rige landliggere, og går du over
Sydstranden med bymiljøet og strandengnen, så er der det frie liv. Sydstranden
har jo udviklet sig fra et sommerhusområde til et blandet boligkvarter. Og nede
ved Rytterager finder du et klassisk parcelhuskvarter. Jo, du behøver kun flytte
dig lidt for at få en ny historie om Dragør. Store Magleby og det åbne land er
også fantastiske historier.

Jeg tror, vi skal sælge Dragør på mere og andet end den gamle by, selv om den
står højt på min liste, når den første sne daler og jeg kan gå alene gennem
gaderne en kold vinteraften. Det er virkelig som at blive sat tilbage i tiden.

Kenneth Gøtterup
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!! Bandernes vanvid er ikke kun
Nørrebros problem. Det er hele
Danmarks problem

Mens virksomhederne skriger
efter arbejdskraft, er 49.000
mennesker med handicap klar: …
Det er helt forkert, hvis ikke vi

Valletta: Et smukt open-air-
museum" #

Dragørs kommende borgmester Kenneth Gøtterup vil have styr på Knanserne og udvikle den
borgernære velfærd. Han erkender, at kystsikringen af Dragør bliver en af de mest kompliceret
beslutninger, der skal træffes i det kommende byråd. Foto: Jan Jeppesen.
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Dragørs kommende borgmester Kenneth Gøtterup ved indgangen til den gamle by. Efter nytår er det
indgangen til borgmesterkontoret på rådhuset, der venter. Foto: Jan Jeppesen.
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En skattestigning på én procent vil svare
til cirka 30 millioner kroner ekstra om
året. Det er en stor sjat, men mit
skattehjerte siger, at skatten skal holdes
i ro. Vi betaler rigeligt i skatter, moms og
afgifter. Nogle borgere vil gerne betale
lidt ekstra i skat for at gøre
daginstitutionen bedre, men der er jo
ingen garanti for, at de ekstra
skattekroner bliver brugt lige på det
område.
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Kenneth Gøtterup er 51 år, gift og har to børn på henholdsvis 22 og 25 år.
Han flyttede til Dragør i 1975, flyttede væk i 1990 og kom tilbage i 1998.

Han blev politisk aktiv i 1999 og var med til at stifte Dragør Listen i 2000. 
Seks år senere blev Dragør Listen opløst og Kenneth Gøtterup meldte sig
ind hos De Konservative.

Han blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 2010.

Bøger: Jeg får ikke læst meget i denne tid. Den seneste bog var
erindringenbogen af Per Stig Møller. Jeg læser primært biografier og krimier.

TV- og film: Jeg ser meget lidt tv, og når det endelig sker, så er det nyheder
eller en god dokumentar eller en krimi.

Musik: Min kone vil nok mene, at jeg er det mest umusikalske menneske.
Nogen gange hører jeg noget som jeg godt kan lide, og så går der flere år, før
jeg hører det igen og siger: 'Gud er det dem?' Jo, jeg er nok en musikalsk
analfabet.

Passion: Jeg har altid sejlet meget, og nu kitesurfer jeg meget. Det har jeg nu
gjort i ti år.

Profession: Leder af ambulanceholdet i Hovedstadens Beredskab de seneste
to år.

NYGAMMELT KØKKEN
2770 Kastrup

Specialist i: Køkkenlåger

Køkkenlåger Frederiksberg Køkkenlåger Østerbro
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