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1.
Beskæftigelsesplan 2014
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet den sagen vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2014
(bilag). Planen tager udgangspunkt i ministerens mål for jobcentrene det kommende
år og er tilpasset de lokale rammevilkår og udfordringer, hvorfor der suppleres med
lokale mål. Der er endnu ikke sat resultatniveauer for de respektive mål, som
forelægges ultimo 2013 med udgangspunkt i beskæftigelsesregionens mål for
indsatsen samt seneste konjunkturvurdering.
Udkastet har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt
Det lokale Beskæftigelsesråd hen over sommeren. Der er indkommet høringssvar
fra Beskæftigelsesregionen, AC, LO og FTF. Høringssvarene kvitterer
gennemgående for en ambitiøs beskæftigelsesplan. LO og FTF har dertil en række
anbefalinger til arbejdet med de konkrete indsatser, som jobcenteret vil lade indgå i
det samlede grundlag.
Nedenfor skitseres ministermålene samt supplerende lokale mål for 2014:
Flere unge skal have en uddannelse - jobcentrene skal sikre, at flere unge uden
uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december
2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint
fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af unge under 30 år skal begrænses
til x personer i dec 2014, svarende til et fald på x procentpoint fra
december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Der skal være fokus på afdækning og
opfølgning på 'mørketallene' - ledige uden en uddannelse, som ikke er
i offentlig forsørgelse og ikke i kontakt med Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU).
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Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
 Tilgangen til personer på førtidspension skal begrænses til x personer i
december 2014 (rullende år), svarende til et fald på x pct. fra december 2012
til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af personer på ledighedsydelse skal
begrænses til x personer i december 2014, svarende til et fald på x
pct. fra december 2012 til december 2014.
Langtidsledigheden skal bekæmpes - jobcentrene skal sikre, at antallet af
langtidsledige personer begrænses mest muligt.
 Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige min. i 80 pct. af
tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til x personer i december
2014, svarende til et fald på x pct. fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere
maksimalt stige med x pct. fra december 2012 til december 2014,
svarende til en stigning på x personer.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af ledige akademikere skal falde
med x pct. fra december 2012 til 2014, svarende til et fald på x
personer.
En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne - jobcentrene skal styrke
samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
 Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i
december 2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x
procentpoint fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Andelen af borgere i virksomhedsrettet
aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum
være x pct. i december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Andelen af borgere, som har mere end 12
måneders ledighed, i virksomhedsrettet aktivering skal minimum
være x pct. i december 2014
I beskæftigelsesplanen uddybes indsatsen på de respektive områder, herunder
fortsatte hovedspor og nye tiltag med henblik på at nå målene 2014.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
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2.
Lejerbo - afd. 038-0 Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder,
skema C
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2011 at indstille over for
Landsbyggefonden at godkende skema B-ansøgning om renoveringsarbejder i
Boligorganisationen Lejerbo, afdeling Mølleåparken.
Lejerbo har den 2. september 2013 på vegne af afdeling Mølleåparken anmodet
kommunalbestyrelsen om indstille projektets skema C - endeligt byggeregnskab til godkendelse i Landsbyggefonden.
Af det fremsendte materiale fremgår, at den endelige udgift til projektet - skema C udgør 8.349.582 kr. mod budgetteret 8.204.560 kr., svarende til en merudgift på
145.022 kr.
På baggrund af finansieringen vil den gennemsnitlige årlige m2-leje trods
merudgiften forblive stort set uændret, således at m2-lejen fortsat som følge af
finansieringen bliver på ca. 735 kr. incl. finansieringen af byggeskaderenoveringen
på ejendommen.
I forbindelse med ansøgningen er der ikke anmodet om kommunegaranti til det
konkrete projekt.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det indstilles over for Landsbyggefonden at godkende
skema C-ansøgningen.
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Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
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3.
Etablering af regionalt EU-kontor
.

Sagsfremstilling
Kommunen har modtaget den sagen vedlagte henvendelse af 5. september 2013
m/bilag fra KL/KKR Hovedstadsregionen om etablering af et fælles regionalt
EU-kontor med det formål at styrke kommunernes synlighed, interessevaretagelse
og adgang til EU-midler (bilag). Initiativet er ét blandt flere for at styrke væksten
og jobskabelsen i regionen i et tættere samarbejde mellem kommunerne og med
regionen. Kontoret er tænkt som supplement til KL's EU-kontor, som har fokus på
kommunernes generelle interessevaretagelse.
Etableringen er igangsat med henblik på, at kontoret sættes i drift med 3-4
medarbejdere fra midten af 2014 og fra 2015 består af 6-7 medarbejdere. Den
samlede udgift til kontoret ved fuld indfasning er på 7-8 mio. kr. pr. år.
Kontoret etableres i tilknytning til et projektkontor, hvor Københavns Universitet,
DTU og Region Hovedstaden i forvejen driver et forskningskontor (CreoDK). Til
kontoret knyttes en politisk bestyrelse og en administrativ styregruppe. Bestyrelsen
sammensættes med ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen.
Formandsskabet går på skift. Organiseringen af dette fremgår af det vedlagte
baggrundsnotat.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel svarer ifølge udarbejdet fordelingsnøgle til
årligt 124.049 kr. fra 2015 og i 2014 62.025 kr., som i givet fald vil skulle
indarbejdes i budgettet for 2014-17.
Indstilling
Det foreslås, at det drøftes og besluttes hvorvidt kommunen bør indgå i og
medfinansiere et fælles regionalt EU-kontor, og i bekræftende fald indarbejde
udgiften hertil i budgettet for 2014-17.
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Økonomiudvalget den 19. september 2013
Godkendt at deltage i oprettelsen af kontoret samt indarbejde udgiften hertil i
budgettet for 2014 – 17.
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4.
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20/2009
.

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej har været fremlagt i
offentlig høring fra den 1. juli 2013 til den 26. august 2013. Der er ikke indkommet
indsigelser til kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplanforslag 236 for et
område ved Nordvej og skal muliggøre at Lundtoftevej 150 kan anvendes til
offentlige formål i lighed med de rammebestemmelser, som i dag gælder for DTU.
Den vedtagne ramme vil således rent geografisk omfatte Lundtoftevej 150 og DTU.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Naturstyrelsen, som oplyser, at der
ikke i tilstrækkeligt omfang er redegjort for grundvandsinteresserne i
Kommuneplantillægget. Kommuneplantillæg 20 dækker et område, som er udpeget
som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder), og den
sydvestlige del af områder er udpeget som Nitrat-Følsomt Indvindingsområde
(NFI-områder). Del af ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde vil med
kommuneplantillægget blive overført til ramme 1.7.90 DTU. Det overførte
rammeområde indeholder pt. mulighed for industri/håndværk: fremstillings- byggeog anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Derudover må der
indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning,
personaleuddannelse mv., hvis disse formål har haft sekundær karakter. Boliger er
ikke tilladt. Bebyggelsesprocenten er sat til 70 og etageantallet til 3.
Med kommuneplantillæggets vedtagelse vil en mindre del af ramme 5.3.90 (den
del, som har tilhørt Hempels Skibsfarvefabrik) få følgende rammebestemmelser:
Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier,
konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering
af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en
tilknytning til DTU´s aktiviteter. Bebyggelsesprocenten sættes til 60 og
bygningshøjden til max. 33.
De nye anvendelsesmuligheder vurderes ikke at være mere grundvandstruende i
forhold til OSD-områderne end nuværende rammebestemmelser, idet de tidligere
anvendelsesmuligheder til industri/håndværk mv. vil blive erstattet med
anvendelser, der ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.
Den sydligste del af kommuneplantillægget (DTU´s sydligste spids) er udpeget som
nitrat-følsomt indvindingsområde. Kommuneplantillægget medfører ingen ændrede
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anvendelsesmuligheder i forhold til gældende kommuneplanramme, hvorfor der
ikke vil være miljømæssige konsekvenser for det pågældende område.
Forinden kommuneplantillæggets offentliggørelse vil der indgå en præcisering af,
at de nye anvendelsesmuligheder ikke vil være mere grundvandstruende end den
eksisterende arealanvendelse.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og
Nordvej vedtages endeligt med en præcisering af rammeændringernes påvirkning
på OSD og NFI- områderne.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
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5.
Helhedsplan for socialpsykiatrien
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i august 2013 at udsætte sagen med henblik
på yderligere belysning af sagen i form af svar på udvalgsmedlemmernes
spørgsmål. De indkomne spørgsmål og forvaltningens svar eftersendes som bilag til
sagen. Sagen behandles igen på baggrund af svarene samt følgende:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2013 at sende socialpsykiatriens 3
modeller for helhedsplan i høring den 15. maj 2013, med høringsfrist den 24. juni
2013. Herudover havde de tre forstandere foretræde for Social- og
Sundhedsudvalget på junimødet.
Den overordnede vision i helhedsplanen for socialpsykiatrien er at skabe rammer
for paradigmet om recovery og rehabilitering, social inklusion og forebyggelse. De
korte og langsigtede målsætninger er at være fremtidssikret og udviklingsorienteret
i forhold til de tendenser, der er i samfundet.
Høringssvarene er fremkommet fra de høringsberettigede parter (bilag). De fleste
høringssvar peger på model 2, mens de to selvejende institutioner har fremlagt en
model 2½ som høringssvar. I hovedtræk går forslaget ud på, at Nettet varetager de
samlede opgaver vedrørende § 104-tilbud (aktiviteter og samvær) og Kirsten Marie
varetager samtlige opgaver vedrørende § 85 (socialpædagogisk støtte i borgerens
eget hjem), at der sker en takststigning i forhold til de nye målgrupper, som de to
selvejende institutioner skal modtage, og at der er etableres et hus, hvor der er
forskellige borgerrettede ydelser, som fx fremskudt sagsbehandling. Slotsvænget vil
ifølge dette forslag alene varetage den traditionelle opgave omkring botilbud til
borgere med længerevarende behov. Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over
forslaget (bilag)
Forvaltningen anbefaler model 2 af følgende grunde:
1. Bedre mulighed for faglig og økonomisk styring
2. Fokus på strategisk udvikling af området i overensstemmelse med tendenserne
i samfundsudviklingen indenfor området.
3. Etablering af en ny Inklusions- og Recovery-enhed med ledelsesmæssig fokus
på inklusionstanken og synergieffekten, og dermed eliminering af silotænkning
4. Mulighed for at leve op til de økonomiske forudsætninger i budgettet
5. Organisatorisk fleksibilitet og styrket faglighed i indsatsen.
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Det er afgørende, at implementeringsprocessen planlægges, så alle parter får
ejerskab til processen og derfor foreslås det, at implementeringen styres fra
forvaltningen. Et af de første initiativer er planlægning og gennemførelse af en
fælles kompetenceudvikling på tværs af myndighed og leverandører, så samtlige
parter har fælles viden og fælles mål.
Ligeledes skal der i implementeringsprocessen tages højde for at omlægningen sker
gradvis, så der skabes tryghed, både i relation til borgerne og medarbejderne. Dette
indebærer, at de nuværende borgere bliver i deres respektive tilbud, medmindre der
ved den årlige revisitering er ønske om at skifte leverandører.
Forvaltningen vil afrapportere en gang i kvartalet om fremdriften og eventuelle
justeringer til Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Differencen mellem model 2½ og det oprindelige tilpasningskrav i budgetaftalen
for 2013-2016 er skønsmæssigt opgjort til 29,9 mio. kr. Til sammenligning er
differencen mellem model 2 og det oprindelige tilpasningskrav 2,9 mio. kr.
Estimatet er baseret på samme forudsætninger, som lå til grund for de tre fremlagte
modeller samt for forvaltningens faglige vurderinger, ved systematisk gennemgang
af delelementerne i det fremsendte høringssvar. Der er i høringssvaret ikke
fremkommet forslag om effektiviseringer og rationaliseringer, hvorfor det ikke har
været muligt at vurdere et realistisk effektiviseringspotentiale i model 2½.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at model 2 tages i anvendelse som grundlag for
helhedsplanen.
Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2013
Beslutning om valg af model udsættes til næste møde, idet udvalget dog allerede nu
præciserer, at der ikke, uanset valg af model kommer til at ske fysiske ændringer
for de nuværende brugere af de eksisterende tilbud - socialpædagogisk støtte,
værested/klubtilbud og beskæftigelsestilbuddene. Disse fortsætter uanset valg af
model, hvorved der skabes tryghed for de nuværende brugere af tilbuddene.
Udvalget er opmærksom på, at der naturligvis som følge af den lovpligtige
opfølgning - og brugerens udvikling - kan ske ændringer i visiteringen til tilbud.
6 (C, F, V og O) stemte for.
1 (A) stemte imod, idet model 2 ikke bør indgå i den videre behandling af sagen.
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Sagen blev dermed udsat.
De til mødet stillede spørgsmål, og evt. yderligere spørgsmål fra udvalgets
medlemmer, besvares skriftligt i forbindelse med næste behandling af sagen.
Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013
Anbefalet det reviderede udkast til helhedsplan for socialpsykiatrien (model af 10.
september 2013), udsendt til udvalgets medlemmer, idet forvaltningen vender
tilbage med en samlet beskrivelse, herunder en plan for implementering.
Jørn Moos (V) var fraværende
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalget.
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6.
Skolernes IT-infrastruktur
.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2013 blev der afsat 3,5 mio. kr. mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i
2014 til anlæg vedr. ny it-infrastruktur til skolerne. I alt en samlet
anlægsinvestering på 7,0 mio. kr. Som led i aftale om fremrykkelse af offentlige
investeringer blev det på Økonomiudvalgets møde i februar 2013 besluttet, at
fremrykke anlægsinvesteringen fra 2014 til 2013. Det har imidlertid vist sig, at det
samlede forbrug skønnes at blive i alt ca. 11,4 mio. kr.
Arbejdet med digitalisering af skolerne er forankret i et projekt, der består af dels
udvidelse af el-kapaciteten og ny kabling af skolerne (initialt budgetteret til ca. 2,2
mio. kr.) og anskaffelse og installation af "hardware" (aktivt udstyr initialt
budgetteret til ca. 4,8 mio. kr.), og som udgør fundamentet for arbejdet omkring
digitalisering af skolerne, herunder som baggrund for implementering af en ny
serviceplatform til skolerne.
Baggrunden for, at den samlede økonomi ikke kan holdes indenfor det bevilligede,
skyldes flere forhold.
For det første er antallet af skoler omfattet af projektet større and først forudsat.
El-delen af projektet skulle være gennemført for 4 ud af de 11 skoler allerede i
sommeren 2012 under et tidligere projekt. Da det stod klart, at de 4 skoler alene
havde fået etableret ekstra strømudtag til eleverne i klasseværelserne var det
nødvendigt at udvide delprojektet og at inddrage samtlige 11 skoler i
behovsopgørelsen samt i det efterfølgende arbejde omkring udvidelse af
el-kapaciteten.
For det andet har behovet for modernisering af infrastrukturen vist sig mere
omfattende end tidligere antaget. I forbindelse med behovsopgørelsen i foråret 2013
er der gennemført en kortlægning af behovet for udvidelse af el-kapaciteten og
kabling på alle 11 skoler. Der er bl.a. gennemført termofotografering af el-tavler
under spidsbelastning, der er taget stilling til udskiftning eller udvidelse af de
eksisterende it-krydsfelter, køling af krydsfelter samt de nuværende føringsveje til
PDS- og fiberkabler. Alt sammen tiltag, der kun delvist var taget højde for i
forbindelse med forarbejdet til udarbejdelse af den oprindelige sag til budgettet for
2013-16. Den første gennemgang af behovet på skolerne har således ikke været
gennemført på en måde, som kunne have afdækket det faktiske niveau af
standarden i den eksisterende IT-infrastruktur på skolerne.
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På baggrund af behovsopgørelsen er der udarbejdet et udbudsmateriale og
gennemført et udbud i form af en indbudt licitation. Kommunen inviterede både
mindre og større el-installatører til at byde på opgaven. Kommunen modtog ved
udbudsfristens udløb medio juni 2 tilbud på gennemførelse af opgaven og har på
den baggrund indgået kontrakt med Bravida Danmark A/S. Kontrakten lyder på 4,8
mio. kr. ekskl. optioner. I forbindelse med gennemførelse af projektet skal der
estimeres med ca. 20% af kontraktsummen, svarende til ca. 1,0 mio. kr, til optioner
og tillægsarbejder f.eks. etablering af nye føringsveje mellem bygninger, hvor de
bestående føringsveje er styrtet sammen. Herudover skal der afsættes ca. 0,2 mio.
kr. til rengøring efter håndværkere på skolerne, idet dette ikke er omfattet af
skolernes eksisterende aftaler med leverandører af rengøringsydelser. Arbejdet på
de 11 skoler gennemførtes i uge 27-32.
Det skal bemærkes, at kontrakten kom til at ligge 0,5-1,0 mio. kr. over
forventningen til resultatet af udbuddet. Forventningen byggede på en antagelse om
et marked i stærk konkurrence. Imidlertid har stort set samtlige kommuner iværksat
ensartede IT-infrastrukturprojekter på skolerne, og mange leverandører kan således
være optaget af andre lignende projekter.
I forbindelse med delprojektet omkring anskaffelse og installation af "hardware
(aktivt udstyr) har forvaltningen i forsommeren 2013 opdateret de tidligere
behovsopgørelser og indhentet prisoverslag på det aktive udstyr til de 11 skoler hos
flere relevante leverandører. Kommunens investeringsbehov forventes at udgøre 5,9
mio. kr. inkl. 5-årige vedligeholdelsesaftaler på det aktive udstyr. Det aktive udstyr
er således også dyrere end hidtil antaget og det skyldes bl.a., at kapaciteten i
udstyret er justeret og på den baggrund forventes at kunne "holde" flere år end
ellers påregnet, og idet båndbredde svarende til nutidens behov næppe er en
tiltrækkelig fremadrettet teknisk løsning.
Økonomiske konsekvenser
Der er disponeret ca. 5,0 mio. kr. af projektets samlede bevilling på 7,0 mio. kr. Det
samlede projekt skønnes nu til ca. 11,4 mio. kr., hvorfor der udestår finansiering for
ca. 4,4 mio. kr.
Delprojekt vedr. indkøb af aktivt udstyr er, som følge af den bevillingsmæssige
udfordring projektet befinder sig i p.t., ikke igangsat, men afventer
Økonomiudvalgets drøftelse.
Forvaltningen har overvejet, hvordan en eventuel finansiering kan tilvejebringes og
peger påfølgende finansieringsmodel:
1. I regi af Center for Borgerservice og Digitalisering er der foretaget en samlet
gennemgang af drifts- og anlægsbudgetterne, og det vurderes muligt efter
omstændighederne at udspare 2 mio. kr. til formålet.
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2. Center for Uddannelse og Pædagogik har et budget til en række driftsudgifter til
IT på skolerne, hvoraf der i år kan afsættes 0,4 mio. kr. til medfinansiering.
Midlerne flyttes samtidig fra drift til anlæg.
3. De resterende 2,0 mio. kr. findes indenfor de ikke-udmøntede sparede lønmidler,
som følge af lockout'en på skoleområdet i foråret. Disse midler indgår i skolernes
nuværende budgetter. Således skal 2,0 mio. kr. overføres fra drift til anlæg og
frigives samtidig til nævnte formål.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Det foreslås, at finansieringsmodellen anvendes.
Økonomiudvalget den 4. september 2013
Med 6 stemmer udsat med henblik på forelæggelse Børne- og Ungdomsudvalget i
forbindelse med forestående udvalgsrunde. I mod stemte 3 (V og O).
Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2013
Anbefalet.
Trine Nebel Schou (B) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Godkendt med seks stemmer.
Imod stemte 3 (A og F) under henvisning til, at A og F ønsker, der skal findes reel
finansiering til formålet.
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7.
Folkeskolereform - status for implementering
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 29. august 2013 under pkt. 29, følgende om
implementering af folkeskolereformen:
”Anbefales, at implementeringen sker på ordinær vis via fagudvalgene og
økonomiudvalget via ressortområderne og de nedsatte arbejdsgrupper, idet
forvaltningen som supplement indkalder eksterne interessenter som inddragelse i
planlægningen af implementeringen af reformen.”
Sagen blev tillige drøftet af Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013.
Endvidere er der den 30. august 2013 – i en mail til hele kommunalbestyrelsen fremsendt den administrative organisering, herunder de nedsatte arbejdsgrupper og
kommissorierne for dem. Disse kommissorier ønskes drøftet af både Børne- og
Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
Om det fremsendte kan bl.a. siges, at den administrative projektorganisation er
tænkt som en organisering der skal tilvejebringe grundlaget for det politiske arbejde
med reformen og sikre grundlaget for en effektiv og kvalificeret politisk betjening ved at tilvejebringe gennemarbejdede oplæg til politisk behandling. Det er vigtigt at
understrege, at arbejdet naturligvis skal foregå indenfor rammerne af nogle politisk
fastsatte (økonomiske) rammer og retningslinjer - og at der undervejs i processen
vil blive forelagt problemstillinger til politisk drøftelse og yderligere politisk
retningsangivelse for arbejdet.
Endelig foreligger der nu et høringsudkast til lovforslaget om skolereformen.
Forslaget kan findes på ministeriets hjemmeside:
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16991 . Forvaltningen vil på mødet angive
hovedpunkterne i den yderligere afklaring af reformens indhold, som denne
høringsudgave peger i retning af.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven udføres indenfor rammen. De økonomiske konsekvenser af reformen
indgår som en del af arbejdet med budget 2014-17.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår skoler og sfo'er, mv. samt Kultur- og
Fritidsudvalget for så vidt angår klubber, Musikskolen og foreningerne mv.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den fremsendte administrative organisering og de
fremsendte kommissorier drøftes og at der udstikkes retningslinjer for det
fremtidige administrative arbejde.
Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013
Drøftet idét udvalget anbefaler, at Musikskolen, F.I.L. og andre relevante
interessenter repræsenteres i arbejdsgrupperne. Udvalget forudsætter, at der i
arbejdet indgår et overordnet princip om at pædagogerne er med i hele
skoleforløbet.
Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2013
Drøftet, idet udvalget anbefaler at
- lærere og pædagoger repræsenteres i arbejdsgrupperne vedrørende ledelse og
kompetenceudvikling. De faglige organisationer udpeger de deltagende lærere og
pædagoger.
- i arbejdsgruppen for indhold/struktur tilføjes en sfo-pædagog, en klubpædagog og
to lærere samt repræsentanter for Musikskolen og F.I.L. Repræsentanterne for
Virum Gymnasium og KNord udgår af gruppen.
- der tilføjes til arbejdsgruppen for indhold/struktur en følgegruppe med
repræsentanter for Virum Gymnasium, KNord, Teknisk Skole og
skolebestyrelserne.
- al materiale forelægges fagudvalgene med forvaltningens kommentarer og
oplistning af opmærksomhedspunkter.
Sagen oversendes til økonomiudvalget.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Opsamlende notat fra forvaltningen af 17. september 2013 vedr. behandlingen i
fagudvalgene forelå omdelt.
Fagudvalgenes indstilling godkendt.
A, F og C foreslog endvidere, at der dog ikke i kommissorierne anføres som et mål,
at der indføres tidsregistrering og fuld tilstedeværelse til lærernes individuelle
forberedelse i skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
For forslaget stemte 5.
Imod stemte 3 (V og O), idet V og O peger på, at folkeskolereformen forudsætter
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øget tilstedeværelse på skolerne, og at debatten i forhold til emnet er vigtig i den
foranstående proces.
1 (B) undlod at stemme.
Der forelægges herefter forslag til kommissorium for forhandlingsgruppen.
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8.
Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - anvisningsret og boligsocial
indsats
.

Sagsfremstilling
I skrivelse af 9. september 2013 (bilag) har Boligorganisationen Samvirke på vegne
afdeling Lundtofteparken anmodet kommunalbestyrelsen om en ændring af den
eksisterende aftale om fleksibel udlejning. Endvidere anmodes om et tilskud på
0.45 mio. kr. årligt i fire år til ansættelse af en boligsocial medarbejder i afdelingen.
Det er oplyst, at udviklingen i beboersammensætningen i Lundtofteparken er
"bekymrende", idet en stadig større andel af beboerne er af anden etnisk herkomst
end dansk, og som forstærker, at beboere af dansk herkomst fraflytter.
Hertil kommer bl.a., at Lundtofteparken oplever generelt stigende udgifter i
forbindelse fraflytninger.
For at modvirke, at Lundtofteparken udvikler sig til et reelt udsat boligområde, er
det bestyrelsens opfattelse, at der bør ændres på anvisningen til Lundtofteparken,
ligesom den boligsociale indsats bør styrkes ved ansættelse af en boligsocial
medarbejder.
For så vidt angår anvisningen af beboere foreslåes, at den eksisterende aftale om
kommunal anvisning til boligerne i Lundtofteparken ændres fra de nuværende 15 %
til 50 %. Det er opfattelsen, at en ændring af den kommunale anvisning vil skabe en
mere afbalanceret beboersammensætning.
Forvaltningen peger imidlertid i den forbindelse på, at en udvidelse af den
kommunale anvisning til vil medføre, at kommunen påtager sig en række udgifter i
forbindelse med fraflytninger og tomgang på lejemålene. Hertil kommer, at
kommunen for nærværende ikke har behov for flere boliger til anvisning. Dog
kunne måske omvendt indtænkes et samarbejde med DTU og andre
uddannelsesinstitutioner om en fremlejeordning i relation til studerende.
Forvaltningen peger endvidere på, at der forinden stillingtagen til en udvidelse af
den kommunale anvisningsret bør der ske en generel evaluering af effektiviteten af
de allerede godkendte aftaler.
Samvirke oplyser forgæves at have søgt om statslige puljemidler til ansættelse af en
sådan boligsocial medarbejder, idet andre boligområder er blevet anset for mere
"værdigt trængende". Udbetalingen af et beløb som kommunalt tilskud til aflønning
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af en boligsocial medarbejder er efter forvaltningens opfattelse imidlertid næppe
omfattet af mulighederne inden for rammerne af kommunalfuldmagten.
Forvaltningen peger derfor på, at emnet omkring ændret fleksibel udlejning i første
omgang alene drøftes i Økonomiudvalget før den konkrete henvendelse
færdigbehandles.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at henvendelsen drøftes.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Sagen udsat med henblik på en nærmere redegørelse.
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9.
Anmodning om optagelse af sag om boliganvisning i den almene sektor
.

Simon Pihl Sørensen (A) har i e-mail af 22. august 2013 anmodet om, at der som
punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Socialdemokraterne ønsker at drøfte anvisningen af almene boliger i kommunen
med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig anvisning."
Økonomiudvalget den 4. september 2013
Udsat.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Drøftet. Forvaltningen vender tilbage med et oplæg.
Udvalgets medlemmer deltager i dialog med boligselskaberne på møde 9. oktober
2013.
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10.
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om resultaterne af
produktivitetskommissionens rapport.
.

Sofia Osmani har i e-mail af 2. september 2013 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"På vegne af C vil jeg gerne bede om at vi på førstkommende ordinære
økonomiudvalgsmøde drøfter resultaterne af produktivitetskommissionens
rapport."
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Drøftet. Forvaltningen vender tilbage med en kommentar til rapportens omtale af
skoleområdet og ældreområdet.
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11.
Meddelelser
.

1. Ændringer i offentlighedsloven
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat (bilag) om ændringerne i
offentlighedsloven, hvoraf fremgår, at der - ud fra en generel betragtning - er en del
elementer der udvider, og enkelte elementer, der indskrænker adgangen til
information i den offentlige forvaltning. Når bortses fra en skriftliggørelse i loven
af allerede langt hen ad vejen gældende principper, indebærer udvidelserne især
m.h.t. håndtering af aktindsigtsanmodninger en potentiel ikke uvæsentlig forøgelse
af dels ressourceanvendelsen, dels prioriteringen heraf frem for andre opgaver.
Notatet indgår i forvaltningens videre tilrettelæggelse af administrationen på
området.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Taget til efterretning.
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17.
Kunstgræsbane i Lundtofte, justering af anlægsbevilling
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. marts 2013 (punkt 5) en anlægsbevilling
på 0,5 mio. kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Lundtofte. Lundtofte Boldklub
skulle selv bidrage med 750.000 kr. Af de 750.000 kr. skulle der afløftes for moms
17,5 pct., hvilket gav en samlet projektsum på 1.118.750 kr.
Efterfølgende har klubben formået at samle yderligere 207.575,76 kr. ekstra ind,
hvormed klubbens samlede bidrag er på 957.575,76 kr. Efter afløftning af moms på
17,5 pct. udgør klubbens samlede bidrag 790.000 kr. Lundtofte Boldklub har den 9.
september 2013 overført klubbens andel af projektsummen til kommunen.
Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 12. september 2013 (punkt 10) at
imødekomme Lundtofte Boldklubs ansøgning om yderligere 40.000 kr. De 40.000
kr. skal finansieres af start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.
Finansieringen af de 40.000 kr. forudsætter en godkendelse i
Folkeoplysningsudvalget.
Den samlede ny anlægssum for projektet udgør nu 1.330.000 kr. Hvoraf kommunen
bidrager med 540.000 kr. og Lundtofte Boldklub med 790.000 kr. (efter afløftning
af moms). De ekstra penge har betydet, at der kan bygges en 7 mandsbane + en 3
mandsbane frem for en enkelt 5 mandsbane.
Da Kommunalbestyrelsen formelt skal godkende en justering af anlægsbevillingen
og en justering af projektsummen, er det nødvendig, at Kommunalbestyrelsen får
forelagt sagen igen.
Forvaltningen anbefaler, at projektet fortsætter som planlagt, og følger den
oprindelige tidsplan i udvalgssagen fra marts 2013.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i nedenstående oversigt. Af oversigten
fremgår det. at Lundtofte Boldklub bidrager med yderligere 207.575,76 kr. og at
kommunen bidrager med yderligere 40.000 kr. Kommunens yderligere bidrag på
40.000 finansieres af start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der meddeles yderligere indtægts- og udgiftsbevilling på
bidraget fra Lundtofte Boldklub på 207.576 kr. og en udgiftsbevilling på yderligere
40.000 kr. i 201,3 finansieret af start- og udviklingspuljen under
Folkeoplysningsudvalget, jvf. beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets
septembermøde.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.

