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Forord

I anledning af Vallø Kommunes 25 års jubilæum i 1995 skrev Jytte Sørensen
beretningen ”Vallø Kommune – Glimt fra 1970 – 1995”. Da der var tale om et
kommunalt jubilæum havde Jytte valgt at opdele beretningen i ”Borgmesterperioder” –
vel vidende, at kommunens liv og udvikling alene kunne beskrives i ”glimt”, som titlen
antyder.

Hvad så med perioden fra 1995 og frem til den næste kommunesammenlægning pr. 1.
januar 2007? Kunne det ikke være interessant også at få denne – Vallø Kommunes –
sidste periode beskrevet?

Jo, det kunne det da.

I den forbindelse har Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv spurgt mig, om
jeg ville påtage mig denne udfordring – en udfordring som jeg med glæde har taget mig
på.

Min baggrund for at beskrive historien
Jeg har været ansat i Vallø Kommunes administration siden den 1.8.1966, hvor jeg
startede som elev. Som årene gik trådte jeg op i hierarkiet, og faktisk siden starten af
70’erne har jeg bestridt ledende stillinger i kommunen – de senere mange år som
sekretariatsleder – en position, hvor jeg var ”højre hånd” for både den politiske – og
øverste administrative ledelse. Herigennem har jeg naturligvis fået et indgående
kendskab til kommunens liv og udvikling.

Jeg var således også ansat, da den seneste kommunesammenlægning skulle realiseres til
ikrafttræden pr. 1. januar 2007.

Som årene er gået bliver man jo ikke yngre. Jeg valgte at gå på pension (i den nye
Stevns Kommune) med virkning fra den 1. marts 2012 – altså efter knapt 46 års
ansættelse i kommunerne.

Jeg burde derfor have de bedste forudsætninger for i glimt at beskrive de sidste års
gøren og laden i Vallø Kommune.

I respekt for Jytte Sørensens beretning om de første 25 år af Vallø Kommunes historie
har jeg overordnet valgt at følge samme redaktionelle koncept. Derfor er de sidste år af
Vallø Kommunes eksistens også kun beskrevet i form af subjektivt udvalgte emner, som
jeg har set det – naturligvis kun et lille udsnit af de mange emner, der har været på
dagsordenen gennem årene.

Velkommen til publikationen ”Vallø Kommune – Set og sket 1995 – 2007”

Finn Seehusen
Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv
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Tilbageblik

Som bekendt blev Vallø Kommune oprindeligt dannet i 1962 ved en sammenlægning af
de 4 sognekommuner Haarlev-Himlingøje, Valløby-St. Tårnby, Enderslev-Vråby og
Varpelev.
Baggrunden herfor var bl.a. ønsker fra de 4 sognekommuner om at få etableret en fælles
centralskole, der kunne samle eleverne fra de små kommuners egne meget små
landsbyskoler i én ny stor skole.

Det lykkedes også med opførelse af Hotherskolen i Hårlev.

Det skulle imidlertid vise sig, at denne sammenlægning kun holdt frem til 1. april 1970,
hvor en ny kommunalreform så dagens lys. Resultatet blev, at de dengang 1360
kommuner blev nedbragt til 277 nye ”storkommuner” med henblik på at få dannet
ensartede enheder, der var store nok til selv at kunne varetage de større kommunale
opgaver.
Reformen medførte også, at de dengang eksisterende 22 amter blev reduceret til nu 14
amter.

Kommunalreformkommissionen indstillede, at Vallø Kommune skulle sammenlægges
med den daværende Strøby Kommune – det på trods af, at Strøby udtrykte stærke
ønsker om at forblive som selvstændig kommune, og hvis dette var umuligt, da at blive
sammenlagt med Køge Kommune.
Men indenrigsministeren H. C. Toft fastholdt kommissionens indstilling, og dermed
blev sammenlægningen af Vallø og Strøby en realitet pr. 1. april 1970. I samme
forbindelse blev den nye kommune flyttet fra det gamle Præstø Amt til Roskilde Amt –
for mange dengang meget grænseoverskridende.

Åen (Tryggevælde Å) var dengang – og er det vel stadig i et vist omfang – en svær
grænse at overskride. Men kan man ikke få den, man elsker, så må man elske den, man
får. Tiden læger jo alle sår, som man siger. I hvert fald blev sammenlægningen af de 2
kommuner ført ud i livet.

Kommunevåben

Kommunevåbnet blev godkendt af Indenrigsministeriet den
30. november 1964.
Våbnet er tegnet og udført af Statens heraldiske konsulent
Poul Warming, og våbnet beskrives således:
”I sølv felt et grønt firkløverblad, det hele inden for en rød
bort, belagt med en krans af sølvroser”

Firkløveret i våbnet symboliserer de 4 sognekommuner, som
Vallø Kommune dannedes af 1. april 1962, nemlig: Haarlev-
Himlingøje, Valløby-Tårnby, Endeslev-Vråby og Varpelev
kommuner.
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Rosenkransen er symbol for Vallø Slots bygherre Mette Rosenkrantz, som i 1500-tallet
opførte Vallø Slot.

Historien melder intet om, hvorfor det ved kommunesammenlægningen 1. april 1970
ikke var på tale at få udformet et nyt kommunevåben, som kunne være symbolet for den
nye kommune.

Så vidt vides, havde den daværende Strøby Kommune ikke noget kommunevåben, så
måske har parterne syntes, at det var helt fint at køre videre med det eksisterende våben
for Vallø Kommune – parterne var trods alt enige om, at navnet på den nye kommune
skulle være Vallø. Og referencen til Vallø Slot var vel heller ikke så ringe endda.

Måske har det været økonomi, der var årsag til, at udformning af et nyt våben aldrig
kom på tale. Måske har det været andre forhold, der spillede ind. Det kan kun blive
gætterier.

Morsomme sjæle fandt dog hurtigt argumenter for ikke at udforme et nyt
kommunevåben. Som nævnt symboliserede de 4 kløverblade jo de 4 sammenlagte
sognekommuner i den oprindelige Vallø Kommune.
Ved sammenlægningen med Strøby kunne man jo så bare sige, at firkløverens stilk
symboliserede Strøby Kommune.
Så var begge kommuner beskrevet i symbolikken. Sådan!

Borgmestre i Vallø Kommune

1970-1974 Jørgen Larsen (V)
1974-1978 Helge Madsen (A)
1978-1982 Uffe Midtgaard (V)
1982-1986 Holger Sonne (Lokalliste)
1986-1990 Jens P. Kure (Lokalliste)
1990-1994 Linda Egaa (A)
1994-2007 Poul Arne Nielsen (V)

Som det fremgår, fik kommunen ny borgmester efter hver valgperiode siden 1970 og
helt frem til 1994, hvor Poul Arne Nielsen (V) blev valgt. Han beholdt til gengæld
borgmesterposten helt frem til sammenlægningen med Stevns fra 1. januar 2007. I
skrivende stund er Poul Arne Nielsen fortsat borgmester og vil være det frem til
udgangen af 2013, hvor han har bebudet sin tilbagetrækning fra politik.

Undervejs skete det 2 gange ved konstitueringerne, at borgmesteren blev valgt på
oppositionens stemmer. Først ”sprang” Holger Sonne (valgt ind på Venstres liste) ved
konstitueringen for perioden 1982-1986, og det samme gentog sig ved konstitueringen
for perioden 1987-1990, hvor Jens P. Kure ”sprang”. Kure var oprindelig valgt ind på
Socialdemokratiets liste.
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Disse gentagne ”sidespring” gav naturligvis anledning til megen presseomtale.
Ustandselig var Vallø Kommune i fokus i medierne – langt fra altid for noget godt.
Men som nogen mente dengang: Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.

Dramatik ved valget i 1981
Valget i november måned 1981 blev på flere måder dramatisk – dels ved fintællingen af
stemmerne og dels i forbindelse med valg af borgmester ved konstitueringen.
Nu tidligere medlem af kommunalbestyrelsen Leif Nielsen (A) fra Hårlev beskriver på
sin hjemmeside det dramatiske forløb. I dette tilbageblik gengives uddrag af Leif
Nielsens beskrivelse af forløbet.

Kommunalvalget i Vallø d. 17. november 1981, blev i mere end én forstand - en gyser.
Pludselig var der efter optællingen een stemme for meget på Hårlev Kro!
Lad os prøve at se på hvad der kan være hændt, og hvordan en noget pinlig sag endte
med en salomonisk dom i Indenrigsministeriet.

Efter den ordinære optælling viste det sig, at det var ganske enkelte stemmer, der var
udslagsgivende for hvorledes den nye kommunalbestyrelse skulle være sammensat. Da
det foreløbige valgresultat blev fremlagt på valgnatten viste det, at Venstre og
Konservative, der havde valgforbund, fik et godt, solidt flertal på henholdsvis 6 og 2
mandater. Socialdemokraterne tabte 1 mandat og fik kun 4 i den nye
kommunalbestyrelse. Fremskridtspartiet tabte 1 og har 2 tilbage, og SF bevarede sit
enlige mandat.

Den fintælling der dagen efter skulle finde sted, kunne godt komme til at rykke ved
resultatet.

Formanden for Venstre, Aage Jørgensen, sad lidt yderligt på det sidste venstremandat,
og ligeledes fremskridtsmanden, Knud Hansen. Hvis den sidste ryger ud, kan Aage
Jørgensen blive siddende. I stedet vil de slåede Socialdemokrater få deres tabte mandat
tilbage.

De nye lister - Tværpolitisk Liste og Vallølisten - fik ingen mandater, men det kunne de
have fået, hvis de var gået i valgforbund.

Med de foreløbige tal vil den nye kommunalbestyrelse blive:

Socialdemokratiet:
Helge Madsen
Linda Andersen
Anna-Lise Heilmann Hansen
Jens Peder Kure

Konservative:
Anne Mette Skougaard
Lasse Dahl
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Socialistisk Folkeparti:
Hanne Nisted

Venstre:
Uffe Midtgaard
Kirsten Chrøis-Rasmussen
Sven Ludvigsen
Flemming Boe Jacobsen
(Aage Jørgensen) Per Steen Larsen
Holger Sonne

Fremskridtspartiet:
Varly Jensen
Knud Hansen

Uffe Midtgaard var borgmester og der tegnede sig hurtigt et flertal bestående af i det
mindste Venstre og Konservative.

Men i løbet af et par dage dukkede et andet flertal op, men inden skal vi igennem
omvalgsdramatikken. Hvor der pludselig dukkede en venstrestemme for meget op på
valgstedet - Hårlev Kro. Var det mon en venstremand der blev nervøs - det er aldrig
opklaret.

FINTÆLLINGEN
Ved fintællingen dagen efter var der pludselig en stemme for meget. På valgaftenen
stemte det ellers på Hårlev Kro. Det blev ikke lettere af, at netop denne stemme kunne
være udslagsgivende for Venstres sidste mandat. Fintællingen slog også en anden ting
fast, den unge VU'er Per Steen Larsen fik faktisk flere stemmer end Aage Jørgensen, og
kommer derfor i kommunalbestyrelsen - hvis altså Venstre får lov til at beholde sit
meget yderlige mandat. Hvis ikke, så er flertallet af C og V også borte, og så må der
bygges på liste Z.

Socialdemokraterne mener, at der skal være omvalg. Der må ikke være tvivl om et valgs
resultat. Borgmester Uffe Midtgaard er imidlertid af den opfattelse, at først skal
Indenrigsministeriet tage stilling til de stemmesedler, som man i første omgang har
erklæret for ugyldige. Hvis en eller flere bliver godkendt alligevel, vil den enlige
venstrestemme ikke få nogen betydning.

Den 20. november arbejdede økonomiudvalget, som var valgbestyrelse, med problemet.
De famøse stemmesedler blev talt påny, men det afklarede på ingen måde mystikken.
Valgbestyrelsen kunne kun konstatere, at den overskydende stemmeseddel
tilsyneladende er dukket op efter at optællingen var slut ved midnatstid. På det
tidspunkt hvor det også var klart, at det sidste venstremandat var usikkert, ligesom der
faktisk var dødt løb mellem Per Steen Larsen og Aage Jørgensen.

Hvor kom stemmesedlen fra - ingen kan eller vil give svaret, en mulighed syntes at
være, at en eller anden har sikret sig en tom seddel, evt. fra bunken med ”blanke”
stemmer, udfyldt den med et passende kryds, stukket den ind i bunken af optalte sedler,
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vel vidende, at fintællingen på morgendagen kunne sikre Venstres sidste mandat.

Den nyvalgte Per Steen Larsen, som slog Aage Jørgensen med en enkelt stemme, skriver
til Indenrigsministeriet, at han kan se flere muligheder for at der er begået ulovligheder
i forbindelse med valget, ligesom han sætter tvivl om valgbestyrelsens evne til at handle
retfærdigt i forbindelse med den nærmere vurdering af de få, i første omgang,
tvivlsomme stemmer.

Resultatet af alle disse drøftelser blev, at et flertal besluttede, at indstille til
Indenrigsministeriet, at valget i Vallø skulle gå om.

Således gik partierne i gang med sin 2. kommunale valgkamp indenfor 14 dage, de
valgplakater, der kunne tåle en ophængning mere, blev fundet frem, idet man regnede
med, at Indenrigsministeriet ville følge flertallets indstilling og dekretere omvalg.

Efter nogle få uger traf Indenrigsministeriet sin beslutning:

Der skulle ikke være omvalg i Vallø - det hele fusede ud, og den nye
kommunalbestyrelse kunne endeligt fastlægge datoen for det konstituerende møde. I
betragtning af, at den 1. januar skulle man tiltræde med den nye borgmester i spidsen,
så var det ikke spor for tidligt, da det konstituerende møde blev fastsat til d. 30.
december 1981.

Men nu skulle der springe en ny valgbombe i det snart landskendte Vallø.

UFFE MIDTGAARD BLIVER GÅET
Fremskridtsmanden Varly Jensen fortæller: "Jeg havde tænkt den tanke nogle gange, at
Uffe Midtgaard ikke var den rigtige i borgmesterstolen. Men i mit arbejde i
Socialudvalget har jeg fornemmet, at Holger Sonne kunne samarbejde og finde nogle
kompromiser, jeg indså, at det ville være en katastrofe med 4 år mere for Uffe
Midtgaard. Derfor stillede jeg forslag om Holger Sonne, det hele blev tilrettelagt inden
for de sidste 24 timer"

Ved det konstituerende møde blev der først anmeldt valggruppe mellem C og V = 8
mandater, og mellem S og SF = 5 mandater

Den første gruppe foreslog Uffe Midtgaard og den anden foreslog Helge Madsen.

Fremskridtspartiets Varly Jensen foreslog herefter på vegne af sin 2-mands gruppe -
Holger Sonne som borgmester, "som vi mener kan formidle det samarbejde, vi trænger
til”.

Socialdemokraterne meddelte herefter, at de trak deres forslag om Helge Madsen
tilbage.

Lasse Dahl fra C-V gruppen erklærede, at deres gruppe havde flertal for Uffe
Midtgaard, men Varly Jensen forlangte afstemning.
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Ved den afstemning fik Uffe Midtgaard 7 stemmer, og Holger Sonne også 7 stemmer. 1
stemme var blank. (Holger Sonnes?)

Nu fik Vallø på en måde sit omvalg - for mødelederen Helge Madsen måtte bede om en
ny afstemning, og anmodede alle medlemmer om at give deres mening tilkende. Ved den
afstemning fik Uffe Midtgaard stadig 7 stemmer, men Holger Sonne - 8.

Herefter satte Holger Sonne sig i stolen som borgmester, og uroen og forvirringen var
komplet. Hans første handling var da også at suspendere mødet en halv time.

Efter den halve time forsatte konstitueringen næsten normalt bortset fra, at Holger
Sonne stemte med sin gamle gruppe om 1. og 2. viceborgmester.

Formand for Økonomiudvalget blev som naturligt Holger Sonne, - for Socialudvalget,
Sven Ludvigsen, - Teknisk Udvalg, Uffe Midtgaard, - Kulturudvalget, Lasse Dahl.

Efter mødet erklærede Holger Sonne, at han stadig var noget forbavset. "Tænk at S og
SF vil stemme på en venstremand og ikke få noget for det" - "Jeg bliver naturligvis i
Venstres gruppe og i Partiet - jeg synes, de har taget det pænt, og vi kan sikkert
samarbejde fint fremover".

Ja, sådan gik det til dengang. Tak til Leif Nielsen for hans levende beskrivelse af
forløbet.

Leif Nielsens tegning af Hårlev Kro, hvor valgdramaet udspillede sig i 1981
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Kommunaldirektører i Vallø Kommune

1970-1971 Victor Holm og Bent Winge Hansen (sideordnede kæmnere)
1971-1981 Victor Holm (nu benævnt ”kommunaldirektør”)
1981-1991 Bent Winge Hansen
1991-1998 Jan Østerskov
1999-2007 Per Røner

Herover ses Vallø Kommunes 3 kommunaldirektører i perioden 1970-1995
”fanget” på kommunekontoret en septemberdag i 1994.
Fra venstre: Bent Winge Hansen, Jan Østerskov og Victor Holm.
Dengang blev administrationens hovedkvarter benævnt ”kommunekontoret”. Først senere begyndte man at bruge
begrebet ”Rådhus”.

Herunder kommunaldirektør Per
Røner, der tiltrådte 1. marts 1999. Per
fortsatte som kommunaldirektør i den
nye Stevns Kommune fra 1.1.2007.
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Foreningssamvirket i Vallø (FIV)
I den første udgave om Vallø Kommunes historie har forfatteren så udmærket beskrevet
et afsnit om kommunens mangfoldige foreningsliv. Enkelte foreninger blev rimeligvis
ikke fremhævet på bekostning af andre. I stedet nævner forfatteren ”Foreningernes
forening” – nemlig Foreningssamvirket i Vallø, som fra 1988 blev til Kulturelt
Samråd.

Foreningssamvirket blev stiftet i 1974 med det formål at samle alle kommunens
foreninger i et fælles upolitisk organ, der kunne binde an med større kulturelle
arrangementer, end den enkelte forening kunne klare.

Foreningssamvirket var for sin tid en stærk aktør på det kulturelle område – ganske
mange kulturelle arrangementer blev det til – alle med afsæt i de berømte Skt.
Hansfester i Vallø Slotspark, hvor overskud herfra netop blev brugt til andre kulturelle
begivenheder i kommunen.

I forbindelse med Foreningssamvirkets 10 års jubilæum i 1984 skrev jeg en prolog, der i
knækprosa over en bred kam beskriver et udpluk af de mange kulturelle tiltag, som
samvirket stod fadder til.

I tilbageblikket her kunne det måske være interessant at gengive prologen i denne
publikation.

En gang for mange år siden - nærmere betegnet 10
skete der noget enestående i Vallø, fordi
3 brave Vallø-borgere tænkte store tanker,
Treenigheden Hedemann, Dahlmann og Aalbæk
mente at fællesskabet i Vallø fik for få chancer.
Alt for mange svimede foran TV-skærmen væk.

Hvordan kunne de nu vide dette?
Joh, alt for mange arrangementer var for dårligt besøgt
vel at mærke, mange små arrangementer, godt og støt
tilrettelagt med de bedste forhåbninger om godt besøg.
Sofaen og ”Flimmeren” var for store konkurrenter.
Få havde åbenbart lyst til at mødes med hverandre.

Det må der gøres noget ved, tænkte treenigheden og gik i gang.
Der blev trommet sammen til møde for meget og mangt.
Adel og borger, præster og bønder, idrætsforeninger, brugsforeninger,
menighedsråd, politiske foreninger, spejdere, husholdningsforeninger,
faglige organisationer, oplysningsforbund, ungdomsskole, fritidsnævn,
voksenundervisning, skoleinspektør, kulturudvalg og øvrige personligheder.
Kort sagt: Alt, hvad der ku’ kravle og gå i vor kommune.
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Det var intet mindre end et kulturelt tiltag af dimensioner.
Hvad ellers? Med dette batteri af kulturelle kanoner.
Og ve, om ikke fremmødet var flot!
Al begyndelse er ellers svær, men det her tegnede godt.

Treenigheden fremlagde idéskitsen med held.
På tværs af forenings- og organisationsskel
ville man lave arrangementer af kulturelt format
uden at den enkelte forening·af den grund skulle gå grassat.
Fællesskabet skulle være i højsæde -
med naboen under armen til fælles glæde.

Hedemann, Dahlmann og Aalbæk havde tanker om et Samvirke.
Ja, kære gæster, dette Samvirke har intet med Brugsen’s at gøre.
Næ, dette var et Foreningssamvirke på tværs af alle grænser
til fælles bedste for kommunens kulturelle frynser.

Ja, men hvordan var det da med kulturen i Vallø for 10 år siden?
De fleste her ligger nok inde med denne viden:
Det stod sløjt til, end ikke kravlestadiet var nået.

Arbejdsgruppe nedsattes og flere tanker tænktes -
snart kunne et færdigt rammeforslag ventes.
Og så oprandt da dagen - pressen fik om sagen nys
Foreningssamvirket i Vallø så dagens lys.

Første store arrangement: Skt. Hans Fest i Vallø Slotspark.

Nu skulle der virkelig samvirkes - slås bro over by og mark.
Der skulle organiseres i meget stor stil, detaljer klares af,
alt skulle fungere, være klappet og klart til den store dag.
Pressen fulgte forberedelserne på alle spor,
selv Danmarks Radio's interesse var stor.

Og hvilket arrangement - hvilken succes.
Tusindvis af publikummer flokkedes på parkens grønne plæner,
heldigt med vejret - det ku’ ikke have været pænere.

Tamburkorps og korsang, trompetsolo og båltale,
fakkellys og dæmpet slotsbelysning - noget af festens speciale.
For slet ikke at nævne asfaltbal for de dansegale.
Successen var i hus.
De mange hjælpere kunne sole sig i glædesrus.
Foreningssamvirket bestod den første store prøve
til UG med kryds og slange. Flere ting af stabel ville løbe.

Kongeligt teater på Haarlev Kro,
hvem havde på dette turdet tro?
Ikke desto mindre blev det realiteter,
kommunens borgere fik syn for kvaliteter.
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Hvem husker ikke Benny Andersen og Møllehave
fuldt hus på Strøbyskolen, hvilken gave.
Eller Bodil Udsen i fuldt flor på Hotherskolen,
oplæsning, causeri, fortællekunst var her parolen.
Erik Påske til Familieaften i Strøbyhallen,
atter fyldte publikum salen.
Indvielse af Haarlev-hallen med Sjællands Syrnfoniorkester
også det Foreningssamvirket mestrer.
Endda er symfonikoncerter blevet tradition
som en stigende publikumsattraktion.

Jo, Vallø Kommune fik med Foreningssamvirket et kulturelt lift
med masser af arrangementstyper på evig skift.
Festligt, folkeligt og fornøjeligt skulle det være
derfor Skt. Hans Fest, hvis overskud andre arrangementer kunne bære.

Beatkoncert for de unge - en anden genre - lidt andet
Successen her blev knapt så stor - vel nærmest lidt blandet.
Til gengæld var arrangementet med Poul og Anna Sofie Seidelin
en ren perle. Pressen skrev: Godt og gedigent!

Good old Days kom på tapetet.
Igen noget helt nyt blev det.
I virkeligheden starten til en stribe revyer,
der alle har givet genlyd helt ind til de store byer.
Helt igennem lokalt på tværs af mange skel,
hvert eneste nummer har Samvirket gjort selv.
Glæden bliver ikke mindre af de totalt fulde huse,
mange, mange borgere fik bifaldet til at bruse.

Tænk også på Palle Lauring og lokalhistorien -
Vallø's historiske steder - det var i sandhed en scoring.

Busser fragtede deltagerne rundt i kommunen,
man så på Vallø Slot - både indenfor og ude.

Aldrig er noget tilsvarende set på vore egne,
men endnu en gang havde Samvirket rigtigt regnet.

I Samvirkets arkiver figurerer hvert år Skt. Hans Festen
som en fast bestanddel i rækken af mangt et arrangement.
Kun vejret kan drille for Midsommerfesten.
Een gang er det sket - men på trods heraf ingen klagesang.
I forretningsudvalget havde på et tidspunkt 2 præster sæde,
forbindelsen til "de højere magter" var således i orden til Samvirkets glæde,
ikke mindst, når bønnerne om godt vejr sendtes af sted.
Nå, ihvertfald kan Skt. Hans Festerne blive ved.

Også kommunalt har Samvirket været tilsmilet af lykke,
økonomisk sikkerhedsnet har velvilligt været udspændt et stykke.
Kun få gange har der været brug for hjælp og bistand,
Foreningssamvirket har nemlig vist, at de meget langt selv kan.
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Det, som de 3 pionerer dengang startede op
har vist sig levedygtigt med afvekslende initiativer helt i top.
Kvalitet og alsidighed har altid været i forreste linie,
et bevis på at Foreningssamvirket har evne og vilje
til at være det samlende led for kulturel/folkelig aktivitet
i vor lille hyggelige kommune.

Det skal derfor være håbet, at Foreningssamvirket i mange år endnu vil fortsætte i
samme spor.
Da lad det på denne dag lyde i samlet kor:

HJERTELIG TILLYKKE MED 10-ÅRS JUBILÆET
FIV HAR GENNEM ÅRENE MANGE GLÆDET.
FORTSÆT KUN LINIEN ROLIGT OG STØT
PUBLIKUMS GLÆDE SKAL VÆRE JERES LYST.
GLÆD JER OVER DET, I HAR PRÆSTERET,
DET HAR ALTID VÆRET VELRENOMERET.
HELD OG LYKKE MED DE KOMMENDE ÅR
OM FIV’S ARBEJDE DER ALTID RESPEKT STÅR.

Efterskrift
I 1988 arrangerer Kulturelt Samråd i samarbejde med Tureby-Køge og omegns
Landboforening et egnsspil ”Med Lov skal land bygges” i anledning af 200-året for
Stavnsbåndets ophævelse. Forestillingen, hvor rollerne var besat af lokale dilettanter,
blev opført i Vallø Slotspark – en gedigen succes – måske den største i samrådets
historie.
Efterfølgende viser det sig sværere og sværere at rekruttere folk til at stille sig i spidsen
for Kulturelt Samråd, og i skrivende stund må det konstateres, at samrådet reelt ikke
mere er eksisterende.
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Perioden 1994 – 1997
Borgmester: Poul Arne Nielsen (V).
Udpeget med 2 C, 6 V og 1 Z stemme.
Kommunalbestyrelsen blev valgt således:
5 socialdemokrater (A), 2 konservative (C), 1 Socialistisk Folkeparti (F), 6 Venstre (V)
og 1 Fremskridtspartiet (Z) – I alt 15 medlemmer.
A: Linda Egaa/Susanne Nielsen, Jørgen Gregersen, Evy Pedersen/Jørgen

Aarestrup Jensen, Helle Mortensen og Preben Jensen
C: Hans Bech og Flemming Sommer
F: Jens Kierkegaard
V: Poul Arne Nielsen, Benny Draaby, Inger-Lise Hald, Ellen Bonde Jensen,

Bent Christensen og Poul Erik Salebjerg-Hansen
Z: Varly Jensen

Der var i alt 7.433 vælgere, 5.689 afgivne stemmer, hvilket gav en stemmeprocent på
76,5 %

I 1994 var kommunens indbyggertal 9.360. Den kommunale skatteprocent 18,0,
Kirkeskatteprocenten 1,1 og den amtskommunale skatteprocent 10,9.
Grundskyldspromillen var i alt 22,0 (Kommunal 12,0 og amtslig 10,0 promille).

Stående fra venstre:  Flemming Sommer, Helle Mortensen, Jens Kierkegaard, Preben Jensen, H.C. Bech,
Jørgen Aarestrup, Poul Erik Salebjerg-Hansen, Bent Christensen, Inger Lise Hald, Jørgen Gregersen.
Siddende fra venstre: Ellen Bonde Jensen, Benny Draaby, Poul Arne Nielsen (borgmester), Varly Jensen,
Jan Østerskov (kommunaldirektør). Susanne Nielsen var fraværende ved fotograferingen.
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Ny børnehave i Strøby
Til etablering af "Den nye Børnehave i Strøby" blev der i 1996 givet en anlægsbevilling
på 3.5oo.ooo kr.

Klageråd Hjemmehjælp
Kommunalbestyrelsen besluttede i september 1996 nærmere retningslinjer for valg af et
Klageråd på hjemmehjælpsområdet. Klagerådet etableres med virkning fra 1/1 1997, og
får samme valgperiode som Ældrerådet.

Evaluering af den politiske organisation
I august 1996 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte en evaluering af den
politiske organisation.
Evalueringens formål defineres således: "at søge afdækket, om organisationen, som vi
kender den i dag, er indrettet så hensigtsmæssigt som muligt - i bred forstand. Eller om
der er udviklingsmuligheder i retning af at forbedre organisationens effektivitet i respekt
for de demokratiske idealer og hensynet til størst mulig beslutningsdygtighed /-kraft”.
Evalueringen gennemføres som spørgeskemaundersøgelse med efterfølgende
temadrøftelse i kommunalbestyrelsen.

I februar 1997 havde kommunalbestyrelsen så en temadrøftelse om mulige ændringer i
den politiske organisation, herunder naturligvis om der fandtes belæg for at ændre i
antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen, antallet af politiske udvalg m.v. Det blev
fastslået, at kommunalbestyrelsen fortsat skal bestå af 15 medlemmer, og der skete ikke
ændringer i antallet af ”stående udvalg”. Enkelte opgaver byttede dog plads fra et
udvalg til et andet.
I samme forbindelse blev det også diskuteret, i hvilket omfang
kommunalbestyrelsesmedlemmerne skulle indgå i externe råd, udvalg m.v. Samtidig
blev det diskuteret, om det kunne være hensigtsmæssigt at delegere
beslutningskompetence fra kommunalbestyrelsen til udvalg – og måske endnu mere
vidtgående at delegere flere beslutninger til forvaltningen – alt med det formål at
forsøge arbejdsbelastningen for politikerne lettet. Drøftelsen mundede ud i udarbejdelse
af nye kompetenceplaner, der fastslog en lang række områder, hvor
beslutningskompetencen blev uddelegeret til udvalg hhv. forvaltning.

Endvidere blev det også drøftet, i hvilket omfang det enkelte
kommunalbestyrelsesmedlem kunne tillade sig at rette henvendelse direkte til
forvaltningen om dette eller hint – f.eks. herved egenhændigt at iværksætte diverse
undersøgelser, analyser m.v.. Det blev dog hurtigt fastslået, at ALLE henvendelser fra
de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer til forvaltningen SKULLE foregå via
forudgående accept fra udvalgsformænd og/eller borgmester – i øvrigt helt i
overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser.

Det var også her det blev besluttet, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og
chefgruppens medlemmer skulle opkobles til forvaltningens fælles datanetværk.
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Hermed var første skridt taget til en ny og hidtil uprøvet digital verden for
kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der lægges op til, at konklusionerne fra temadrøftelsen sættes i værk pr. 1. januar 1998
– meget passende fra starten af en ny valgperiode.

Afledt af ovenstående blev der samme år givet de nødvendige bevillinger til anskaffelse
af IT-udstyr til kommunalbestyrelsesmedlemmerne – såvel til etableringsudgifter som
til de fremadrettede årlige driftsudgifter. Dette faldt på plads på kommunalbestyrelsens
møde i juni måned 1997.

Endvidere godkendte kommunalbestyrelsen på mødet i august måned samme år en ny
styrelsesvedtægt for kommunen – tilrettet med de ønsker til opgavefordelingen på
udvalg, der var resultatet af de gennemførte temadrøftelser.

Alle brikker var således lagt på plads for den nye kommunalbestyrelse, der skulle
vælges ved kommunalvalget i november måned 1997 for funktionsperioden 1998 –
2001.

Ændringer i den administrative organisation
I december 1996 påbegyndes overvejelser om påtænkte ændringer i den administrative
organisation.
Ændringerne søges gennemført pr. 1/4 1997.

Erstatningsbyggeri for kommunekontorets pavillioner
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I efteråret 1994 nedsattes en arbejdsgruppe, der fik til opgave at stille forslag til
afhjælpning af akutte fejl, skader og mangler på administrationens
(træ)pavillionbygninger, som blev etableret i årene 1970, 1972 og 1978.
Skaderne var bl.a. jævnlig indtrængen af vand, ligesom rotter havde fundet det
fordelagtigt at bygge talrige reder under (træ)pavillionernes gulve.
I efteråret 1995 var bygningerne på ny udsat for indtrængen af vand med skader til
følge, men der blev ikke iværksat bekostelige udbedringer af de “nye skader” – dog med
undtagelse af kantineområdet (den ældste pavillion fra 1970), hvor der skete en
nødtørftig udbedring af tag m.v.
Arbejdsgruppen konkluderede herefter, at arealbehovene til kontorarbejdspladser på
rådhuset i det væsentlige kunne rummes i de eksisterende stenbygninger (Den “grå
bygning” mod Hovedgaden og de nyere “røde” bygninger fra 82 og 87), således at
mødesal, mødelokaler, kantine og servicelokaler i øvrigt kunne samles i
erstatningsbyggeriet.
Kommunalbestyrelsen traf herefter 21. december 1995 beslutning om, at iværksætte
planlægning af erstatningsbyggeri for rådhusets (træ)pavillioner.

Med baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning og de tiltagende skader på
(træ)pavillionerne udarbejdede arbejdsgruppen et foreløbigt skøn over omfanget - ca.
500 m2 byggeri til erstatning for de eksisterende - ca 833 m2 – (træ)pavillioner, samt at
der kunne spares ca. kr. 150.000,- pr. år i driftsomkostninger ved nedrivning af
(træ)pavillionerne. Arbejdsgruppen pegede på, at erstatningsbyggeriet primært skulle
rumme møde-, kantine- og andre lignende fælleslokaler.

I februar 1997 beslutter kommunalbestyrelsen så at frigive en bevilling på ca. 4,4 mill.
kr., således at de mere end almindeligt nedslidte (træ)pavillioner kunne erstattes af
gedigent nyt murstensbyggeri.
Pavillionerne, som fra starten alene var tænkt som midlertidige løsninger på
administrationens pladsproblemer, holdt således stand i næsten 30 år.

Alt i alt en lang og sej proces. Årsagen til at det tog så lang tid at nå frem til en
beslutning om erstatningsbyggeriet kan måske henføres til, at der ud fra et politisk
synspunkt aldrig har været stemmer i at investere i rådhusbyggeri.

Administrationens folk var naturligvis glade for, at rotterne med politikernes beslutning
således blev henvist til andre domiciler.

Strøbyhallens om- og tilbygning

Strøbyhallens facade mod sydvest. som den så ud i 1975,
da hallen blev taget i brug.. Udsmykningen (de 2
idrætsudøvere) er skabt af keramikeren Birgit Larsen,
Kratgård, St. Tårnby.



22

I sommeren 1996 drøfter politikerne første gang et skitseprojekt for til- og ombygning
af Strøbyhallen – et projekt udarbejdet af et af kommunalbestyrelsen nedsat
byggeudvalg.
I oktober samme år fremsender AIK 65’s fodboldafdeling alternativt forslag til det
allerede foreliggende projekt. Fodboldafdelingen drøfter projektet med Kultur- og
sundhedsudvalget på et møde den 3.12.1996. Den fælles drøftelse munder ud i, at der
aftales et nyt fælles møde den 4.2.1997. Det aftales, at AIK inden mødet fremsender nyt
projektforslag, som skal være underskrevet af samtlige AIK’s afdelinger.
AIK 65 oplyser samtidig, at foreningen vil overveje hallens ejerforhold og evt.
fremsende forslag til en konstruktion, hvor Strøbyhallen bliver en selvejende institution.

På kommunalbestyrelsens møde i marts måned 1997 besluttes det, at det oprindeligt
nedsatte byggeudvalg nedlægges, ligesom det oprindelige kommissorium inddrages.
AIK 65, Strøby anmodes samtidig om hurtigt i samarbejde med andre brugere -
halpersonale, cafeteria, skole og forvaltning, at tilkendegive ønsket om evt. at drive
Strøbyhallen som en selvejende institution. I givet fald ønskes fremsendt forslag til
vedtægter for den selvejende institution til Kultur- og Sundhedsudvalget.
Endelig besluttes det, at ifald Strøbyhallen ønskes drevet som selvejende institution,
stiller Vallø Kommune 4,0 mill. kr. (3,533 mill. kr. + realisering af Stevnsvej 105 -
467.000 kr.) til rådighed til realisering af Strøbyhallens til-/ombygning.

I august måned 1997 fremsender AIK et revideret skitseprojekt med tilhørende
prisoverslag for et nøglefærdigt byggeri. Projektet var udarbejdet af ingeniør Preben
Simonsen. AIK meddeler samtidig, at det ikke mere anses for attraktivt at drive
Strøbyhallen som selvejende institution. Der styres efter, at byggeriet kan påbegyndes
primo oktober 1997.
Projektet indeholder en tilbygning i 2 planer med en mindre sal, omklædningsrum,
depoter m.v. i stueplan og klublokale, mødelokale, depoter og altan langs med det
eksisterende cafeteria med udsigt til de tilstødende boldbaner.
Kommunalbestyrelsen frigiver ca. 2,6 mio kr., og det besluttes at ansøge Lokale- og
Anlægsfonden om restbeløbet på ca. 2,4 mio kr.
Det besluttes samtidig, at Strøbyhallen fortsat skal drives som kommunal hal.
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I september måned fremkommer forslag til totalentreprisekontrakt for byggeriet. Den
samlede anlægssum er nu opgjort til 5.8 mio kr. Efter diverse justeringer lander den
samlede bevilling incl. inventar på i alt 6.150.000 kr.

Under hensyntagen til det forestående byggeri og det faktum, at Strøbyhallen fortsat
skal drives som kommunal hal besluttes det at øge brugerindflydelsen i det oprindeligt
nedsatte Haludvalg, som dengang var det styrende organ for hallen.
Sammensætningen af haludvalgene (et udvalg for hver hal Strøbyhallen og
Hårlevhallen) var som standard defineret således: 1 medlem udpeget af og blandt
folkeoplysningsudvalget, 1 repræsentant fra skolen, 2 repræsentanter fra de stedlige
idrætsforeninger udpeget af Vallø Idræts Union og 1 repræsentant fra forvaltningen.

Brugerrepræsentationen i haludvalget ved Strøbyhallen blev nu defineret således:
4 repræsentanter fra de stedlige frivillige brugergrupper i Strøbyhallen -
repræsentanterne vælges på et fællesmøde. Kan der på fællesmødet opnås enighed er
repræsentanterne valgt - kan der ikke opnås enighed vælger kommunalbestyrelsen
blandt de indstillede.
Dette blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 9.10.1997.

Hermed var alle formaliteter på plads, og til- og ombygningen af Strøbyhallen kunne gå
i gang.

For at runde historien af, så hører det med, at kommunen i februar måned 1998 modtog
afslag fra Lokale- og Anlægsfonden på ansøgningen om de ca. 2,4 mio kr.
Heldigvis var de nødvendige kommunale bevillinger til projektet da allerede på plads,
så afslaget kom ikke til at sætte en stopper for projektet.
Kommunalbestyrelsen valgte da også blot at tage meddelelsen om afslaget til
efterretning.

Efterskrift
Spørgsmålet om selvejende styring af Strøbyhallen skulle vise sig at dukke op igen 15-
16 år senere. I forbindelse med en større omlægning af halstrukturen i kommunen blev
det nemlig besluttet, at Strøbyhallen som den eneste skulle være selvstyrende. Ansvaret
for styring og ledelse af hallen blev pr. 1. januar 2013 overdraget til AIK-fonden, hvis
bestyrelse består af repræsentanter for de foreninger, der i det daglige benytter
Strøbyhallen.

Hvor længe det holder kan kun eftertiden vise. Erfaringer fra tidligere selvejende haller
(Stevnshallerne) viste jo, at ledelsen ikke havde formået at fastholde en rimelig
vedligeholdelsesstandard.
I forbindelse med nævnte omlægning af halstrukturen, overgik Stevnshallerne til
kommunal styring, og en tilstandsrapport for idrætshallen viste behov for renovering i
millionklassen for blot at bringe standarden på et nogenlunde godt niveau. I skrivende
stund er det da også besluttet ikke at bruge millioner på renovering af hallen. Der satses
nu på nedrivning af den gamle idrætshal og i stedet opføre en helt ny hal. Som bekendt
er den gamle svømmehal også jævnet med jorden og erstattet af en ny og moderne
svømmehal.
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Man må håbe, at samme skæbne ikke overgår AIK-fonden og Strøbyhallen.

Vallø Strand – fra strandhotel til genoptræningscenter

I lokalplan nr. 135 kan man bl.a. læse følgende om Vallø Strand:

Lokalplanområdet ligger direkte ud til Køge Bugt og hovedbygningen er oprindeligt
opført som strandhotel.

Nedenstående tekst stammer fra bogen ”Historien bag navnet 2” af Børge Kjeldsen fra
1995.

Datidens prominente strandhotel
Når man passerer Prambroen syd for Køge, ligger der umiddelbart efter på venstre hånd et
stort bygningskompleks, som nu om dage rummer Vallø Strands Rekreationshjem.

Det har en lang og spændende historie bag sig.

Vi havde i Køge en sagfører, etatsråd Alfred Sørensen, en fremsynet mand, der kunne se hvilke
muligheder der var i den trang folk havde, for at komme væk fra byerne og ud i naturen.

Han byggede derfor i 1899, det der efter datidens forhold store, Vallø Strandhotel.

Det blev fra starten en succes, og der var intet sparet for at gøre det attraktivt at tilbringe
sommerhalvåret på badehotellet for det ”bedre borgerskab.

Værelserne, omgivelserne og betjeningen var perfekte. Der var musik hver aften, og kun de
bedste orkestre spillede. Hotellet havde også en lang badebro, med omklædningskabiner –
damerne til venstre og herrerne til højre. Der var også en anløbsbro ud for hotellet i
Tryggevælde Å, med joller til brug for hotellets gæster.

I 1922 startede der en turistfart fra Køge havn til Vallø Strandhotels anløbsbro.

En af hotellets gæster lige fra starten var forfatterinden Karen Bramsen, der blev så begejstret
for stedet og beliggenheden at hun købte et stort areal på den anden side af Stevnsvej, hvor hun
byggede ”Solgården” i 1904. Den havde 4 store ørne i sandsten, der prydede den store
solterrasse, øverst på den store hvide villa. Villaen blev imidlertid købt af Vallø Kommune og
nedrevet i 1986.
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Men tilbage til strandhotellet. Det var yderst attraktivt at feriere på Vallø Strandhotel, og vi
havde en konservativ avis i Køge der hed Østsjællands Avis, som hver uge bragte en oplysning
om, hvem der ferierede på hotellet – men kun hvis gæsterne havde ”et navn” eller en titel.

Senere blev rejseladen ombygget til dansesal, hvor der blev holdt dansant for det mere
”jordnære” publikum.

Ude ved vejen lå der et lille stråtækt bindingsværkshus, hvor Vallø Strandkro holdt til. Den
hørte til hotellet, og hvis der var nogen af Strandkroens gæster der ønskede at få noget at spise,
fik man maden ovre fra hotellets køkken.

Strandkroen nedbrændte i begyndelsen af 1970’erne, og Vallø Strandhotel blev solgt i 1972 og
har siden fungeret som rekreationshjem.

Vallø Strand set fra Stevnsvej. Til højre ses konturerne af de ældreboliger, der blev opført på området.

Genoptræningscentrets tilblivelse
I slutningen af 1996 besluttede kommunalbestyrelsen at iværksætte et arbejde om
forslag til etablering af et antal ældreboliger med tilhørende fælleshus og dagcenter på
arealet bag Strøby Egede Selskabslokaler. Baggrunden for beslutningen var bl.a. de den
dengang gældende målsætninger på ældreområdet og de deraf følgende
udbygningsplaner på området.

Det viste sig hurtigt, at til- og frakørselsforholdene til det aktuelle areal ikke var
optimale. Dels ville det være nødvendigt med en aftale med Strøby Egede
Selskabslokaler om fælles indkørsel til området, og dels ville et projekt kræve amtets
godkendelse af passage til og fra Stevnsvej. Begge dele skulle vise sig at være
problematiske.

Alt imens disse forberedende arbejder stod på, modtog Vallø Kommune et tilbud om at
erhverve Rekreationshjemmet Vallø Strand til en pris af ca. 7.2 mio kr. – måske kunne
denne ejendom (bygninger og areal) anvendes til realisering af målsætningerne på
ældreområdet, herunder bl.a. at få etableret en række ældreboliger i Strøby Egede
området.
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En række undersøgelser blev iværksat for nærmere at afdække ejendommens
anvendelsesmuligheder, herunder sammenligning med mulighederne på arealet bag
Strøby Egede Selskabslokaler.

I marts måned 1997 anbefaler Ældrerådet placering af plejevenlige ældreboliger og
dagcenter på Vallø Strands areal.
Efterfølgende godkender kommunalbestyrelsen, at ejendommen erhverves for en pris af
ca. 7.2 mio kr.

I forbindelse med købet blev der nedsat en administrativ arbejdsgruppe, der fik til
opgave mere specifikt at afdække mulighederne for den fremtidige anvendelse af Vallø
Strand.

Arbejdsgruppen kom op med følgende 3 forslag til fremtidig anvendelse af Vallø
Strand:

1. 14-18 ældreboliger samt et brugerstyret dagcenter for den raske målgruppe
2. 14-18 ældreboliger samt dagcenter med visiteret daglig vedligeholdelsestræning

for områdets svage målgruppe og brugerstyret center for områdets raske
målgruppe

3. 12-16 ældreboliger, intensivt genoptræningscenter for døgn- og dagpatienter
samt brugerstyret center for den raske målgruppe

I september måned 1997 anbefaler Ældrerådet arbejdsgruppens forslag 3 til fremtidig
anvendelse af Vallø Strand. I oktober måned godkender kommunalbestyrelsen herefter
den nødvendige bevilling, således at om- og tilbygning af Vallø Strand kan sættes i
gang.
Der styres efter, at den intensive genoptræning kan sættes i gang i foråret 1998.

I februar måned 1998 indgås der kontrakt med fa. Aage Rokkedal om
bygherrerådgivning for opførelse af 16 ældreboliger på området indenfor en økonomisk
ramme på ca. 13 mio kr. Boligerne planlægges opført i perioden 1998/1999.

Efterskrift
I skrivende stund er der truffet beslutning om at indrette et såkaldt Sundhedscenter i de
bygninger i Hårlev, som i dag rummer dele af Stevns Kommunes administration – i
centret er det også tanken, at kommunens fremtidige genoptræningsindsats skal indgå.
Hvad der så skal ske med Vallø Strand er endnu uafklaret. Bygningerne har sikkert ikke
den store værdi, men grundens beliggenhed direkte ud til Køge Bugt må siges at være
særdeles attraktiv og bør kunne indbringe en pæn sum ved et eventuelt salg.
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Perioden 1998 – 2001

Borgmester: Poul Arne Nielsen (V).
Udpeget uden modkandidater.
Kommunalbestyrelsen blev valgt således:
4 socialdemokrater (A), 1 konservativ (C), 1 Socialistisk Folkeparti (F), 8 Venstre (V)
og 1 Dansk Folkeparti (O) – I alt 15 medlemmer.

A: Jørgen Gregersen, Jørgen Aarestrup Jensen, Susanne Nielsen og Michael
Hermansen

C: Hans Bech
F: Jens Kierkegaard
V: Poul Arne Nielsen, Benny Draaby, Ellen Bonde Jensen, Bjørn Lundsteen

Larsen, Lene Madsen, Søren Rytgaard, Poul Erik Salebjerg-Hansen og
Inge Milbrat Petersen

O: Orla Nielsen

Der var i alt 7.765 vælgere, 5.940 afgav deres stemme, hvilket gav en stemmeprocent på
76,5 %.

I 1998 var kommunens indbyggertal 9.741. Den kommunale skatteprocent 19,5,
Kirkeskatteprocenten 1,0 og den amtskommunale skatteprocent 11,3.
Grundskyldspromillen var i alt 22,0 (Kommunal 12,0 og amtslig 10,0 promille).

Stående fra venstre: Søren Rytgaard, Lene Madsen, Poul Erik Salebjerg-Hansen, Bjarne Puch (erstattede
Michael Hermansen), Susanne Nielsen, Ellen Bonde Jensen, Jørgen Gregersen, Orla Nielsen, Jørgen
Aarestrup, Per Røner (kommunaldirektør).
Siddende fra venstre: Benny Draaby, H.C. Bech, Poul Arne Nielsen (borgmester), Jens Kierkegaard, Inge
Milbrat. Bjørn Lundsteen Larsen var fraværende ved fotograferingen.
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Vindmøller

I september/oktober 1997 fremlægges Forslag til
kommuneplantillæg om Vindmøller til offentlig debat.
Kommuneplantillægget var udarbejdet, fordi der i foråret
1997 indkom et stort antal ansøgninger om tilladelse til at
opstille vindmøller. På daværende tidspunkt var der allerede
opstillet 6 vindmøller og yderligere 3 vindmøller var under
opstilling. Derudover forelå der ansøgninger om tilladelse til
at opsætte yderligere i alt 30 vindmøller.

Derfor var der naturligvis behov for at få fastlagt en række beskyttelsesområder, f.eks.
ved byerne, landsbyer, skove m.v., ligesom det fandtes nødvendigt med udpegning af
steder, hvor der ikke kunne opstilles vindmøller.

I løbet af offentlighedsperioden indkom der 15 indsigelser og bemærkninger til forslaget
om kommuneplantillæg fra borgere, lokale foreninger og andre myndigheder, herunder
bl.a. fra Roskilde Amt.

På baggrund af indsigelserne udarbejdes et revideret forslag til kommuneplantillæg,
som blev udsendt i fornyet offentlig høring i 8 uger.

I sidste ende dannede resultatet af høringsprocessen grundlag for de spilleregler for
opsætning af vindmøller, der efterfølgende kom til at indgå i Kommuneplanen. Hermed
blev der sat ret så snævre grænser for, hvor i kommunen vindmøller kunne opstilles.

Efterskrift
Som udviklingen er forløbet, er vindmøllerne efterhånden blevet større og større, og
borgernes bekymring for at ende som nabo til en kæmpe vindmølle er derfor vokset.
Forslag fra regeringens side om udpegning af områder på land til placering af kæmpe
vindmøller har således været problematisk med protester fra mange berørte borgere til
følge – også i Stevns Kommune.
Fra mange sider foreslås i stedet at placere vindmøllerne til havs for derved at mindske
de gener, der angiveligt vil være forbundet med placering af møllerne på land.
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Solgårdsparken – Projekt ”Ørneterrasse”
Solgårdsparkens Støtteforening, som gennem mange år har taget fint hånd om
vedligeholdelse af Solgårdsparken, får i december måned 1997 tilladelse til at etablere
en såkaldt ”Ørneterrasse” på arealet op mod Stevnsvej. Alle udgifter til anlæg og
vedligeholdelse afholdes af Støtteforeningen.
Tilladelsen kom dog ikke igennem uden sværdslag, idet økonomiudvalget ikke kunne
anbefale projektet. Her fandt man ikke, at projektet ville harmonere med parkområdets
unikke karakter. I kommunalbestyrelsen var der dog massivt flertal for at give tilladelse
til projektet, som dermed blev godkendt.

Til venstre et foto af Solgården fra ca. 1960 med de 4 ørne på toppen. Til højre et foto af den ørneterrasse, som
Solgårdsparkens venner har udført. Ørnene er så at sige kommet ned på jorden og på ny kommet til sin ret..

Selskabsligningen overtages af staten 1. oktober 1998
I december 1997 vedtog Folketinget, at ansvaret for ligningen af juridiske personer fra
1. oktober 1998 skal overflyttes fra kommunerne til de statslige told- og
skattemyndigheder (Told- og skatteregion Køge).
De enkelte kommuner kunne dog beholde opgaven, hvis visse minimumskrav var
opfyldt, herunder et vist antal selskaber og et krav om et nærmere angivet antal årsværk
på opgaven – krav som Vallø Kommune ikke kunne opfylde.
En af mulighederne var så at indgå samarbejde med andre kommuner om opgaven.
Forhandlinger med Køge Kommune herom førte ikke til nogen aftale.
Kommunalbestyrelsen konstaterede herefter i oktober måned 1998, at opgaven med
selskabsligning var overgået til Told- og skatteregion Køge.

Ny kommunaldirektør
Kommunaldirektør Jan Østerskov ansøger i september måned 1998 om at måtte
fratræde sin stilling.
Kommunalbestyrelsen siger i oktober måned samme år ja til, at han kan fratræde pr. 15.
december 1998.

Der iværksættes straks en procedure for ansættelse af en ny kommunaldirektør. Som
proceskonsulenter på opgaven hyres konsulenter fra Kommunernes Landsforening.
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Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet i alt 40 ansøgere til stillingen. 5
kandidater blev udvalgt til samtaler og jobtest.

Efter gennemførte samtaler og jobtest anbefalede et enigt ansættelsesudvalg, at Per
Røner ansættes som ny kommunaldirektør i Vallø Kommune. Anbefalingen blev
endeligt konfirmeret i februar måned 1999. Per Røner, der kom fra en stilling som
vicekommunaldirektør i Hundested Kommune, tiltrådte således allerede jobbet i marts
måned samme år.

Farvel til Jan Østerskov Goddag til Per Røner

Ren straffeattest f.s.v. angår seksuelle overgreb på børn og unge.
DF’s repræsentant i kommunalbestyrelsen, Orla Nielsen, foreslår i marts måned 1999,
at der ved fremtidige ansættelser som pædagog, pædagogmedhjælper eller lignende i
børne- og ungdomsinstitutioner i Vallø Kommune stilles krav om ren straffeattest f.s.v.
angår domme for seksuelle overgreb på børn.
Forslaget falder dog i kommunalbestyrelsen i april måned samme år, idet man stiller sig
tilfreds med hidtil gældende praksis med en god ansættelsessamtale og indhentning af
referencer.
Orla Nielsen var måske lidt foran sin tid, for kravet blev sidenhen obligatorisk qua
ændret lovgrundlag og deraf følgende lokale retningslinier.

Europa-Parlamentsvalg
Den 10. juni 1999 afholdes der valg til Europaparlamentet.

Ældrerådsvalg efterår 1999
Den 9. juni 1999 beslutter kommunalbestyrelsen, at der afholdes valg til Ældrerådet –
som hidtil midtvejs kommunalvalget.
Valget gennemføres ved, at der udsendes stemmesedler til samtlige stemmeberettigede
(brevafstemning). Samme metode blev anvendt ved seneste valg til Ældrerådet, hvilket
gav en stemmeprocent på 68,9.
Alle personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i kommunen, har valgret og er valgbare til
Ældrerådet. Førtidspensionister, der ikke er fyldt 60 år, er derimod ikke
stemmeberettigede/valgbare.
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Omfartsvej Strøby Egede
Den 1. juni 1999 offentliggør Roskilde Amtsråd regionplantillæg med tilhørende VVM-
redegørelse for omfartsvej ved Strøby Egede. Forslaget sendes i høring frem til 16.
august samme år.
Vallø Kommune udarbejder naturligvis et høringssvar, der tilstilles Roskilde Amt.
Som bekendt er der stadig ikke – så mange år efter – kommet nogen omfartsvej ved
Strøby Egede, og derfor må borgerne i området fortsat finde sig i den voldsomme
trafikbelastning, der dagligt finder sted gennem Stevnsvej.
I skrivende stund er der stadig ingen afklaring på linjeføring, ligesom det heller ikke er
lykkedes at opnå enighed med Køge Kommune om, hvordan tilslutning til
motorvejsnettet bedst kan ske.
Undervejs har flere klager fra Naturfredningsforeningen også været med til at sinke
projektet.

I foråret 2005 kommer omfartsvejen igen på tapetet, idet HUR udsender forslag til
regionplantillæg for omfartsvejen (incl. VVM-redegørelse) i høring. Der fremsendes
naturligvis et høringssvar. Men heller ikke på dette tidspunkt tyder noget på, at
omfartsvejen er lige om hjørnet.

Mon omfartsvejen nogensinde kommer, kan man spørge?

Kortet viser 5 alternativer til linjeføring, som det fremgår af en uvildig konsulentrapport udarbejdet i
marts 2009.
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Butiksområde i Strøby Egede (REMA 1000)

I efteråret 1999 udarbejdes forslag til lokalplan for et butiksområde i Strøby Egede, bl.a.
på baggrund af et ønske fra dagligvarekæden REMA 1000 om at opføre en
dagligvarebutik på arealet bag Strøby Egede Forsamlingshus.
Forslaget sendes i offentlig høring. Ved fristens udløb var der indkommet 43 skrivelser
med bemærkninger/indsigelser til forslaget.
Efter mindre justeringer af lokalplanforslaget godkender kommunalbestyrelsen i
december måned 1999 lokalplanforslaget.
Vejen var herefter banet for, at REMA 1000 kunne opføre den ønskede dagligvarebutik.
Med til historien hører, at REMA 1000 i Strøby Egede i dag eksisterer i bedste
velgående.

Nyt dagsordensystem iværksættes
Efter en længere periode med testkørsel besluttes det i december måned 1999 at
iværksætte et nyt og forbedret dagsordensystem, der tager højde for de ny elektroniske
muligheder for politikerne.
Formålet er naturligvis, at politikerne kan hente dagsordener elektronisk – og på lidt
længere sigt også alle de bilag, der er tilknyttet de forskellige sager.
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Integrationspolitik
Set i lyset af den stigende tilgang af borgere af anden etnisk herkomst vedtager
kommunalbestyrelsen i januar måned 2000 en integrationspolitik.
Politikken har naturligvis som et af hovedformålene at sikre, at de fremmede integreres
bedst muligt i lokalsamfundet.

Dagplejen indretter legestue på Vinkelvej i Hårlev
Legestuen indrettes i den eksisterende spejderhytte, og der indgås aftale med spejderne
om brugsret af huset for en 10-årig periode.
En rigtig god løsning for begge parter – de mange dagplejegrupper i Hårlev-området fik
et sted hvor de samlet kunne mødes flere gange om ugen, og spejderne fik et
kærkomment tilskud til spejderhyttens drift.

Vallø Kommune går i luften med hjemmeside

I begyndelsen af 2000 går kommunen i luften med en hjemmeside www.valloe.dk.
Jeg selv og et par andre var primus motorer i de forberedende arbejder med at få
hjemmesiden op at stå – ikke nogen helt lille opgave, forstås. Men det lykkedes, og
umiddelbart efter årsskiftet var siden klar til at blive præsenteret for offentligheden.

At åbne hjemmesiden netop i år 2000 var måske risikabelt med tanke på de mulige
problemer, der kunne komme i forbindelse med årsrulningen/årtusindeskiftet, hvor
mange IT-leverandører frygtede, at systemerne ikke var gearet til denne øvelse.
Leverandørerne tog sig da også godt betalt for at hjælpe myndighederne med at modstå
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mulige problemer. Frygten viste sig heldigvis at være ubegrundet – skiftet forløb helt
problemløst. Men så havde leverandørerne jo tjent kassen.

Fra centralt hold blev der iværksat landsdækkende vurderinger/screeninger af
myndighedernes hjemmesider med det formål at animere kommuner og andre offentlige
myndigheder til at optimere hjemmesidernes funktionalitet i forhold til at gøre
brugernes anvendelse så let som mulig. Bedst på nettet var således en slags konkurrence
om at blive den bedste offentlige hjemmeside – målt på kriterier som brugervenlighed,
nytteværdi og åbenhed.

Vallø’s hjemmeside deltog også i Bedst på nettet og blev i 2001 faktisk placeret som
nummer 7 blandt samtlige deltagende offentlige hjemmesider – ganske godt gået, når
det tages i betragtning at der i en lille kommune som vores var yderst begrænsede
ressourcer til rådighed for trimning og redigering af hjemmesiden. Dengang var der jo i
alt 98 kommuner i Danmark, dog var det ikke alle kommuner, der deltog i Bedst på
nettet.

Udover den almindelige nyheds-/og serviceformidling blev hjemmesiden også bragt i
anvendelse omkring borgmesterens traditionelle nytårstale. Indtil da blev nytårstalen
alene gengivet i lokalpressen, men nu gav hjemmesiden mulighed for også at bringe
nytårstalen ”live”. Det blev den så – efter optagelse med håndholdt videocamera på
borgmesterens kontor – og initiativet blev sågar vist som nyhedsindslag i TV2 Lorry –
imponerende tiden taget i betragtning.

Kommunal rengøring i søgelyset
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2000 blev det aftalt at gennemføre
projekt ”Kommunal rengøring i søgelyset”. Projektet skulle handle om at få analyseret
hele det kommunale rengøringsområde for derefter at kunne give kommunalbestyrelsen
et grundlag for at kunne bekræfte eller justere området.
I marts måned 2000 bevilger kommunalbestyrelsen 76.000 kr. til gennemførelse af
analysefasen. Bevillingen finansieres ved forbrug af kassen i tillid til, at der senere
kunne opnås besparelser på området.
Allerede her lå det så også klart, at der var en forventning om at opnå besparelser ved en
total omlægning af måden at organisere rengøringen på.
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Æblehaven – fra grønt område til andelsboliger

I februar måned 2000 foreligger et forslag til lokalplan (og kommuneplantillæg) for et
boligområde på 4.600 m2 beliggende syd for Vallø Strand Børne- og Ungdomscenter.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af bebyggelse med maks. 12
ældrevenlige boliger – enten som 6 dobbelthuse eller som 2 rækkehuse med enkelte
dobbelthuse og eventuelt et par fritliggende énfamiliehuse.
Lokalplanforslaget er adresseret af Andelsboligforeningen Æblehaven.

Æblehaven henligger på nævnte tidspunkt som grønt område i Strøby Egede – et af de
sidste ”åndehuller” efter mange lokale borgeres mening.

I første omgang besluttes det at afholde orienterende møde mellem det politiske
fagudvalg, Andelsboligforeningen Æblehaven og beboerne på Lindevej, der ifølge
lokalplanforslaget skulle lægge ryg til vejbetjeningen til området. Først derefter kan
forslaget lægges i offentlig høring.

Allerede fra starten var såvel socialdemokrater som konservative imod at udlægge
området til boligformål.
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Mødet med interessenterne afholdes i marts måned 2000, og den 26. april beslutter et
flertal i kommunalbestyrelsen at udsende lokalplanforslaget i offentlig høring – dog nu
med mulighed for opførelse af max. 8 boliger på området. Socialdemokrater,
konservative (og SF) er fortsat imod og ser helst, at lokalplanforslaget helt afvises.

I høringsfasen indkommer et hav af indsigelser mod forslaget fra foreninger,
organisationer og privatpersoner. Dertil kommer en underskriftssamling påtegnet af i alt
1.104 borgere.
Ingen af de indkomne indsigelser har dog karakter af veto i henhold til Planlovens
bestemmelser.
Det er således alene op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om indsigelserne skal
følges eller afvises.
Mon ikke der fra modstandernes side har været udført en del lobbyarbejde op til
kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen i håb om at få ”omvendt” tilhængerne.

På kommunalbestyrelsens møde i september 2000 godkendes lokalplanforslaget (og
kommuneplantillægget) endeligt med 9 stemmer for (V og O). 6 medlemmer (A, F og
C) stemmer stadig imod. Flertallet stod altså fast på trods af det pres, de må have været
udsat for undervejs.

De mange borgere, som var imod forslaget, var naturligvis ikke tilfredse med sagens
udgang.
En kreds af disse borgere indbringer derfor kommunalbestyrelsens afgørelse for
Naturklagenævnet i håb om ad denne vej at få omgjort beslutningen.
Naturklagenævnet afgør klagen den 7. november 2000 – nævnet giver ikke klagerne
medhold. Nævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Eneste tilbageværende mulighed for de utilfredse borgere er herefter at indbringe sagen
til prøvelse ved retten. Det skete dog ikke.

Vejen var således banet for, at Andelsboligforeningen kunne opføre 8 boliger i
Æblehaven.

Sagen om andelsboliger i Æblehaven er en af de mere sjældne af slagsen, hvor så
massive protester blev rejst. Noget tilsvarende er næppe set i Vallø Kommunes historie.

Modtagelse af kvoteflygtninge
Kommuneforeningen i Roskilde Amt havde bl.a. til opgave at sørge for fordeling af
antallet af flygtninge på de enkelte kommuner.
I årene 2000 - 2002 var det oprindeligt forventet, at Vallø Kommune i hvert af årene
skulle modtage 9 flygtninge.
I marts 2000 meddeler Kommuneforeningen imidlertid, at kommunekvoterne er ændret
på grund af større stigning i indvandringen end forventet.
Ændringen betyder, at Vallø Kommune nu forventes at skulle modtage 12 – 13
flygtninge pr. år i perioden 2000 – 2002.
Det viser sig senere, at antallet af flygtninge for året 2001 stiger til 21.
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Dermed stilles større krav til kommunen om boliger, uddannelse m.v. til indvandrerne.
Der blev da også opkøbt flere ejendomme til formålet, bl.a. på Diget i Hårlev og på
Engvangsvej i Strøby Egede.
Flere af de tættest boende tilkendegav højlydte protester, idet de bestemt ikke ønskede
at blive naboer til flygtningefamilier.

Drift og styring af haller
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2001 blev det besluttet, at der skulle
sættes fokus på området vedr. styring og drift af haller.
I Vallø Kommune er der på tidspunktet 2 haller i kommunen, nemlig Strøbyhallen og
Hårlevhallen med hver sin halinspektør.

Der gennemføres en række dialogmøder med haludvalg (1 for hver hal), brugere m.v.
Drøftelserne munder ud i en godkendelse af ”Politik for styring og drift af kommunens
to idrætshaller” i juni måned 2000.
Samtidig slås det fast, at det ved eventuel ledighed i en af halinspektørstillingerne
revurderes, om der eventuelt skal ske en samdrift af de to haller.

I forbindelse med, at halinspektøren ved Strøbyhallen opsagde sin stilling nogle år
senere, blev det besluttet at Strøbyhallen og Hårlevhallen skulle samdriftes - med
inspektøren fra Hårlevhallen som øverste leder. ”HS-hallerne” blev navnet på den nye
enhed. Dermed blev der sparet én halinspektørløn.
De tanker om samdrift, der var fremme tilbage i år 2000 blev hermed ført ud i livet.

+

Hårlevhallen Strøbyhallen
blev til ”HS-hallerne” i en kort årrække

Efterskrift
Samdriften holdt dog ikke så længe. Som tidligere nævnt blev Strøbyhallen selvstyrende
fra 1. januar 2013 – naturligvis med egen halinspektør. Derved forsvandt den
besparelse, der var opnået med beslutningen om samdrift af de to haller.

EURO-afstemning 28. september 2000
I forbindelse med Edinburgh-afgørelsen fra 1993 fik Danmark indføjet et forbehold, der
bevirker, at Danmark står uden for eurosamarbejdet.
I marts 2000 ønskede den danske regering at få euroforbeholdet ophævet. Det krævede
imidlertid en folkeafstemning, der efter en debatperiode blev afholdt den 28. september
2000.
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Hvis danskerne sagde ja til at deltage i eurosamarbejdet, skulle den danske krone
udskiftes som national valuta til fordel for euroen.

På landsplan sagde 53,2 % nej og kun 46,8 % ja til euroen. Dermed beholdt vi den gode
danske krone som national valuta.
I Vallø Kommune var stemmedeltagelsen 90,46 %. 45,23 % stemte ja, mens 53,96
stemte nej – altså nogenlunde samme tendens som på landsplan.

Fremtidig retskreds- og politikredsinddeling
I slutningen af 90’erne nedsatte Justitsministeriet 2 kommissioner – dels Domstolenes
Strukturkommission, der skal fremkomme med forslag til den fremtidige
retskredsinddeling og dels en Politikommission, der skal barsle med forslag til den
fremtidige politikredsinddeling.
De to kommissioners arbejde må nødvendigvis ses i sammenhæng, da det forventes, at
den retskredsinddeling, der peges på i Strukturkommissionen, vil få betydelig
afsmittende virkning på den fremtidige politikredsinddeling.

Kommunernes Landsforening, der er repræsenteret i begge kommissioner, opfordrer i
juni måned 2000 kommunerne til at komme med bemærkninger til den kredsinddeling,
som de to kommissioner på dette tidspunkt er landet på.

Politimesteren i Køge har – ligeledes i juni måned 2000 – orienteret kommunerne om
Politikommissionens første udkast til ny politikredsinddeling. Det oplyses, at Køge
Politikreds vil blive opretholdt som selvstændig enhed, omfattende dels det hidtidige
geografiske område, men derudover kommunerne Greve, Solrød og Ramsø i Roskilde
Amt samt Haslev Kommune i Vestsjællands Amt.

I juli måned fremsendes Vallø Kommunes bemærkninger til de foreliggende forslag.

Man kan herefter kun afvente beslutning om, hvordan den fremtidige kredsinddeling vil
lande.

Bocartbane ved fritidsklubben Ellehallen i Strøby Egede
I starten af år 2000 finder lederen af fritidsklubben på at etablere en såkaldt bocartbane
på udendørsarealerne ved Ellehallen – til stor glæde og fornøjelse for børnene i
institutionen. Det skulle dog hurtigt vise sig, at lederen havde gjort regning uden vært.
Samtlige naboer til Ellehallen klagede massivt over støj- og støvgener fra den anlagte
motorbane, og derudover var deres påstand, at en motorbane ikke var i
overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser for området.

I august måned samme år falder den endelige afgørelse: Der måtte ikke være en
motorbane på området. Ellehallen blev derfor pålagt at stoppe aktiviteten og samtidig
pålagt at bringe arealerne omkring bygningen i ryddelig stand.
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Børnene samlet foran Ellehallen

Udtræden af kommunalbestyrelsen
Michael Hermansen (A) udtræder af kommunalbestyrelsen pr. 1.9.2000. Første
suppleant fra Socialdemokratiets liste - Bjarne Puch - indtræder i stedet.

Fælles huslejenævn med Stevns Kommune
I forbindelse med en ændring af lejeloven pr. 1. januar 2001 slås det fast, at
kommunerne skal etablere et huslejenævn, der kan håndtere forholdene omkring privat
udlejning i kommunen, herunder også kommunens udlejning af egne ejendomme og
integrationsboliger. Vallø Kommune har på dette tidspunkt ikke et selvstændigt
huslejenævn.

Forholdene omkring almene boliger håndteres af et beboerklagenævn, som Vallø
Kommune på dette tidspunkt har etableret i samarbejde med Køge Kommune.

Der rettes henvendelse til både Køge og Stevns kommuner om et eventuelt samarbejde
på området. Stevns Kommune er positiv overfor et samarbejde. Fordelen ved at indgå
samarbejde med Stevns er indlysende, idet Stevns allerede har et huslejenævn. Derfor
skal der først ske nyvalg til nævnet fra næste valgperiode.

I november måned 2000 godkender kommunalbestyrelsen, at der etableres
fælleskommunalt huslejenævn med Stevns Kommune – en rigtig god løsning for Vallø
Kommune, der således til fulde kan efterleve lovens krav fra 1. januar 2001.
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Pleje og renhold af idrætsanlæg og grønne områder
I november 2000 afholdes licitation på ovennævnte opgaver, som kommunen ellers
tidligere selv har varetaget.
Opgaven tildeles firmaet OK Grøn Anlæg fra Ringsted for en 4-årig periode til en pris
af ca. 1,3 mill. kr. årligt.
Der indkom i alt 7 tilbud på opgaven – dyreste bud var næsten 1 mill. kr. højere end
laveste bud.

Snyd med offentlige midler – indsatsen skærpes
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2001 blev det samtidig besluttet, at
begrebet ”Kommuneshopping”, som snyd med offentlige midler også kaldes, skulle
sættes under lup – naturligvis med henblik på, at undgå snyderi med offentlige midler.

Projektet forankres i skatteafdelingen, og administrationen får tilført 1 fuldtidsstilling.
Merudgiften hertil forventes at gå i nul, i tillid til at den skærpede indsats kan tjene sig
selv hjem.

På disse præmisser beslutter kommunalbestyrelsen i oktober måned 2001 at iværksætte
projektet – i første omgang som en prøveordning i et år med opstart i foråret 2002.

Valg til kommunalbestyrelse og amtsråd den 20. november 2001
Helt efter planen udpeger kommunalbestyrelsen i oktober måned det nødvendige antal
valgstyrere og tilforordnede til kommunalvalgene den 20. november 2001. På dette
tidspunkt er der i Vallø Kommune stadig 7 afstemningssteder (Strøby, Strøby Egede,
Hårlev (Mødestedet), Himlingøje, Endeslev, Valløby og Varpelev).

Kort tid efter viser det sig imidlertid, at regeringen udskriver valg til Folketinget til
afholdelse på samme dag som kommunalvalgene. Det giver naturligvis anledning til en
ændring af valgplanlægningen.

Valgbestyrelsen (=Økonomiudvalget) orienteres om den ændrede planlægning den 7.
november 2001, og der gives grønt lys for, at de forberedende arbejder omkring de nu 3
valg på samme dag kan intensiveres som foreslået af forvaltningen.

Skatteopgaven samles i regionale Skattecentre
Med baggrund i skatteministerens lovforslag om en mulig sammenlægning af
kommunernes skatteforvaltninger til regionale skattecentre, iværksættes drøftelser om
muligheder for etablering af tværgående skattesamarbejde mellem de såkaldte
København Syd kommuner Vallø, Køge, Solrød og Greve kommuner.
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Formålet med regionale skattecentre er bl.a. at sikre et fagligt videnscenter, som kan
matche de øgede krav til løsning af ligningsopgaverne.

Placeringen af en eventuel fælles skatteenhed er naturligvis en væsentlig faktor i de
videre overvejelser. Styregruppen i København Syd (kommunaldirektørerne) foreslår en
placering i Køge eller Solrød, idet man ikke finder en placering i yderkommunerne for
hensigtsmæssig.

De nye skattecentre forventes at samle al ligning og revision af både lønmodtagere og
virksomheder. Tilbage i de enkelte kommuner vil alene være de få opgaver, som løses i
de kommunale borgerbetjeninger.

Hvis ministerens lovforslag ophøjes til lov, vil det reelt betyde, at skatteforvaltningerne
i de enkelte primærkommuner vil være en saga blot.

Kommunalbestyrelsen orienteres om situationen i december måned 2001 med oplysning
om, at der forventes endelig stillingtagen i juni måned 2002, og om alt går vel, vil et nyt
fælles skattecenter kunne starte op den 1. juli 2003.

I juni måned 2002 beslutter kommunalbestyrelsen så, at der oprettes et
fælleskommunalt Skat I/S mellem kommunerne i København Syd og Stevns Kommune.
Virksomheden placeres i Køge Kommune på Gl. Lyngvej.
Virksomheden etableres med virkning fra den 1. juli 2003 som den næststørste i
hovedstadsområdet med i alt 112 medarbejdere – kun overgået af Københavns
Kommune.

I juni måned 2003 godkender kommunalbestyrelsen vedtægterne for det nye
skattecenter. Samtidig udpeges 2 medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for
Skattecenter Syd I/S.

Vallø Kommune kunne herved sige farvel til samtlige skatteafdelingens medarbejdere,
der således overgik fra kommunal ansættelse til ansættelse i det nyetablerede
Skattecenter I/S.

I forbindelse med kommunalreformen ophæves Skattecenter København Syd I/S pr. 1.
januar 2006, og såvel personale som opgaver overføres til Staten fra samme dato.
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Perioden 2002 – 2005 (2006)
Borgmester: Poul Arne Nielsen (V).
Udpeget uden modkandidater.

Kommunalbestyrelsen blev valgt således:
4 socialdemokrater (A), 1 konservativ (C), 9 Venstre (V) og 1 Dansk Folkeparti (O) – I
alt 15 medlemmer.
A: Susanne Lindner, Jørgen Gregersen, Jørgen Aarestrup Jensen, Bodil

Petersen
C: Hans C. Bech
V: Poul Arne Nielsen, Lene Madsen, Inge Milbrat, Søren Rytgaard, Bente

Eriksen, Poul Erik Salebjerg-Hansen, Ellen Bonde Jensen, Bjørn
Lundsteen Larsen, Lisbeth Pedersen

O: Orla R. Nielsen

Der var i alt 8.021 vælgere, 7.273 afgivne stemmer, hvilket gav en stemmeprocent på
90,7 % (højere end normalt p.g.a. folketingsvalg samme dag).

I 2002 var kommunens indbyggertal 10.287. Den kommunale skatteprocent 19,9,
Kirkeskatteprocenten 1,06 og den amtskommunale skatteprocent 11,5.
Grundskyldspromillen var i alt 21,5 (Kommunal 11,5 og amtslig 10,0 promille).

Stående fra venstre: Per Røner (kommunaldirektør), Orla Nielsen, Bente Eriksen, Lene Madsen, Poul
Erik Salebjerg-Hansen, Søren Rytgaard, Leif Nielsen (erstattede Susanne Lindner), Jørgen Gregersen,
Inge Milbrat, Bodil Petersen.
Siddende fra venstre: H.C. Bech, Lisbeth Pedersen, Poul Arne Nielsen (borgmester), Hanne Mehlskov
(erstattede Bjørn Lundsteen Larsen), Ellen Bonde Jensen. Jørgen Aarestrup var fraværende ved
fotograferingen.
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Kommuneforeningen i Roskilde Amt

Kommuneforeningens logo, som Vallø kreerede i forbindelse med overtagelse af formandsposten.

Kommuneforeningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse i området,
herunder i særlig grad at arbejde for at fremme både det politiske - og det praktiske
samarbejde mellem kommunerne på regionalt niveau.
Kommuneforeningen spiller dermed en væsentlig rolle som regionalpolitisk aktør.

Borgmester Poul Arne Nielsen (V), Vallø Kommune blev valgt som formand for
Kommuneforeningen for valgperioden 2002 – 2005.

Vallø Kommune overtog formandskabet fra Solrød kommune. I mange år før Solrød
kom til, var der tradition for, at formandskabet var placeret i amtets største kommune,
nemlig Roskilde, der således kontinuerligt var med til at sætte væsentlige fingeraftryk
på foreningens aktiviteter.

Her fik Vallø Kommune nu mulighed for at prøve kræfter med koordinering af
kommunernes aktiviteter på regionalt plan – en ganske spændende opgave, der også i
det administrative bagland viste sig som en stor udfordring. Som en af de mindste
kommuner i amtet blev formandskabet dog klaret med bravour.

Kommuneforeningernes sekretariat var organiseret forskelligt fra forening til forening. I
Roskilde Amt har der altid været tradition for, at sekretariatsvirksomheden placeres i
den kommune, der har formandsskabet.

Sekretariatsopgaven blev fordelt efter en model, hvor 3 kommunaldirektører varetog og
koordinerede sekretariatsfunktionen. Administrative og generelle spørgsmål tog Vallø’s
kommunaldirektør (Per Røner) sig af bistået af undertegnede som koordinerende
sekretær og 2 andre medarbejdere fra kommunens Fællessekretariat.
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Sager på erhvervs-, plan- og miljøområdet var lagt i hænderne på kommunaldirektøren i
Bramsnæs Kommune, og kommunaldirektøren i Skovbo Kommune tog sig af sager på
social-, undervisnings- og kulturområdet.

En ganske fornuftig arbejdsdeling, der fungerede perfekt til alle parters tilfredshed.

Efterskrift
Som følge af kommunalreformen sluttede kommuneforeningens æra med udgangen af
2005, hvor alle kommuneforeninger blev nedlagt. Den afsluttende generalforsamling i
Kommuneforeningen for Roskilde Amt blev afholdt på Hotel Hvide Hus i Køge den 3.
marts 2006.
De regionalpolitiske interesser bliver herefter varetaget af nydannede
Kommunekontaktråd – et for hver af de 5 nye regioner.

Susanne Lindner (A) udtræder af kommunalbestyrelsen
Pr. 1. marts 2002 udtræder Susanne Lindner af kommunalbestyrelsen. Hun erstattes af
Leif Nielsen.
I kølvandet sker der en række ændringer i den oprindeligt foretagne konstituering. Leif
Nielsen indtræder bl.a. i kultur- og miljøudvalget og i klagerådet vedr. hjemmehjælp.

Sponsorering af kommunale aktiviteter
Henvendelser fra børneområdet om tilladelse til sponsorering af ønskede aktiviteter
giver anledning til, at der udarbejdes en ny politik for sponsorering. De seneste regler på
området kan dateres helt tilbage til 1989.
Nye regler gældende alene på børneområdet godkendes af kommunalbestyrelsen i
februar måned 2002.

Venskabskommunebesøg i år 2003
Venskabskommunetræffet i 2003 drøftes i november måned 2002.

Vallø Kommune har på tidspunktet 3 venskabskommuner – Laukaa i Finland, Modum i
Norge og Östra Göinge i Sverige. Venskabskommunetræffet gik på skift mellem
kommunerne, og i 2003 var turen så kommet til Vallø Kommune.

Venskabskommunetræffene var typisk placeret i slutningen af august eller begyndelsen
af september måned. Dette års træf blev placeret til 19.-21. august og emnerne til
drøftelse var
 Bedre service for færre penge?
 Offentlig sektor om 10 år (krystalkugle)
 Kampen om arbejdskraften (tiltrækning og fastholdelse) til sikring af de

offentlige ydelser
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Nyt plejecenter i Strøby Egede
I slutningen af 2002 konstateres et akut behov for et nyt plejecenter i Strøby Egede
området. I første omgang opgøres behov til 24 plejeboliger.

I december 2002 beslutter kommunalbestyrelsen, at et nyt plejecenter kan placeres på
Amerikanergårdens jorder, idet der ved denne placering vil være mulighed for senere
udvidelse af plejecentret.

Kort, der viser placering af det kommende plejecenter i Strøby Egede.

Kommunalbestyrelsen beslutter i maj 2005 at igangsætte projektet. Planerne blev ført
ud i livet, og et nyt plejecenter, der fik navnet Egehaven, så dagens lys i denne del af
kommunen.

Billede fra Egehavens terrasse
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Hermed var der 2 plejecentre i kommunen, nemlig Hotherhaven i Hårlev og nu
Egehaven i Strøby Egede.

Strategisk samarbejde med Stevns Kommune
Tilbage i februar måned 2001 vedtog kommunalbestyrelsen en ”Politik for samarbejde
med andre kommuner". Politikken fastlægger principperne for i hvilke situationer og på
hvilke måder kommunen kan eller skal samarbejde med andre kommuner.

I april måned 2002 søgte den daværende Stevns Kommune om optagelse i København
Syd samarbejdet bl.a. begrundet med, at Stevns på rigtig mange områder ser sig som en
del af Køge Bugtregionen (og ikke af en sydsjællandsk region med tyngde omkring en
Næstved-Vordingborg-akse). Såvel på arbejdsmarkedsområdet, uddannelsesområdet,
infrastruktur og erhvervsområdet peger pilen for Stevns i langt højere grad mod nord
end mod syd.

På trods heraf afslog København Syd kommunerne at indlemme Stevns i samarbejdet.
Stevns valgte herefter i stedet at satse på bilaterale samarbejder med Køge og Vallø
kommuner.
I første omgang peger Stevns på et strategisk samarbejde med Vallø Kommune
begrundet i store fordele på bl.a. erhvervsområdet, arbejdsmarkedsområdet,
turistsamarbejde, fælles inkasso, indsats mod socialt bedrageri, rockerkriminalitet,
udviklings- og analysefunktioner, fælles udbudsforretninger, IT-området,
personaleudvikling og ikke mindst på ældreområdet.

Den 1. oktober 2002 afholdes der sonderende drøftelse mellem de to kommuners
borgmestre og kommunaldirektører.
Samtidig offentliggør regeringen, at der nedsættes en Strukturkommission, der skal
vurdere fordele og ulemper ved alternative modeller for indretning af den offentlige
sektor og komme med anbefalinger til ændringer, som er holdbare over en længere
årrække. Formand for kommissionen bliver Johannes Due – direktør for
Sygeforsikringen ”danmark”.

Set i lyset af det offentliggjorte kommissorium for Strukturkommissionen ses der behov
for, at der lokalt tages hul på drøftelse af disse spørgsmål - dels om samarbejdsrelationer
til andre kommuner og dels om de eventuelle konsekvenser, der måtte følge af
Strukturkommissionens senere anbefalinger.

Den 23. oktober 2002 beslutter Økonomiudvalget i Vallø for det første at fastholde den
allerede gældende kommunesamarbejdspolitik og dernæst at invitere Stevns til at
deltage i dette samarbejde, som dermed bliver en realitet.

Udover de allerede nævnte fordele kunne samarbejdet mellem de to kommuner også
vise sig nyttigt i forhold til evt. senere drøftelse om sammenlægning med Køge
Kommune. Her ville 2 kommuner med i alt godt 20.000 indbyggere trods alt stå
stærkere, end den enkelte kommune selv ville kunne gøre.
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Efterskrift
Dette var reelt det allerførste skridt på vejen frem mod den senere sammenlægning af de
to kommuner, der som følge af Kommunalreformen skulle vise sig at blive en realitet
fra den 1. januar 2007.

Den ændrede struktur betød bl.a., at amterne blev nedlagt og erstattet af 5 Regioner, der som primær
opgave fik at administrere sygehusvæsenet.
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Golfbane i St. Tårnby (Elbækgård)
I december 2002 ansøger en kreds af initiativtagere om tilladelse til etablering af
golfbane på Elbækgården i St. Tårnby. Forskellige planforhold skal dog komme på
plads, men kommunalbestyrelsen godkender, at der kan arbejdes videre med projektet.

I april 2003 vedtager kommunalbestyrelsen, at lokalplanforslag for golfbanen udsendes
i offentlig høring.

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt den 21. august 2003.

Udsnit af illustrationsplanen for golfbanen i St. Tårnby
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Bjørn Lundsteen udtræder af kommunalbestyrelsen
Pr. 1. februar 2003 udtræder Bjørn Lundsteen (V) af kommunalbestyrelsen. Han
erstattes af Hanne Mehlskov, der er første suppleant på Venstre’s liste.

Ellebo i Strøby Egede forsøger at blive selvejende
I slutningen af 2002 ønsker forældrebestyrelsen i Ellebo at omdanne institutionen til en
selvejende institution. Bestyrelsens plan var dels at etablere en privatskole med SFO-
ordning og dels en børnehavegruppe.
Initiativet lykkedes dog ikke, idet bestyrelsen primo 2003 meddeler, at antallet af
tilmeldte børn ikke tilnærmelsesvis står mål med bestyrelsens forventninger.

Erhvervspolitik ser dagens lys
I september måned 2003 vedtager kommunalbestyrelsen ”Vallø Kommunes
Erhvervspolitik”. Forslaget til politikken havde forudgående været til høring uden at
høringen medførte én eneste tilbagemelding.

Samarbejde om centralkøkkenfunktionen med Stevns
Som et af resultaterne af aftalen om strategisk samarbejde med Stevns Kommune blev
der i juni måned 2003 nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at arbejde videre med
idéer og beregninger for et evt. samarbejde omkring centralkøkkenfunktionen i de to
kommuner.

På et fællesmøde mellem de to kommuners økonomiudvalg den 20. oktober 2003
besluttes det at arbejde videre med et I/S som mulig fremtidig selskabsform.

I november måned samme år orienteres kommunalbestyrelsen om arbejdets stade, og
orienteringen tages til efterretning.

I marts måned 2004 fremlægger arbejdsgruppen forslag til løsningsmodeller for
samarbejdet, herunder bl.a. sondringer om fordele og ulemper ved levering af kølemad
contra varmholdig mad.

Sagen stilles dog i bero med henvisning til Strukturkommissionens udmelding om
kommunesammenlægninger.

Intranetløsning etableres
I slutningen af 2003 træffes der beslutning om at etablere en intranetløsning – som ordet
siger en digital løsning med datanetværk primært rettet mod de indre linier.

Formålet med etablering af intranetløsningen skal være at etablere en fælles platform,
der på sigt kan udbygges til at rumme (integrere) anvendelsen af alle væsentlige
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programapplikationer, f.eks. Officepakken, Elektronisk dokumenthåndtering (journal),
dagsorden, KMD-produkter, hjemmeside m.v.

Der gives grønt lys for en løsning i oktober måned 2003, idet der samtidig lægges op til
udarbejdelse af en overordnet IT-strategiplan for kommunen, herunder perspektiverne
for det decentrale niveau, hjemmearbejdspladser og sammenhæng med kommunens
mange forskellige it-systemer.

Trafiksanering af Hovedgaden i Hårlev
I hvert af årene 2004 og 2005 er der på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. til
renovering/forskønnelse af Hovedgaden i Hårlev. Derudover er der i 2006 afsat 3
mio.kr. til forlængelse af Hovedgaden frem til Køgevej.

Kommunalbestyrelsen frigiver i februar 2004 150.000 kr. til antagelse af
konsulentbistand, der sammen med forvaltningen skal udarbejde tids- og procesplan for
projekterne.

Projekterne munder senere ud i en omfattende renovering af Hovedgaden og den længe
ventede forlængelse af Hovedgaden frem til Køgevej – alt med det formål, at Hårlev by
kan få et godt handelsliv med attraktive by- og handelsmiljøer.

Strukturkommissionen afgiver betænkning
Den 9. januar 2004 afgiver Strukturkommissionen betænkning nr. 1434/2004.
Betænkningen sendes i høring med frist for besvarelse senest 9. april samme år.
Høringssvar kan både være fra enkelte kommuner, grupper af kommuner eller
samordnede kommunesvar via Kommunernes Landsforening.

Kommissionen peger bl.a. på fremtidige kommunestørrelser mellem 20.000 og 30.000
indbyggere, ligesom der mere end antydes fordele ved nedlæggelse af amterne og i
stedet etablere et antal regionale myndigheder i størrelsesorden 3-8 af slagsen.

Kommunalbestyrelsen godkender den 31. marts 2004 udkast til høringssvar, der
fremsendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet med kopi til Kommunernes
Landsforening.

For Vallø og Stevns kommuner kunne en mulig løsning jo være fusion med Køge
Kommune. Men sonderinger i den retning gav som resultat, at Køge valgte at kigge i
retning af Skovbo Kommune. I begyndelse af juli måned 2004 rettede Vallø Kommune
en konkret skriftlig henvendelse til Køge Kommune om spørgsmålet. Henvendelsen
resulterede i, at byrådet i Køge den 10. august 2004 besluttede at søge sammenlægning
med Skovbo Kommune. Derefter var det nærmest oplagt, at Vallø og Stevns skulle satse
på sammenlægning til én ny kommune med et samlet befolkningsunderlag på ca. 21.000
indbyggere.

Der begynder nu så småt at tegne sig et billede af, hvordan Vallø Kommune kan lande i
det fremtidige kommunale landskab.
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Modtagepladsen i Hårlev overtages af KARA I/S
I januar 2004 tilbyder KARA, som er et fælleskommunalt affaldsselskab, et
fælleskoncept for drift af genbrugspladser i ejerkommunerne.

Inden endelig aftale kan indgås, er der forskellige forhold, som skal undersøges
nærmere.
Det bliver de så, og kommunalbestyrelsen godkender herefter i april måned 2004 et
fælles koncept for drift af genbrugspladser i Roskilde Amt – bl.a. baseret på udkast til
aftale om fælles koncept om drift af genbrugspladser og udkast til aftale med KARA om
leje af modtagepladsen i Hårlev.

Aftalen føres ud i livet ved beslutning i kommunalbestyrelsen oktober 2004, og i
skrivende stund er det KARA/Noveren, der driver genbrugspladsen i Hårlev og i øvrigt
også genbrugspladsen i Store Heddinge.

KARA/NOVEREN’s kraftvarmeanlæg i Roskilde

Valg til Europaparlamentet i juni måned 2004
Der afholdes valg til Europaparlamentet den 13. juni 2004. På dette tidspunkt er der
stadig 7 afstemningssteder i Vallø Kommune.

Legitimationskort til unge i.f.m. køb af tobak og alkohol
Fra den 1. juli 2004 er det ved lov besluttet, at unge skal være fyldt 16 år for at købe
tobak og alkohol i butikker.
For at de unge i forretningerne kan bevise, at alderskravet er opfyldt, åbnes der op for,
at de unge kan ansøge hjemkommunen om udstedelse af legitimationskort med foto.

Fra lovgivernes side forventes det, at der fremadrettet skal udstedes ca. 50.000
legitimationskort årligt.
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Da der er tale om en helt ny opgave for kommunerne, åbnes der op for mulighed for
kommunerne til at opkræve et gebyr på max. 150,- kr. for udstedelse af
legitimationskortene.

I juni måned samme år fastsætter kommunalbestyrelsen gebyret til netop 150,- kr., som
er lovens maximum.

Store besparelser på børneområdet i 2005
I midten af juni måned 2004 blev fagudvalget på børneområdet pålagt at fremkomme
med forslag, som kunne reducere budgettet på udvalgets område med i alt 4 mio. kr. –
heraf 2 mio. kr. på børne- og skoleområdet.

Ved en tidligere sparerunde i 2002 havde forældrebestyrelserne tilkendegivet, at man
hellere så en forhøjelse af forældrebetalingen end egentlige nedskæringer og
serviceforringelser på børnepasningsområdet.
I den aktuelle sparerunde må det dog konstateres, at servicelovens regler ikke giver
mulighed for forhøjelse af forældrebetalingen udover de gældende 33 % på
småbørnsområdet og 20 % på klubområdet.

Med dette som udgangspunkt ser forvaltningen derfor på alternative muligheder for – på
lovlig vis – at forhøje forældrebetalingen for de ældste børn i systemet.

Det vil føre for vidt her at redegøre detaljeret for alle elementer i spareplanen. Derfor
nævnes kun i hovedtræk forvaltningens bud på, hvordan sparemålet kan opnås, bl.a.
disse:

 Der ansættes en fælles leder for institutionerne Hårlev Børnehave, Guldklumpen
og Bulderbo

 Fritidsklubberne i Ellehallen og Fritidsgården organiseres under
Folkeoplysningsloven i stedet for under den sociale lovgivning – med fælles
overordnet ledelse

 Hotherskolens kommende 2. klasser passes fra sommeren 2005 i SFO
Krudthuset

 Der opkræves fremadrettet en større forældrebetaling for de ældste børn –
svarende til 300 kr. mere for klubpladser om måneden og 300 kr. mere for 2.
klasserne om måneden

Alene forhøjelsen af forældrebetalingen skønnes at kunne give en merindtægt på
omkring 1.6 mio. kr. i 2005.

Planerne blev naturligvis sendt til høring i forældrebestyrelser MED-udvalg m.v.,
ligesom det var nødvendigt at forhandle forslaget med de faglige organisationer. Det
lykkedes ikke at opnå enighed med de faglige organisationer om den tidligere
indskrivning og heller ikke om den ændrede struktur på klubområdet.
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Forslagets gennemførelse ville også medføre en række eengangsudgifter, herunder bl.a.
i Krudthuset, som nu også skulle rumme børnene i 2. klasse. Det viste sig nødvendigt at
etablere yderligere garderober, købe mere inventar samt en væsentlig forbedring af
legepladsforholdene på stedet.

På trods af de genvordigheder, som spareplanen gav anledning til, så blev den endelige
plan vedtaget af kommunalbestyrelsen den 16. december 2004.

Kommunalreformen realiseres
Den 24. juni 2004 indgår regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en struktur- og
opgavereform på den offentlige sektors område. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

 kommunerne bliver borgernes primære indgang til den offentlige sektor og
derfor overtager en lang række opgaver fra amterne og enkelte fra staten

 amterne nedlægges og erstattes af 5 regioner uden selvstændig
skatteudskrivningsret

 kommunestørrelser på minimum 30.000 indbyggere anbefales, men at
kommuner på mindst 20.000 indbyggere kan accepteres

 kommuner på mindre end 20.000 indbyggere kan undgå sammenlægning med
andre kommuner ved indgåelse af forpligtende aftaler om løsning af en række
opgaver

De nye kommunale opgaver er i hovedtræk:
 styrket rolle inden for forebyggelse, træning og pleje
 al genoptræning, der ikke foregår under sygehusindlæggelse
 jobcentre i samarbejde med Arbejdsformidlingen
 myndigheds- og finansieringsansvar for alle sociale tilbud til borgerne
 institutioner for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer
 vidtgående specialundervisning, specialskoler og specialundervisning
 lokal erhvervsservice
 hovedparten af de hidtidige amtsveje
 større ansvar for kollektiv trafik
 de fleste hidtidige amtsopgaver på natur- og miljøområdet
 større kompetence inden for fysisk planlægning
 større ansvar for lokale kulturtilbud

Kommunerne skal senest den 1. januar 2005 oplyse Indenrigs- og Sundhedsministeriet
om hvilken af følgende muligheder, kommunen ønsker:

1. at indgå i frivillig sammenlægning(er) – og med hvem
2. at indgå aftale(r) om forpligtende samarbejder – og med hvem
3. at fastholde eksisterende kommunestørrelse uden at indgå forpligtende

samarbejder

Stevns Kommune har tidligere – qua det strategiske samarbejde med Vallø – udtrykt
ønske om tilknytning i nordlig retning – også gerne en sammenlægning med Vallø.
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Vallø og Stevns afholder også møde med Fakse Kommune for sondering af
mulighederne den vej.

På kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2004 fremlægges følgende
muligheder til beslutning:

 Model 0
Vallø Kommune fortsætter med nuværende befolkningsunderlag og søger
bæredygtighed opretholdt via forpligtende samarbejder med en nabokommune
på mere end 30.000 indbyggere

 Model 1
Vallø Kommune søger at etablere en ny kommune bestående af Vallø og Stevns
kommuner

 Model 2
Vallø Kommune søger at etablere en ny kommune bestående af Vallø, Stevns og
evt. Fakse, henholdsvis Fakse, Rønnede og Haslev

Et massivt flertal på 13 medlemmer godkender Model 1. (1 medlem peger på Model 2,
1 medlem var fraværende).
Det besluttes samtidig at afholde et offentligt informationsmøde om beslutningen, inden
der afgives endeligt høringssvar til ministeriet.

Kommunalbestyrelserne i Vallø og Stevns godkender den 18. november 2004 et fælles
høringssvar, der fremsendes til ministeriet.

Herefter mangler kun Folketingets vedtagelse af Loven om kommunal inddeling, før
ægteskabet mellem Vallø og Stevns kommuner formelt kan realiseres.

Høringssvaret bliver startskuddet til en række fælles aktiviteter de to kommuner
imellem i bestræbelserne på at stå så godt rustet som muligt, når den endelige
sammenlægning træder i kraft. Der blev da også nedsat adskillige fælles fora – f.eks. en
fælles politisk styregruppe, som skulle forholde sig til alle spørgsmål af fælles karakter
for de to kommuner, fælles ledelsesfora, sammenlægningssekretariat og meget mere.

Der var hermed lagt op til et par ekstraordinært travle år i 2005 og 2006, såvel på
politisk plan som på administrativt niveau.

Samarbejde med Stevns Kommune på ældreområdet
I forsommeren 2004 henvender Stevns Kommune sig til Vallø Kommune om et muligt
samarbejde på ældreområdet. Baggrunden herfor er bl.a. vakance i ældrechefstillingen i
Stevns Kommune.
I oktober 2004 beslutter begge kommunalbestyrelser at udarbejde forslag til
samarbejdsaftale på ældreområdet mellem de to kommuner.



55

Planen er, at samarbejdsaftalen skal træde i kraft 1. januar 2005 – bl.a. med etablering af
fælles ledelse og delvis opstart af en fælles administrativ enhed.

Aftalen forudsætter endvidere, at harmonisering af serviceniveauet på ældreområdet i de
to kommuner sker allerede fra 1. januar 2006 – altså 1 år før den endelige
kommunesammenlægning.

Lederen af Sundhedsafdelingen i Vallø Kommune – Aase Berthelin – bliver fælles leder
for ældreområdet i de to kommuner.

Kommunalbestyrelsen nikker til samarbejdsaftalen den 27. januar 2005 – samarbejdet er
hermed en realitet.

Samarbejdet på dette store område var det første mellem de 2 kommuner frem mod
kommunesammenlægningen. Senere skulle flere komme til, idet de 2 kommuners IT-
afdelinger også begyndte at samarbejde, inden sammenlægningen blev en realitet.

Jørgen Aarestrup Jensen (A) udtræder af kommunalbestyrelsen
Jørgen Aarestrup Jensen udtræder af kommunalbestyrelsen med udgangen af oktober
måned 2004.
Bjarne Puck fra Strøby indtræder i stedet i kommunalbestyrelsen fra 1. november
samme år at regne.

Fodgængerovergang på Industrivej
I december måned 2004 bevilger kommunalbestyrelsen penge til forbedring af
trafiksikkerheden ved fodgængerovergangen på Industrivej i Hårlev.
Fodgængerovergangen skal bl.a. give mulighed for en mere sikker skolevej fra
Metalkvarteret i Hårlevs vestlige del via stisystemet til Hotherskolen.

Baggrunden er bl.a. den stigende trafik på Industrivej, der med sin store bredde
indbyder bilisterne til større hastigheder end tilladt.

Østbanen - Nedlæggelse af trinbrætter i Vallø Kommune - måske
I november 2004 modtager kommunen 125 underskrifter til fordel for bevarelse af
trinbrætterne i kommunen. Underskriverne foreslår bl.a., at der etableres en ny station
”Hårlev Nord”.

På dette tidspunkt er det HUR (Hovedstadens Udviklings Råd), der har ansvaret for den
lokale jernbanedrift.

Det besluttes at videresende underskrifterne til HUR – suppleret med et følgebrev fra
Vallø Kommune, der tilkendegiver støtte til etablering af en ny station ”Hårlev Nord”.

I skrivende stund er udflytning af stationen fra Hårlev by til ”Hårlev Nord” ikke blevet
realiseret.
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Østbanens Y-tog – her fra 1984 Østbanens nyeste tog

På hjemmesiden Regionstog.dk kan man læse Østbanens historie, der tager sin
begyndelse helt tilbage i 1864.

Afstemningssteder reduceres fra 7 til 2
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 blev det bl.a. besluttet, at antallet af
afstemningssteder i kommunen skulle reduceres fra 7 til 2.

Kommunalbestyrelsen beslutter således i december 2004, at afstemningsstederne
Hårlev, Endeslev, Valløby og Himlingøje samles til ét afstemningssted i Hårlevhallen
samt at afstemningsstederne Strøby, Strøby Egede og Varpelev sammenlægges til ét
afstemningssted i Strøbyhallen.

De to afstemningssteder ville herefter have et antal stemmeberettigede på hver ca. 4.000
vælgere.

Beslutningen kom dog ikke igennem uden sværdslag – det var nærmest en revolution, at
noget sådan kunne komme på tale. Bl.a. derfor fik kommunalbestyrelsen da også
indføjet som en del af beslutningen, at der skulle etableres gratis buskørsel fra begge de
nye områder – både formiddag og eftermiddag. Endvidere at køreplanen naturligvis
skulle annonceres i lokalpressen.
Politikerne var øjensynligt nervøse for, at reducering af antallet af afstemningssteder
skulle give en negativ effekt på stemmedeltagelsen.

Kommunalbestyrelsens beslutning blev ført ud i livet – og det viste sig, at stort set ingen
benyttede sig af den gratis transport.

Efterskrift
Senere, da fusionen med Stevns blev en realitet, blev samme øvelse gennemført for
denne del af kommunen – heller ikke uden sværdslag. Herefter blev der i det gamle
Stevnsområde også kun 2 afstemningssteder, nemlig i Stevnshallen og på Harmonien i
Rødvig.
I dag er der således i alt 4 afstemningssteder i den nye Stevns Kommune.
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Dagligvarebutik på Hovedgaden 41 godkendes (FAKTA)

Sådan så det ud, inden det nye område blev etableret
Lokalplanen åbner mulighed for nedrivning af de eksisterende bygninger på
ejendommen og opførsel af en bygning, der kan rumme en dagligvarebutik på 1.000
bruttoetagemeter.

Kommunalbestyrelsen godkender – efter forudgående høring - lokalplanen for området
endeligt den 26. maj 2005.

Beslutningen var således startskuddet til den flittigt benyttede dagligvarebutik, som i
skrivende stund kendes som FAKTA i Hårlev.

Visuel gengivelse af den nuværende Fakta-butik på Hovedgaden
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Nye mødelokaler i Hårlevhallen
I januar 2005 meddeler kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til
etablering af mødelokaler i Hårlevhallen. Lokalerne (ca. 100 m2) agtes opført som
første sal på hallens eksisterende indgangsparti.
Finansieringen sker ved en budgetteret kommunal anlægsbevilling på 440.000 –
restbeløbet finansieres via indtægter skabt via hallens eget budget – godt nok over 2
budgetår, men alligevel godt gået af hallens ledelse, der virkelig formåede at skaffe
indtægtsgivende arrangementer til hallen.

I dag anvendes de dejlige lokaler i stort omfang til forskellige mødeaktiviteter, og
samtidig benytter hallens cafeteria lokaliteterne i forbindelse med afholdelse af diverse
selskabsarrangementer.

En rigtig god investering, som har vist sig at være alle pengene værd.

Et kig ind i de nye dejlige mødelokaler i Hårlevhallen
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Folketingsvalg den 8. februar 2005
Der afholdes Folketingsvalg den 8. februar 2005 – nu kun med 2 afstemningssteder i
Vallø Kommune. Den besluttede reducering af antallet af afstemningssteder afspejler
sig i antallet af valgstyrere og tilforordnede. Ved dette valg udpeges der således kun 28
valgstyrere/tilforordnede – væsentligt færre end ved tidligere valg.

Stemmedeltagelsen i Vallø Kommune lander på 86,16 %. Resultatet tyder således ikke
på, at reduceringen af antal afstemningssteder fra 7 til 2 får nogen betydning på
stemmedeltagelsen.

I forlængelse af evalueringen af valget foreslår Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i
marts måned 2005 imidlertid, at der fremover skal være 4 afstemningssteder i
kommunen, nemlig Strøby, Strøby Egede, Valløby og Hårlev. Samtidig foreslås det, at
der etableres telebusordning på valgdagen.
Forslaget bliver dog nedstemt i kommunalbestyrelsen den 17. marts 2005.

Siden da har spørgsmålet om antallet af afstemningssteder i kommunen ikke været til
diskussion.

Hvad skal den nye kommune hedde?
I januar 2005 godkendte politisk styregruppe en proces, hvor borgerne fik mulighed for
at fremkomme med begrundede forslag til navn for den nye kommune. Udover at
forslagene skulle begrundes, var præmissen også, at navnet skulle kunne stedfæste
kommunen, det skulle være mundret og samtidig være geografisk dækkende for
området.

Omkring 80 borgere bød ind med navneforslag – knapt 25 forslag i alt. Blot for at
nævne et par stykker: Elverhøj, Klinthøj, Stevnsland, Tryggevælde og så naturligvis
Stevns.

Efter eenstemmig indstilling fra politisk styregruppe godkendte de to
kommunalbestyrelser i marts måned 2005 ”Stevns” som det nye kommunenavn.
Navneforslaget blev indsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der havde sat 1. maj
2005 som sidste frist.

Antal medlemmer i sammenlægningsudvalget
Ifølge det på tidspunktet foreliggende forslag til lov om revision af den kommunale
inddeling fastsættes antallet af medlemmer i sammenlægningsudvalget til mellem 25 og
31. I tilfælde af uenighed mellem de to kommunalbestyrelser vil det blive fastsat til 25
(ved en kommunestørrelse under 40.000). I næste valgperiode skal antallet af
kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommuner med over 20.000 indbyggere være
mellem 19 og 31.
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Spørgsmålet om antallet af medlemmer drøftes på et temamøde i de to
kommunalbestyrelser i februar måned 2005 med henblik på at kunne indsende
høringssvar til ministeriet inden fristens udløb 1. maj 2005.
Den 17. marts 2005 anbefaler et flertal i kommunalbestyrelsen, at antallet af
medlemmer i sammenlægningsudvalget fastsættes til 27. Det præciseres samtidig, at
antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer bør nedsættes efter næste valg (i november
2009).

Sammenlægningsudvalget skulle jo vælges ved kommunalvalget i november 2005 –
med funktionsperiode fra den 1.1.2006. Udvalgets opgave var naturligvis at få truffet de
utallige beslutninger om harmonisering m.m.m., der nødvendigvis skulle træffes, inden
den nye kommune blev en realitet fra 1. januar 2007.
Samtidig blev funktionsperioden for de to siddende kommunalbestyrelser forlænget til
også at gælde i (overgangs)året 2006. Fra den 1.1.2007 blev sammenlægningsudvalget
således kommunalbestyrelse for den nye Stevns Kommune med funktionsperiode til
udgangen af 2009 – og altså med 27 medlemmer.

Det siger sig selv, at netop 2006 blev et travlt år – både på det politiske plan, men i
sandhed også på det administrative niveau. Oveni dette kom så hele kabalen omkring
overtagelse af en række store opgaver fra amterne, så der var rigeligt at gøre for de
kommunale kontorer i det stevnske.

Visioner for den nye kommune
Et af de væsentlige punkter frem mod kommunesammenlægningen var at få fastlagt
visionerne for den nye kommune.

Fra slutningen af 2004 og frem til begyndelsen af 2005 blev visionsoplæg drøftet på
fælles seminarer for de to kommunalbestyrelser.
Den 10. marts 2005 fremlægges et visionsoplæg på et borgermøde i Strøbyhallen. I
forlængelse af borgermødet fik borgerne mulighed for at fremkomme med
bemærkninger til forslaget frem til den 1. april samme år.

Den politiske styregruppe behandlede i maj måned de indkomne bemærkninger og traf
beslutning om, i hvilket omfang bemærkningerne kunne indarbejdes i visionsoplægget.
Det endelige visionsoplæg fremlægges herefter i juni måned på et fællesmøde mellem
de to kommunalbestyrelser, samt efterfølgende i de to kommuners egne
kommunalbestyrelser.
Begge kommunalbestyrelser godkendte det fremlagte visionsoplæg. Hermed var der
skabt et fælles fundament for arbejdet i den nye kommune.

I det følgende gengives visionerne, som de – efter beskedne ændringer undervejs – så
ud i februar måned 2008.

Vision
Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen – i
storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i.
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1. Bosætning
Stevns Kommune vil være kendt for at have lokalområder, der byder på store
naturværdier, varierede boligområder, det stærke lokale foreningsliv og en god trafikal
tilgængelighed.

I Stevns Kommune vil byområdernes forskellighed være den største kvalitet. Hvert
lokalområde har sit kendetegn; købstaden, stationsbyen, boligbyen, kystbyen,
havnebyen, landsbyen og sommerhusområdet.

Hvert område skal udvikles med udgangspunkt i det, der er lokalområdets særlige
kvalitet og styrke, og hvor det lokale forenings-, kultur- og idrætsliv giver
lokalområderne identitet.

Stevns Kommune skal være en særlig attraktiv bosætningskommune for dem, som
vælger at pendle i Øresundsregionens attraktive og varierede arbejdsmarked. I Stevns
Kommune vil trafikal tilgængelighed være kodeordet for udviklingen – såvel
vejstrukturen som den kollektive trafik er i stadig fokus.

Stevns Kommune skal være et bosætningsområde i stærk vækst. Udviklingen og
markedsføringen af nye boligområder skal sikre, at kommunen vil være en proaktiv og
attraktiv bosætningskommune i forhold til hovedstadsområdet og de større bycentre.

2. Den offentlige service
Stevns Kommune skal være kendt for en offentlig service med kvalitet. Den offentlige
service skal være kendetegnet ved varierede tilbud, stabilitet, tryghed, borgernes
involvering og en fortsat udvikling.

I Stevns Kommune tager den offentlige service udgangspunkt i de behov, der er i de
enkelte lokalsamfund, og den skal være baseret på involvering og borgernes aktive
deltagelse. Forandringer sker i stor åbenhed og gennem tidlig dialog – i respekt for det
lokale engagement.

I Stevns Kommune skal den offentlige service være udformet, så der er kvalitative tilbud
til alle grupper i takt med befolkningstilvæksten. Det offentlige tilbud skal være i stadig
udvikling for at sikre, at alle borgere i alle situationer oplever en tidssvarende service. I
Stevns Kommune vil der ligeledes være fokus på informationsteknologiens muligheder i
forhold til opgaveudførelsen.

Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede
medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads der giver mulighed for både
indflydelse og kvalitativ opgaveløsning.

3. Den storslåede natur og det attraktive kulturliv
Stevns Kommune skal være kendt som et oplevelsesrigt naturområde med store
rekreative muligheder for både den lokale befolkning og turister.
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I Stevns Kommune arbejdes til stadighed for at fremme samspillet mellem naturen og
befolkningens behov, ønsker og eget ansvar i forhold til omgivelserne. Ved at gøre
naturen tilgængelig fremmes viden og forståelse for de værdier som skal beskyttes og
bevares.

Stevns skal være kendt for et aktivt kulturmiljø – hvor lokalt og kommunalt engagement,
initiativ og ansvar er de bærende elementer.

4. Erhvervslivet
Stevns Kommune skal være kendt for at rumme et varieret erhvervsliv, hvor turisme, de
eksisterende virksomheder og aktiv støtte til nye initiativer, er fundamentet.

I Stevns Kommune skal turismen på et bæredygtigt grundlag markedsføres og baseres
på egnens attraktive kultur- og naturværdier.

Stevns Kommune vil spille en aktiv rolle som formidler af viden og netværk. Ønsket er,
at støtte væksten i de virksomheder som betjener lokalområdet, og støtte de lokale
virksomheder der vil noget regionalt/nationalt.

Endvidere skal indsatsen understøtte etableringen af nye virksomheder, der er baseret
på lokale initiativer. Det skal endvidere sikres, at tilhørsforholdet til Øresundsregionen
udnyttes bedst muligt.

5. Vi vil udvikling – i samspil med vor omverden
Stevns Kommune skal være kendt som en aktiv deltager i regionale samarbejder til gavn
for vore borgere.

I Stevns Kommune vil der til stadighed være fokus på mulighederne for at deltage i nye
initiativer og opmærksomhed på nye udviklingstendenser på relevante områder.

Flot ser det ud – men om kommunen har levet op til visionerne, overlades fuldt og helt
til læsernes egen vurdering.

Multiarena ved Strøbyhallen
I august måned 2005 bevilger kommunalbestyrelsen 280.000 kr. til etablering af en
såkaldt ”Multiarena” ved Strøbyhallen. Arenaen agtes placeret ved hallens langside ud
mod parkeringsarealet. Projektet er udarbejdet af AIK 65 og kommunens
ungdomsskole.

Den samlede etableringsudgift er budgetteret til 580.000 kr. – restbeløbet søges
tilvejebragt via midler fra DBU’s initiativfond og Bygge- og Anlægsfonden

I juni måned 2006 bliver kommunalbestyrelsen orienteret om, at den samlede
anlægsudgift nu forventes at blive 715.000, bl.a. på grund af større jordarbejder end
forventet samt opsætning af belysningsanlæg, der alene beløber sig til 75.000 kr. – altså
en samlet merudgift på 135.000 kr. AIK 65 finansierer selv udgiften til belysningen,
men der mangler stadig ca. 50.000 i restfinansiering.
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På dette grundlag giver kommunen et yderligere tilskud på 20.000 kr. – de resterende
30.000 søger AIK 65 finansieret via sponsorer.
I september 2006 får AIK 65 en kommunegaranti for et rentefrit lån på 75.000 kr.
optaget igennem Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) med en
tilbagebetalingstid på 10 år. Multiarenaen omtales nu som ”Lions Arena” – angiveligt
fordi Lions i Vallø indgik som en del af kredsen af sponsorer.

Multiarenaen eksisterer den dag i dag og bruges måske mest af Strøbyskolens elever i
dagtimerne. Som årene gik, opstod der et stærkt behov for regelmæssig vedligeholdelse
af området – en opgave som der ikke blev taget stilling til, da bevillingen dengang blev
givet. I skrivende stund er vedligeholdelsen – og dermed den daglige drift – underlagt
Strøbyhallen.

Valg til sammenlægningsudvalget 15. november 2005

Stående fra venstre kommunaldirektør Per Røner, Flemming Petersen (V), Jørgen Gregersen (A), Mogens Haugaard
Nielsen (V), Lene Madsen (V), Thomas Overgaard (A), Ole Bech-Jensen (C), Ruth Kobbeltvedt (F), Ole Anker (A),
Jytte Nielsen (O), Bjarne Nielsen (C), Steen Nielsen (A), Steen S. Hansen (A), Orla Nielsen (O), Søren Rytgaard (V),
Lars Asserhøj (V).
Siddende fra venstre: Bente Eriksen (V), Leif Nielsen (A), Gina Øbakke (A), Poul Arne Nielsen (V), Bodil Petersen
(A), Kaj Weng Rasmussen (V), Carsten Myler (V).
Fraværende ved fotograferingen var: Inge Milbrat (V), Lise Bencard (V), Helene Hansen (A), John Tange (V) og
Poul Erik Salebjerg-Hansen (V).
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Ved valget den 15. november skulle der vælges i alt 27 medlemmer til det
sammenlægningsudvalg, der skulle tiltræde som styrende organ for den nye Stevns
Kommune fra den 1. januar 2006. Det første år skulle bruges til at træffe fremadrettede
beslutninger for den nye kommune, hvorefter de valgte fra den 1. januar 2007 overgik
til at være kommunalbestyrelse for den nye kommune med funktionsperiode til
udgangen af 2009.

De siddende medlemmer af de to kommuners eksisterende kommunalbestyrelser kunne
tage det helt roligt, idet deres funktionsperiode blev udstrakt til også at gælde i året
2006 – de skulle således ikke stå til regnskab for vælgerne på dette tidspunkt.

Følgende 27 blev valgt til Sammenlægningsudvalget:

Poul Arne Nielsen, Strøby Egede (V) – Gina Øbakke, Store Heddinge (A) – Lars P.
Asserhøj, Hellested (V) – Lene Madsen, St. Tårnby (V) – Jørgen Gregersen, Valløby
(A) – Mogens Haugaard Nielsen, Lund (V) – Ole Bech-Jensen, Rødvig (C) – Steen S.
Hansen, Hårlev (A) – Kaj Weng Rasmussen, Magleby (V) – Steen Nielsen, Store
Heddinge (A) – Jytte Nielsen, Rødvig (O) – Bente Eriksen, Varpelev (V) – Thomas
Overgaard, Store Heddinge (A) – Flemming Petersen, Endeslev (V) – Inge Milbrat,
Strøby Egede (V) – Ole Anker, Holtug (A) – Carsten Myler, Strøby Egede (V) – Bjarne
Nielsen, Varpelev (C) – Ruth M. Kobbeltvedt, Rødvig (F) – Søren Rytgaard, Hårlev (V)
– Leif Nielsen, Hårlev (A) – Orla R. Nielsen, Strøby (O) – Lise Bencard, Rødvig (V) –
Helene Hansen, Strøby (A) – John Tange, Holtug (V) – Poul Erik Salebjerg-Hansen,
Strøby (V) – Bodil Petersen, Hårlev (A).

På det konstituerende møde den 1. december 2005 blev Poul Arne Nielsen (V) valgt
som formand med 17 stemmer – Gina Øbakke (A) fik 10 stemmer.
Hermed var det qua lovgivningen også en realitet, at Poul Arne Nielsen (V) ville være
borgmester for perioden 1.1.2007 – 31.12.2009 for den nye Stevns Kommune.
Som første viceborgmester blev Lars Asserhøj (V) valgt, mens Gina Øbakke (A) blev
valgt som 2. viceborgmester.

Som nævnt var sammenlægningsudvalgets altoverskyggende opgave at forberede
overgangen til den nye kommune pr. 1. januar 2007, herunder at fastlægge en masse
fremtidige styringsmæssige forhold og harmonisere et hav af spilleregler, der jo i sagens
natur var forskellige i de 2 gamle kommuner.
Samtidig skulle sammenlægningsudvalget forholde sig til delingsaftaler i forbindelse
med de gamle amters nedlæggelse, f.eks. evt. overtagelse af tidligere amtslige
institutioner og de deraf følgende opgaver.
Endelig var det også vigtigt at få fastlagt kompetencefordelingen mellem de siddende
kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalget i overgangsåret.
Som bekendt blev amterne jo nedlagt og erstattet af et antal regioner – for Vallø’s og
Stevns vedkommende (Vallø var en del af Roskilde Amt og Stevns var en del af
Storstrøms Amt) ville fremtiden være en del af den nye Region Sjælland.

Året 2006 huskes med garanti af både politikere og administrationsfolk som et særdeles
travlt år. Både det nyvalgte sammenlægningsudvalg og de to gamle kommuners
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kommunalbestyrelser (og udvalg) skulle fungere/passes/betjenes på samme tid. Men det
gik jo meget godt alligevel.

Fuldt hus i Valgcaféen i Hårlevhallen – en rigtig folkefest.

Samspillet mellem sammenlægningsudvalget og de to
kommunalbestyrelser i 2006.
Formalia vedr. samspillet mellem sammenlægningsudvalget og de nuværende
kommunalbestyrelser er reguleret i inddelingsloven, på økonomiområdet suppleret med
en bekendtgørelse, der udmønter sammenlægningsudvalgets kompetence.

Hovedreglen er som nævnt, at sammenlægningsudvalget skal træffe de fremadrettede
beslutninger, som er hensigtsmæssige for at etablere den nye kommune.

Den vejledende politiske beslutningskalender, som Kommunernes Landsforening
heldigvis udgav, gav et godt indtryk af, hvilke konkrete beslutninger det måtte dreje sig
om. Herudover var sammenlægningsudvalget tillagt en række kompetencer på
økonomiområdet over for de nuværende kommunalbestyrelser.

De siddende kommunalbestyrelser skulle således varetage den ”direkte forvaltning”,
dvs. varetage de myndigheds- og tilsynsopgaver, der i lovgivningen var tillagt
kommunalbestyrelserne. Endvidere skulle de udmønte budgettet for året 2006.

Overordnet betød det, at sammenlægningsudvalget skulle varetage alle de fremadrettede
og udviklingsprægede opgaver, og kommunalbestyrelserne varetage den daglige drift og
”lukke og slukke”.
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De to kommunalbestyrelser beslutter i december 2005 et sæt spilleregler for, hvordan
der skal ageres i overgangsåret.

Uddrag af de beslutninger, som sammenlægningsudvalget traf i
2006
I det følgende skal blot nævnes et udpluk af de talrige beslutninger, som
Sammenlægningsudvalget traf i overgangsåret.

 Udvalgets forretningsorden
 Plan for udvalgets møder
 Administrativ bistand for udvalget
 Udvalgets budget for året 2006
 Valg af revision og beslutning af kasse- og regnskabsregulativ
 Udvalgets beføjelser på økonomiområdet overfor de to kommunalbestyrelser
 Genåbning af kommunernes budgetter for 2006 (de var jo vedtaget i oktober

måned året før og trængte måske til et ekstra eftersyn)
 Bemyndigelse til KL som arbejdsgiverorganisation for

sammenlægningsudvalget og Ny Stevns Kommune
 Vederlag til medlemmer af sammenlægningsudvalget
 Tegningsret for sammenlægningsudvalgets virksomhed
 Stillingtagen til delingsaftaler med Storstrøms Amt og Roskilde Amt
 Ansættelse af kommunaldirektør og øvrigt personale i den administrative

organisation for den nye Stevns Kommune
 IT-strategi for den ny kommune
 Visuel identitet for den nye kommune, herunder udarbejdelse af nyt

kommunevåben. Der blev afsat ½ mio. kr. til projektet, der blev gennemført i
samarbejde med Kühnel Design

 Nedsættelse af underudvalg – der blev nedsat følgende underudvalg:
Økonomiudvalg (7 medlemmer) – Social- og sundhedsudvalg (5 medlemmer) –
Børneudvalg (5 medlemmer) – Beskæftigelsesudvalg (5 medlemmer) –
Erhvervs- og kulturudvalg (5 medlemmer) – Natur- og miljøudvalg (5
medlemmer) – Plan- og teknikudvalg (5 medlemmer)

 Styrelsesvedtægt for den nye kommune
 Lokalplan for mulig udvidelse af Rådhuset i Store Heddinge
 Frigivelse af bevilling på 600.000 kr. til etablering af ny hjemmeside og

intranetløsning
 Harmonisering af vejnavne i den nye kommune – på tidspunktet var der faktisk

39 sammenfaldende vejnavne i de to gamle kommuner
 Arkivstrategi og –instruks for den nye kommune

2006 – det sidste år i Vallø kommunes historie
Det siger sig selv, at kommunalbestyrelsen i dette år nærmest var at betragte som
efterretningsorgan. Der kunne jo alene træffes beslutninger om helt lokale forhold, der
ikke gav afledte konsekvenser i den nye Stevns Kommune – det var jo et anliggende for
det nyvalgte sammenlægningsudvalg.
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Langt hen ad vejen var det nærmest kun formaliteter, som kommunalbestyrelsen skulle
nikke til. Det var f.eks.:

 Stillingtagen til verserende lokal- og eller kommuneplanprojekter, der havde
været i høring

 Godkendelse af regnskabet for året 2005
 Godkendelse af diverse anlægsregnskaber
 Budgetkontroller
 Revisionsberetninger
 Udtræden af kommunalbestyrelsen – her kan nævnes, at Bjarne Puck (A)

udtrådte i september 2006 og blev erstattet af Preben Jensen (A)

For de 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der også var valgt til
sammenlægningsudvalget, blev antallet af mødedage i dette år dog tålelige. Mødeplanen
var nemlig så viseligt indrettet, at møderne i kommunalbestyrelsen lå en time eller to
umiddelbart før møderne i sammenlægningsudvalget samme ugedag.

De 10 ”dobbeltgængere” var:
Poul Arne Nielsen (V) – Poul Erik Salebjerg-Hansen (V) – Jørgen Gregersen (A) –
Lene Madsen (V) – Søren Rytgaard (V) – Bente Eriksen (V) – Inge Milbrat (V) – Leif
Nielsen (A) – Orla Nielsen (O) – Bodil Petersen (A).

Jo længere hen på året vi kom, des kortere blev møderne i kommunalbestyrelsen. Alle
havde efterhånden rettet fokus frem mod den nye Stevns Kommune.

Historien bag Stevns Kommunes nye kommunevåben
Som nævnt var en af sammenlægningsudvalgets opgaver at få udarbejdet en ny visuel
identitet for den nye kommune, herunder bl.a. design af brevpapir, skilte m.v. – og så
naturligvis et nyt kommunevåben.

Da vi nu er tæt på at have afdækket de sidste år af Vallø Kommunes historie, var det
måske på sin plads her at gengive historien bag det kommunevåben, som fremadrettet
vil kendetegne Stevns Kommune.
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"Der er en klintekonge, der hersker over klinterne på både Stevns, Møn og Rygen. Han
har en kunstfærdig vogn, der bliver trukket af fire sorte heste, og på den rejser han fra
den ene klint til den anden over havet, som da bliver sort og kommer i oprør…"
(Sagn og overtro fra Stevns s. 28)

Historien om Stevns Kommunes nye kommunevåben er historien om gamle myter og
sagn fra Stevnsegnen, de omkransende have, de arkæologiske fund ved Himlingøje, den
frugtbare stevnske muld og ikke mindst Stevns Klint. Alt sammen vist i ét blik - Stevns
Kommunes våbenskjold!

Her er en kort beskrivelse af de forskellige elementer i kommunevåbnet.

Øvre halvdel
Den øverste halvdel af våbnet prydes af en sølvfarvet krone med blade af kløver på sort
baggrund. Kløverbladene refererer til Stevns Kommunes status som landkommune, og
henviser i øvrigt til egnens frugtbare muld. Desuden siges det, at kløver først for alvor
vandt indpas i Danmark, da Gjorslev Gods satte dyrkningen af kløver i system.

Kronen som helhed henviser til Stevns' status som krongods i gamle dage, og refererer i
øvrigt til Himlingøjefundene fra romersk jernalder. Fundene peger på, at Himlingøje
dengang var centrum for et kongerige, som beherskede store dele af - eller hele -
Sjælland.

I vores historie er kronen derudover Klintekongens krone, for en sådan må en rigtig
klintekonge have.

Nedre halvdel
I den nedre halvdel af våbnet ses tre sorte, bølgende linjer på sølv-farvet baggrund. De
bølgende linjer henviser til de ca. 60 mio. år gamle, sorte flintelag i klinten, som tydeligt
ses, hvis man ser Stevns Klint fra søsiden.

Den sorte farve refererer i øvrigt til det sorte, oprørte hav, som viser sig når
Klintekongen i sin kunstfærdige vogn farer fra klint til klint over havet.

Med sit antal - tre - henviser de sorte, bølgende linjer af flint til de tre havområder, som
omkranser Stevns Kommune: Køge Bugt, Fakse Bugt og Østersøen.

Våbnet som helhed
Det samlede motiv viser altså Klintekongens krone over Stevns Klint! Kan man ane
klintekongens skælmske blik….
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Udviklingstræk – lidt statistik – 1995 - 2006
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Børnepasning – månedlige takster

Det er ikke just blevet billigere at få passet børn gennem årene!

Afslutning
Jytte Sørensen har på glimrende vis beskrevet Vallø Kommunes historie i de første 25
år. Med denne beskrivelse har jeg efter bedste evne forsøgt – også kun i glimt - at give
et indtryk af, hvad der skete i kommunens sidste 12 år.

Som ansat i kommunen i alle årene har det for mig været som at gennemse en film, hvor
gamle minder rulles frem på lærredet. Genkendelsens glæde har været stor – det er
hævet over enhver tvivl.

Det har været en spændende opgave at gennemskrive den sidste del af kommunens
historie, men det har været en langt større opgave end jeg havde forestillet mig, da jeg
sagde ja til opgaven.

Men nu er den her så, og forhåbentlig vil læserne finde glæde og fornøjelse ved at læse
beskrivelsen.

Tak til de mange, der beredvilligt har hjulpet mig med dokumentationsmateriale – det
være sig tekstmæssigt som billedmæssigt. Især skal der lyde en stor tak til
medarbejderne i forvaltningens Fællessekretariat (nu Ledelsessekretariat),
Digitaliseringsenheden og kommunens Kommunikationsafdeling – uden deres hjælp var
det aldrig lykkedes.
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Vallø Kommune fik altså lov at eksistere i 36 år. Fra den 1. januar 2007 sluttede denne
æra så – og en ny Stevns Kommune så dagens lys.

Her står vi så i dag med en velfungerende kommune – godt rustet til fremtidens
udfordringer.

Om den nye Stevns Kommune får lov at holde lige så længe – ja, det kan kun tiden vise.

Tryggevælde Å – billedet er hentet fra Stevns Kommunes hjemmeside og er ”skudt” af amatørfotograf
Michael Bille. Åen har på mange måder været en skillelinje i Vallø Kommunes 36-årige historie – et
passende symbol at afslutte denne fortælling med.
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