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I bypass-området er der to udløb fra vandløb (Skørpingerenden ved Knudsvej i den
nordlige del, og Mejerirenden for enden af Strandlaugsvej længere mod syd), og det
vurderes at en forlængelse af disse i forbindelse med etablering af en strand vil koste
40-45.000 kr. pr. udløb der skal forlænges. Borgerforeningens projekt arbejder kun
med det ene udløb.

Det vurderes at en drift af strandarealerne årligt koster kommunen 25-50.000 kr. som
tid til anden, og ikke en evt. strandopfyldning.

Historik
Sagen er politisk senest blevet behandlet den 20. juni 2017 i det tidligere Natur-,
Fritids- og Kulturudvalg, som godkendte indstillingen om at kommunen i samarbejde
med borgerforeningen afklarer mulighederne for hvordan projektet og den fremtidige
strandrensning kan gennemføres.

76. Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 evaluering og regnskab

regnskab_for_kv_og_rv_2017.xlsx.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/regnskab_for_kv_og_rv_2017.xlsx_1.pdf>
aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._afholdelse_af_valg_fremadrettet.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._afholdelse_af_valg_fre

Resume
Evaluering og regnskab for Kommunal- og Regionsrådsvalget afholdt den 21.
november 2017.

Indstilling
Politik og Borger indstiler til ØU (Kommunalvalgbestyrelsen), at

1.

evalueringen tages til efterretning.

2.
3.

regnskabet for valget godkendes.
Ældrådsvalg fremadrettet afholdes i andre lokaler end hvor Kommunal- og

Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 42:

https://stevns.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-04-2018
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Sagen udsættes til næste møde.

Økonomiudvalget, 13. marts 2018, pkt. 58:
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

Ad. 1 Taget til efterretning.
Ad. 2 Godkendt.
Ad. 3 Ønsker før beslutning oplyst Ældrerådets mening om forslaget. Sagen
genoptages efterfølgende.

Forvaltningens supplerende bemærkninger:
Udtalelse fra Ældrerådet modtaget den 11. april 2018 - bilag vedlagt.

Beslutning
Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

Ad. 3
ØU imødekommer Ældrerådets anbefaling om at fastholde valghandlingen i samme
hal som øvrige kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling
Valgsekretariatet har evalueret forløbet af Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21.
november 2017. Ligeledes er der udarbejdet regnskab for valget.

Til brug for evalueringen har der været afholdt 2 møder - et for valgsekretariatets
medarbejdere og et for valgstyreformænd og administrative valgsekretære. Derudover
er der modtaget bemærkninger fra 2 valgstyre/tilforordnede - disse bemærkninger har
været fremlagt på de 2 evalueringsmøder.

Følgende punkter blev bragt frem ved evauleringerne:

https://stevns.dk/dagsorden/oekonomiudvalget-19-04-2018
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Stemmeseddelsurner - der vil ved fremtidige lignende valg være behov for flere
stemmeseddelsurner - især hvis stemmesedlerne bliver større. Endvidere bør
sprækkerne i de bærbare stemmeseddelsurner være større.
Regionsrådsstemmesedler - der var stort ønske om en lysere farve på
regionsrådsstemmesedlerne - af hensyn til bedre overskuelighed ved optælling.
Blyanter/kuglepenne - i nogle tilfælde var oplevelsen, at stemmesedler blev
erklæret ugyldige, fordi blækket fra kuglepenne havde smittet af andre steder på
stemmesedlen ved sammenfoldning og derved afsat mærker andetsteds på
stemmesedlen.
Lup/hæve-sænkebord - dette tiltag var nyt og blev kun brugt i meget begrænset
omfang.
Valgstyrere/tilforordnede - der blev givet udtryk for, at der ved spidsbelastninger
og især ved pauser var for få valgstyrere/tilforordnede til at varetage de pålagte
opgaver.
Foto af politikkere - der fremkom ønske om det kunne være godt med foto af
kandidater (især ved brevstemmeafgivning). Det er ikke undersøgt nærmere om
evt. lovlighed og resourcer/omkostninger ved et sådan tiltag.
Ældrerådsvalg - der er fra flere sider givet udtryk for, at det var forvirrende for
borgere, at skulle forbi flere valgborde (2) for at få lov til at stemme til både
Kommunal-/Regionsrådsvalg og Ældrerådsvalg. Det krævede også en del ekstra
resourcer fra personalet ved Kommunal- og Regionsrådsvalget, at skulle forklare
at der var et valgkort til hvert valg og at det hele i mange tilfælde blev afleveret
ved det første valgbord (Kommunal- og Regionsrådsvalget), for derefter at få
udskrvet et nyt ved Ældrerådsvalget. Flere mente at Ældrerådsvalget
fremadrettet bør afholdes i andre lokaler end Kommunal- og
Regionsrådsvalgene.
Regnskab - der var budgetteret med 625.000 kr. og regnskabet udviser et
forbrug på 653.069 kr.

77. Verserende sag mellem Forældregruppe, AIK-fonden og Stevns
Kommune - orientering

vedtaegt_for_aik_fonden_1.pdf.pdf
<https://stevns.dk/sites/default/files/vedtaegt_for_aik_fonden_1.pdf.pdf>

Resume
ØU skal orienteres om verserende sag mellem en forældregruppe, AIK-fonden og
Stevns Kommune. Endvidere skal træffes beslutning om PMF skal ind og vurdere om
der eventuelt skal ske ændringer i samarbejdsaftalerne mellem AIK-fonden og Stevns
Kommune.
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