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1
Udmøntning af budgetbeslutning vedrørende besparelse - Kommunale
Ejendomme
.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2013-2016 indgår to beslutninger vedrørende Kommunale
Ejendomme:


Gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder og dermed stigninger i den
omkostningsbestemte leje, der medfører ekstra lejeindtægter på 1,0 mio. kr. i
2013, 1,5 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016.



Rammereduktion på 1 mio. kr. årligt i 2013-2016 på Kommunale ejendomme
med henblik på en mere effektiv drift af kommunens ejendomsportefølje samt
et øget indtægtskrav på 0,5 mio. kr. i 2014-2016.

Gennemførelse af rammereduktionen på 1 mio. kr. med henblik på mere effektiv
drift af kommunens ejendomsportefølje lader sig ikke gennemføre i praksis inden
for udlejningsejendomme med omkostningsbestemt leje, idet der er en direkte
sammenhæng mellem størrelsen af ejendommenes driftsudgifter og størrelsen af
huslejen. Boligreguleringsloven foreskriver nøje, hvordan den
omkostningsbestemte leje skal beregnes, og giver ikke mulighed for at reducere
driftsudgifterne uden samtidig at nedsætte den omkostningsbestemte leje.
Gennemførelse af udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder giver ikke
mulighed for at forhøje den omkostningsbestemte leje. Gennemføres der udvendige
bygningsvedligeholdelsesarbejder, der kan karakteriseres som forbedringsarbejder,
f.eks. i form af udskiftning af vinduer eller isoleringsarbejder, kan der være
mulighed for at varsle en forbedringslejeforhøjelse.
Rammereduktionen på 1 mio. kr. vil derfor blive udmøntet via en reduktion af
budgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse, der dog også vil forringe
mulighederne for at gennemføre de planlagte vedligeholdelsesarbejder og
forbedringsarbejder, der evt. kan medføre mulighed for lejeforhøjelse.
I 2013 udmøntes det øgede indtægtskrav på 1,0 mio. kr. årligt via allerede
gennemførte lejeforhøjelser pr. 1. januar 2013. I 2014-2016 udmøntes det øgede
indtægtskrav på 0,5 mio. kr. årligt via øgede lejeindtægter på skønsmæssigt
250.000 kr. årligt som følge af gennemførelse af forbedringsarbejder, der medfører
lejeforhøjelse, samt skønsmæssigt 250.000 kr. årligt som følge af generelle
lejeforhøjelser.
Der vil ikke i 2014-2016 være større mulighed for at opnå øgede lejeindtægter, ud
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over de allerede nævnte budgetterede 250.000 kr. i lejeindtægter fra generelle
lejeforhøjelser.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2013-2016.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at rammereduktion på 1 mio kr. bliver udmøntet på
budgettet til udvendig vedligeholdelse.

Økonomiudvalget den 18. april 2013
Udsat.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales, at det indgår i næste anslåede regnskab.
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2
Bådfarten
.

Sagsfremstilling
Der fremgår af det offentliggjorte Budget 2013 - 2016, jf. s. 147 -148 og s. 266
(bilag) en hensigtserklæring beskrevet som "Bådfarten - omorganisering", hvor det
nærmere er anført følgende: "Som led i årets budgetopfølgninger arbejdes der
videre med afdækning af anbefalinger for implementering af sparetiltag. Der
indarbejdes i første omgang løsningsmodel, som reducerer området med 0,2 mio.
kr. - dog uden serviceforringelser til følge, idet der er tale om en intern
budgetmæssig ajourføring.".
Den besluttede reduktion i budgettet er således foretaget, jf.regnskabsbilag, hvilket
betyder, at den ellers afsatte budgetramme de senere år - inklusive 2013 - 2016 således nedskrives fra ca. kr. 1,52 mio. nedskrives til en budgetramme på kr. 1,32
mio., hvilket på indeværende tidspunkt vurderes at kunne rumme det beregnede
forventede bidrag fra kommunen for 2013.
Den justerede budgetramme modsvarer kommunens udgifter de senere år til
deltagelsen i samarbejdet, som i budgettet er beskrevet således: "Besejling af
Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø sker i henhold til fastlandet
godkendt af Bådfartsudvalget.", og som grunder sig på en samarbejdsaftale mellem
Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune og Furesø Kommune (med et
fast økonomisk bidrag årligt også fra Rudersdal Kommune), jf. den sagen vedlagte
kopi af aftale fra 2006 med efterfølgende allonger (bilag), og hvoraf fremgår, at
nettoudgifterne til Bådfarten deles mellem kommunerne i den nævnte rækkefølge i
forholdet 4,5:3,5:2 (og idet det faste tilskud fra Rudersdal Kommune udgør godt kr.
0,2 mio.). Regnskabet for 2012 viste en omkostningsmæssig balancesum på kr.
godt 4,8 mio. kr., hvoraf billetindtægten honorerede ca. kr. 2,2 mio.; resten udgøres
dermed af tilskud fra de tre deltagende kommuner.
Sagen vedlægges tillige referat af det senest afholdte møde i Baadfartsudvalget den
6. marts 2013, hvoraf fremgår, at grundlaget for det fortsatte samvirke med det
servicemæssige formål at understøtte borgernes mulighed for at få udbytte og
fornøjelse af de naturressourcer, som findes ved og i tilknytning til Lyngby Sø,
Bagsværd Sø, Furesø og Vejlesø baseres på optimering af den aktivitet og den
bådflåde, som hidtil er lagt til grund, og at den daglige ledelse af bådfarten forpagteren - løbende forsøger at tilpasse omkostningsniveauet gennem anvendelse
af et minimum af annonceringsudgifter og administration m.v., men at stigende
udgifter til brændstof, skærpede bemandingskrav i 2012 fra Søfartsstyrelsen samt
de årlige nødvendige bådreparationer ikke vil medføre et lavere tilskudsniveau fra
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de enkelte deltagende kommuner, såfremt serviceniveauet skal opretholdes. Hertil
kommer, at den årlige billetindtægt er relativt afhængig af sæsonens vejrlig.
Forvaltningen finder således ikke grundlag for at pege på yderligere besparelser end
den beskrevne rammenedskrivning.
Økonomiske konsekvenser
Rammenedskrivning på kr. 0,2 mio., jf. ovenfor, er indarbejdet i.f.m. 1. anslåede
regnskab 2013, godkendt af kommunalbestyrelsen 30. maj 2013 (hvor det bl.a. er
besluttet, at "rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i
finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden").
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den foretagne rammenedskrivning på kr. 0,2 mio.
fastholdes.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt.

Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.12

3
Befolkningsprognose 2013-24
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 18. april 2013 forvaltningens fremlagte
midlertidige udkast til ny befolkningsprognose for perioden 2013-2024.
Forslaget til ny befolkningsprognose var midlertidigt, idet der var behov for en
nærmere analyse af den forventede boligudbygning sidst i budgetperioden
2014-2017. For 2016 og frem var der således alene indlagt et skøn for den årlige
boligudbygning (25 familieboliger årligt) uden skelen til konkrete projekter.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet 2 nye scenarier for
befolkningsudviklingen 2013-2024, der mere præcist tager hensyn til de kommende
år byfortætning.
De to scenarier adskiller sig med hensyn til antallet af familieboliger i
prognoseperioden.
Scenario 1
I dette scenario indgår ud over boligerne i den midlertidigt godkendte
befolkningsprognose også et skøn over boligerne i de såkaldte strategigodkendte
projekter. Dvs. de boliger / udbygningsprojekter, der siden vedtagelsen af
boligprogrammet, er truffet beslutning om – dog med fortsat usikkerhed om både
det præcise opførelsesår og antal boliger / boligtype. Det drejer sig om
Kanalvejsprojektet, strategien for kollegier og forskerboliger og forslaget til
anvendelse af arealet ved Trongårdsvej. Dog er projekterne vedr. Sorgenfri Torv og
Andersen & Martini-grunden endnu ikke indarbejdet som strategigodkendte
projekter.
Scenario 2
I dette scenario indgår ud over de strategigodkendte projekter i scenario 1 25
familieboliger årligt fra og med 2018. Scenario 2 skal vise konsekvenserne af en
eventuel yderligere byfortætning af kommunen fra og med 2018.
Boligudbygningen i den midlertidige godkendte befolkningsprognose, i scenario 1
og scenario 2 fremgår af nedenstående over sigt.
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LTK's boligprogram 2013-2024
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
LTK's vedtagne 4-årige boligprogram - som indgår i den
midlertidig godkendt prognose
Forskerboliger
Ældreboliger
Familieboliger
Ombygning af autistboliger
Familieboliger forsigtigt skøn for byfortætning
1.LTK's vedtagne 4-årige boligprogram

39
58
-6
91

4
19
31

54

34
5

39

Strategigodkendte projekter
Kollegium med grundkapital fra LTK
DTU's bolig fond

I alt

5
25
30

25
25

200
200

200
200

25
25

25
25

30

30

25
25

25
25

25
25

25
25

414

Campus Village nedrives
Kanalvej
Kamsax-kollegiet
Forskerboliger - Kanalvej
Kanalvej - familieboliger
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på
Kanalvej
Trongårdsområdet -familieboliger
Forsigtigt skøn for byfortætning udgår grundet byggeri på
Trongårdsområdet
2. Strategigodkendte projekter i alt

0

0

0

425

575

100

-25
5

-25
5

0

0

0

0 1.110

Scenario 1. Vedtagne boligprogram + strategigodkendte
projekter (1+2)

91

54

39

455

600

125

30

30

25

25

25

25 1.524

25

25

25

25

25

25

25

150

55

55

50

50

50

50 1.699

3. Nye familieboliger fra og med 2018 grundet yderligere
byfortætning
Scenario 2. Scenario 1 + yderligere byfortætning fra og
med 2018 (1+2+3)

-200
200

25
25

91

54

39

25
25

50
100
25
25

-25

-25

455

600

100

175

Da det vedtagne boligprogram og de strategigodkendte projekter især indeholder
familieboliger og kollegieboliger er det naturligvis i disse aldersgrupper, at
kommunen har vækst i befolkningen i de kommende år.
Kommunens befolkningsprognose bygger bl.a. på Danmarks Statistiks skøn for
befolkningsudviklingen. Ultimo maj i år har Danmarks Statistik ændrer deres skøn
for befolkningsudviklingen. Tidligere byggede skønnene på årene 2008-2011, nu
bygger skønnene på årene 2009-2012.
Kommunens midlertidige godkendte befolkningsprognose byggede på de gamle
skøn for befolkningsudviklingen fra Danmarks Statistik. Når de nye skøn fra
Danmarks Statistik anvendes i den midlertidige godkendte befolkningsprognose
(hvor alle øvrige forudsætninger fastholdes) fås i sig selv en mere optimistisk
befolkningsudvikling, jævnfør nedenstående oversigt.
Folketallet
Midlertidig godkendt prognose
Nye skøn fra Danmarks Statistik
Midlertidig godkendt prognose
inkl. nye skøn fra DS
Strategigodkendte projekter
Scenario 1
Yderligere byfortætning
Scenario 2

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
53.840 54.391 54.796 55.165 55.486 55.781 56.069 56.360 56.657 56.964 57.284
0
110
189
257
321
379
444
511
591
654
723

2024
57.618
786

53.840 54.501 54.985 55.422 55.807 56.160 56.513 56.872 57.247 57.618 58.007
0
0
0
0
488 1.160 1.292 1.323 1.353 1.372 1.399
53.840 54.501 54.985 55.422 56.295 57.320 57.806 58.195 58.601 58.990 59.405
0
0
0
0
0
0
76
155
236
319
405
53.840 54.501 54.985 55.422 56.295 57.320 57.882 58.349 58.836 59.309 59.810

58.404
1.437
59.840
493
60.333

Ovenstående oversigt viser samtidig det samlede folketal i scenario 1 og 2.
I bilag på sagen ”Notat om befolkningsprognose 2013-2024” af 14. juni 2013 er de
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2 scenarier ”foldet ud”.
Konsekvensen for LTK af de nye skøn fra Danmarks Statistik er 110 flere borgere i
2014 stigende til 786 flere borgere i 2024. Stigningerne er set i forhold til den
midlertidig godkendte befolkningsprognose.
Konsekvenserne for den midlertidig godkendte befolkningsprognose af de nye skøn fra Danmarks
Statistik
+ = flere borgere
0 år
0-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-79 år
80-84 år
85-99 år
0-99 år

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
2015
-6
-4
2
2
11
20
40
27
43
82
3
5
-6
-5
30
46
110
189

2016
2017
-1
5
4
10
30
40
42
34
160
119
10
13
-10
-9
61
73
321
257

2018
13
23
50
25
196
13
-8
79
379

2019
25
47
58
22
225
13
-4
83
444

2020
35
89
57
21
246
14
-1
85
511

2021
41
135
59
23
263
17
2
91
591

2022
42
180
63
24
279
18
4
86
654

2023
2024
40
36
217
241
70
86
26
27
296
313
19
21
6
6
89
91
723
786

I nedenstående oversigt er vist, hvilke konsekvenser de strategigodkendte
boligprojekter isoleret set har for befolkningsudviklingen i kommunen.
Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af de strategigodkendte projekter
+ = flere borgere
0 år
0-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-79 år
80-84 år
85-99 år
0-99 år

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017
2
6
4
354
113
6
3
3
488

2018
14
25
8
804
299
12
5
7
1.160

2019
25
45
8
799
416
12
5
6
1.292

2020
35
76
11
660
553
12
5
6
1.323

2021
44
114
15
491
710
12
5
6
1.353

2022
53
156
19
328
846
12
4
7
1.372

2023
2024
62
70
206
256
22
34
191
90
957 1.035
12
12
4
4
6
6
1.399 1.437

Endelig er i nedenstående oversigt vist, hvilke konsekvenser 25 ekstra
familieboliger årligt fra og med 2018 har for befolkningsudviklingen i kommunen.
Den isolerede effekt for befolkningsudviklingen af 25 familieboliger årligt fra og med 2018
+ = flere borgere
0 år
0-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-79 år
80-84 år
85-99 år
0-99 år

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
3
15
12
3
45
1
0
0
76

2020
5
30
25
6
91
3
0
0
155

2021
7
45
39
10
137
5
0
0
236

2022
9
59
56
14
183
7
0
0
319

2023
2024
10
12
73
86
74
95
18
24
230
277
9
11
1
1
0
0
493
405

Forvaltningen anbefaler scenario 1 som kommunens befolkningsprognose for
perioden 2013-2024.
Anbefalingen skal dels ses i lyset af det øgede folketal som følge af de nye skøn fra
Danmarks Statistik, dels at scenariet indeholder de boligprojekter, der er truffet
politisk principbeslutning om.
Forvaltningen vil følge boligudbygningen og boligudbygningsplanerne tæt
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fremover, således at næste års udkast til befolkningsprognose ultimo februar 2014
afspejler de kommende års boligudbygning i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Scenario 1 medfører en skønnet befolkningstilvækst i budgetperioden 2014-2017 på
809 borgere. Forvaltningen skønner her ud fra en forbedring af skat, tilskud og
udligning på i alt 43,8 mio. kr. over perioden 2014 til 17, heraf 21 mio. kr. i 2017.
Omvendt skønnes der øgede udgifter til kapacitetstilpasningen m.v. på godt 38 mio.
kr. i perioden – først og fremmest på skoleområdet. Dette er ca. 8 mio. kr. mere end
i det foreløbige budget grundlag af 23. maj 2013.
Konsekvenserne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for
2014-17, jævnfør i øvrigt sag nr. 6 i indeværende møde
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. det fremlagte scenario 1 anvendes som budgetteringsforudsætning i 2014-17
2. det drøftes, hvorledes de ikke indregnede projekter m.h.t. Sorgenfri Torv og
Andersen & Martini-grunden indgår i grundlaget for befolkningsprognosen.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Indarbejdes i befolkningsprognosen, når projekterne er strategigodkendte.
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4
Perspektivnotat 2014-17 - Økonomiudvalget
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. Af
procesbeskrivelsen fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes perspektivnotater, som
skal indeholde "en præsentation af de væsentligste udfordringer, samt de
budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af".
Perspektivnotaterne skal drøftes i fagudvalgene og indgår herefter i det
administrative budgetforslag.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til perspektivnotater for alle aktivitetsområder
(bilag). Tallene i driftsrammerne er foreløbige, idet der afventes justeringer som
følge af blandt andet aftalen om kommunernes økonomi for 2014 og den reviderede
befolkningsprognose, som behandles af Økonomiudvalget i juni. Som følge heraf er
der også nøgletal, som endnu ikke kan beregnes. Det er i notaterne markeret, hvor
der er tale om foreløbige data eller nøgletal, der først senere kan beregnes.
Driftsrammerne og nøgletallene færdiggøres frem mod præsentationen af
budgetforslaget i august.
Perspektivnotaterne fokuserer på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver
og udfordringer. På Økonomiudvalgets område er der i det sagen vedlagte
dokument (bilag) tale om følgende perspektiver og udfordringer:


Administration:
- Økonomi
- Kvalitet og resultater
- Innovation og udvikling
- HR, ledelse og organisation
- Borgerdialog, digitalisering og kommunikation
- Vækststrategi og faldende administrative ressourcer.



Beredskab:
- Øget samarbejde med andre kommuner
- Indkøb af brandkøretøjer
- Indkøb af køretøj og materiel til varetagelse af opgaven med bygnings- og
vejassistance på kommunale ejendomme mv.



Puljebeløb til særlige formål



Kommunale ejendomme:
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- Implementering af administrationsopgaver for nye almene plejeboliger
- Service Leverance Aftaler (SLA)
- Implementering af indsatsområder fra lokaleanalysen.


Beskæftigelse:
- Førtidspensions- og fleksjobreformen.
- Kontanthjælpsreformen
- Sygedagpengereformen
- Dagpengepakken
- Øget samspil mellem beskæftigelses- og erhvervspolitikken.

På baggrund af den politiske behandling i juni, vil forvaltningen færdiggøre
notaterne med henblik på at de indgår i det administrative budgetforslag, som
præsenteres for Økonomiudvalget den 19. august 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at perspektivnotaterne drøftes og indgår i det administrative
budgetforslag.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt.
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5
Budgetforslag 2014-17 - status på den økonomiske situation
.

Sagsfremstilling
I overensstemmelse med tidsplanen for budgetlægningen, har Økonomiudvalget
den 23. maj 2013 godkendt forvaltningens redegørelse for den økonomiske
situation og taget stilling til det videre budgetarbejde, herunder at der ikke skal
udarbejdes beredskabskatalog. I fortsættelse heraf har forvaltningen arbejdet videre
med at analysere og kvalificere budgetgrundlaget.
Der er den 13. juni 2013 indgået aftale om Kommunernes økonomi for 2014. De
nøjagtige konsekvenser kendes p.t. ikke og indgår således ikke i nedenstående
oversigt over den økonomiske situation. Forvaltningen vil på mødet give en status
ud fra de seneste informationer om konsekvenserne af aftalen.
Det manglende kendskab til det nærmere indhold af Kommuneaftalen betyder, at
der stadig er en del usikkerhed omkring finansieringsposterne, især tilskuds- og
udligningsbeløbene. Forvaltningen vil frem mod den endelige forelæggelse af det
trykte budgetforslag 2014-17 kvalificere grundlaget.
I indeværende møde vil forvaltningen fremlægge seneste økonomiske status og
ændringerne i forhold til materialet på Økonomiudvalgets møde den 23. maj. Den
økonomiske situation (før Kommuneaftalen af 13. juni 2013) er opgjort i
nedenstående tabel. I forhold til den seneste opgørelse pr. 23. maj 2013 er
ubalancen forbedret bl.a. som følge af en beregning af den reviderede
befolkningsprognose med 48,7 mio. kr.
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Tabellen er nærmere specificeret i den sagen vedlagte oversigt (bilag).
Bemærkninger til ændringerne:
Tekniske korrektioner
Der er tale om ændringer af teknisk karakter eller ændringer som allerede er
meddelt økonomiudvalget (regulering af pris- og lønskøn m.m.).
Økonomiudvalget behandlede den 18. april 2013 en foreløbig befolkningsprognose
på baggrund af en vedtaget boligudbygningsplan. Forvaltningen har efterfølgende
udarbejdet en befolkningsprognose, der bygger på en boligudbygning, der også
tager hensyn til de planer og projekter, der er fremlagt i foråret 2013. Endvidere har
Danmarks Statistik opdateret modellen. De økonomiske konsekvenser af den nye
befolkningsprognose - både på indtægtssiden og på udgiftssiden - er indarbejdet i
ovenstående oversigt, jf. særskilt sag i indeværende møde.
Ejendomssalg
Der er i Budget 2013-16 indlagt et salgsprovenu i 2014 på 33,3 mio. kr. På
økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2013 blev det besluttet at lade indgå at salg af
ejendomme for ca. 10 mio. kr. I konsekvens heraf er der i det seneste skøn indlagt
en forværring af økonomien i 2014 på 23,3 mio. kr. Denne forværring foreslås dog
finansieret af nettoindtægten fra Kanalvej (jf. nedenfor).
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Aftalebelagt
Af den skønnede nettoindtægt vedr. Kanalvej på 45 mio. kr. foreslås 23,3 mio. kr.
at indgå til udligning af ej udmøntet salgsprovenu. Det resterende beløb (21,7 mio.
kr.) er ikke i ovenstående opgørelse, da der mellem de politiske partier er indgået
en aftale om, at indtægten s anvendelse er aftalebelagt.
Sager på vej
Der har i fagudvalg og Økonomiudvalg været eksempler på sager med økonomiske
konsekvenser, der er udsat, eller som skal fremlægges senere. Disse sager er ikke
med i ovenstående opgørelse, men de er specificeret i vedlagte bilag for at
synliggøre, at de evt. kan fremkomme senere.
Ud over ovennævnte ændringer vil der frem mod færdiggørelsen af det
administrative budgetforslag, som fremlægges til økonomiudvalgsmødet den 19.
august, blive arbejdet på at vurdere konsekvenserne af Kommuneaftalen samt at
vurdere de konjunkturafhængige poster. Heri ligger også vurderingen af
konsekvenserne af reformen på kontanthjælpssystemet.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af tabellen over den økonomiske situation - forud for konsekvenserne
af kommuneaftalen, - at kommunens ubalance forbedres med 48,7 mio. kr. i
forhold til vurderingen fremlagt den 23. maj 2013, således at det samlede
finansielle overskud for perioden er på 17,3 mio. kr.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forvaltningen indarbejder de økonomiske konsekvenser, der fremgår af
ovenstående tabel.
2. forvaltningen frem mod færdiggørelsen af det administrative budgetforslag
2014-17, som fremlægges til økonomiudvalgsmødet den 19. august, arbejder
med at kvalificere Kommuneaftalen og de konjunkturafhængige poster, og at
disse ændringer indarbejdes i det administrative budgetforslag
3. en del af det skønnede provenu for Kanalvejsprojektet medgår til finansiering af
de udestående salgsindtægter i 2014.
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Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt, idet der m.h.t. provenu fra salg af kanalvejsprojektet indregnes kun 10
mio. kr. derfra.
Den generelle sag vedr. salg af fast ejendom genoptages og forelægges på
førstkommende ordinære møde.
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6
Budgetproces 2014-17 - justering
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2013 Budgetproces 2014-17. På baggrund
strategiseminaret fredag d. 24. maj samt de ændringer i budgetprocessen, som
følger af, at der ikke skal udarbejdes et beredskabskatalog, er der udarbejdet en
justeret tidsplan for den resterende del af budgetproces 2014-17 jf. det sagen
vedlagte dokument "Proces- og tidsplan for den resterende del af den politiske
proces i forhold til Budget 2014-17" (bilag).
I den justerede tidsplan fremrykkes tidspunktet for det fælles møde mellem
Økonomiudvalget og Hovedudvalget. Mødet foreslås fremrykket fra d. 9.
september til d. 29. august, kl. 14-16.
Forvaltningen peger på, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til indholdet af mødet
med Hovedudvalget, herunder hvorvidt der er temaer, der særligt ønskes
kommenteret af Hovedudvalgets medlemmer. På det ekstraordinære
økonomiudvalgsmøde i august kan der eventuelt drøftes justering til mødets
indhold, såfremt ændringer i den økonomiske situation giver anledning hertil.
Foruden fremrykningen af mødet med Hovedudvalget og de foretagne justeringer
som følge af, at der ikke skal udarbejdes et beredskabskatalog, er der ikke foretaget
yderligere justeringer i tidsplanen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den justerede proces- og tidsplan anvendes
2. det drøftes, hvorvidt der er særlige ønsker til indholdet af mødet med
Hovedudvalget.
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Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad. 1 Godkendt, idet tidspunktet for det fælles møde den 29. august lægges kl.
1300 – 1600.
Ad. 2 Drøftet.
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7
Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning ift. FØP- og fleksjobreform
.

Sagsfremstilling
Som følge af lov om reform af førtidspension og fleksjob skal den enkelte
kommune og regionen indgå en samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og
vurdering varetaget af en klinisk funktion i regionen. Det er således en
sundhedskoordinator, der fra 1. juli 2013 skal belyse sager om førtidspension,
fleksjob eller ressourceforløb på beskæftigelsesområdet. Kommunerne må dermed
ikke længere bruge egne lægekonsulenter til opgaven.
Formålet med loven er at forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet samt at
mindske brug af speciallægeerklæringer og kommunale lægekonsulenter - samtidig
med, at det er forventningen, at:
 der skabes grundlag for bedre tværsektorielt samarbejde med fokus på
"borgeren i centrum",
 der bliver kortere udredningsforløb med fokus på sammenhæng i indsatsen,
 der bliver fokus på borgerens muligheder/potentiale for at komme (tilbage) på
arbejdsmarkedet frem for begrænsninger som følge af sygdom og
 kvaliteten i den lægefaglige vurdering udvikles.
I regi af KKR er der indgået aftale i Region Hovedstaden om, at Bispebjerg
Hospital bliver leverandør af ydelserne i regionens kommuner. Grundaftalen
omfatter alene aftale om brug af sundhedskoordinator og klinisk funktion for de
grupper, som loven omhandler.
Aftalen er udarbejdet med baggrund i standardaftalen lavet af
Arbejdsmarkedsstyrelsen og (udkastet til) den kommende bekendtgørelse. Hvis der
sker betydende ændringer i den endelige bekendtgørelse, vender forvaltningen
tilbage med orientering herom.
Der henvises til de sagen vedlagte dokumenter ”Samarbejdsaftale om
sundhedskoordinator og klinisk funktion” og ”Beskrivelse af ydelseskatalog i
klinisk funktion hovedstadsregionen” (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Deltagelse fra klinisk funktion på de rehabiliterende teammøder er en ny opgave,
hvorfor det vurderes at medføre merudgifter. Der skønnes et sagsantal på omkring
220 sager om året ud fra et skøn om, at der behandles 5 sager pr. møde, og at der
afholdes møder 44 uger om året. Et årsværk kan jævnfør aftalen med Regionen
håndtere 606 sager om året. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor bruge 220/606
årsværk svarende til 0,36 årsværk. Et årsværk koster 0,85 mio. kr., hertil skal
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lægges 20 pct. i overhead - i alt 1,0 mio. kr. Det vil sige en samlet årlig udgift på
375.000 kr. Da funktionen iværksættes pr. 1. juli 2013, vil udgiften have halv effekt
i 2013, svarende til 187.500 kr. i 2013 og 375.000 kr. i 2014-17.
Kommunen vil ikke blive kompenseret for merudgiften, da staten vurderer, at
merudgiften kan finansieres ved sparede udgifter til lægekonsulenter.
Forvaltningen vurderer, at der ikke kan spares på udgiften til lægekonsulenter i
Lyngby-Taarbæk. Jobcentret bruger i dag lægekonsulenten relativt lidt - 7 timer om
ugen. I forbindelse med iværksættelsen af det rehabiliterende team og
implementeringen af førtidspensionsreformen har Lyngby-Taarbæk Kommune fået
nogle midler, som blandt andet er blevet brugt til at købe yderligere timer til, at
lægekonsulenten har kunnet deltage i det rehabiliterende team frem til 30. juni
2013. Disse midler bortfalder pr. 30. juni 2013, og det er forvaltningens vurdering,
at timetallet på 7 hos den kommunale lægekonsulent er nødvendigt for at dække
behovet for lægefaglig bistand i øvrige kontanthjælpssager og sygedagpengesager.
Merudgiften i 2014-16 vil kunne finansieres indenfor områdets budget, idet der
forventes en besparelse ved hjemtagelse af den personlige jobformidling, jf.
særskilt sag i indeværende økonomiudvalgsmøde, mens merudgiften i 2013
indarbejdes i 2. anslået regnskab 2013.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at,
1. de økonomiske konsekvenser for 2013 indarbejdes i forbindelse med 2. anslået
regnskab.
2. de økonomiske konsekvenser for 2014-16 dækkes via besparelsen på
hjemtagelsen af den personlige jobformidling, jf. særskilt sag i indeværende
økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt.
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8
Aftale om reform af kontanthjælpssystemet
.

Sagsfremstilling
Den 18. april 2013 indgik regeringen en aftale med Socialdemokratiet, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en
reform af kontanthjælpssystemet. Den grundlæggende intention i reformen er, at
kontanthjælpen skal være en midlertidlig ydelse. Alle borgere skal således modtage
en aktiv indsats for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, hvorfor det fremover
ikke må være muligt at være registeret 'midlertidig passiv' (match 3). Flere unge
skal i uddannelse gennem en intensiv uddannelsesindsats. Ledige med komplekse
problemer skal modtage en helhedsorienteret hjælp. Og de borgere, der kan selv,
skal - hvilket blandt andet skal understøttes gennem introduktion af et nyt redskab 'nytteindsats' jf. det sagen vedlagte notat (bilag).
Aftalen har to spor - dels indsatsen for unge under 30 år, der ikke har en
uddannelse, og 2) indsatsen for voksne og unge, der har en uddannelse. For begge
målgrupper afskaffes det hidtige matchsystem (match 1,2 og 3) og erstattes af et nyt
visitationssystem, som for alle kontanthjælpsmodtagere fordrer aktiv indsats - enten
i relation til uddannelse eller job. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i forarbejdet
til etableringen af det nye visitationssystem.
De primære elementer i indsatsen for unge under 30 år uden uddannelse er
følgende:
 Unge under 30 år visiteres som enten uddannelses- eller aktivitetsparate.
Åbenlyst uddannelsesparate unge skal hurtigst muligt i gang med en
uddannelse. Aktivitetsparate unge karakteriserer de , som har særlige
komplekse udfordringer, der udgør en barriere for uddannelse.
 Kontanthjælpen afskaffes for målgruppen og i stedet indføres en ny ydelse uddannelseshjælp - som er på niveau med SU
 For aktivitetsparate unge kan der bevilges aktivitetstillæg til
uddannelseshjælpen i de uger, den unge er i aktive tilbud eller modtager
mentorstøtte. Aktivitetstillægget fastsættes, så den unge forbliver på hidtidigt
ydelsesniveau
 Alle unge mødes med et uddannelsespålæg. For uddannelsesparate
pålægges den unge hurtigst muligt at komme med forslag til uddannelse. For
aktivitetsparate unge beskrives/tilrettelægges indsatsen for at komme tættere
på uddannelse i pålægget
 Uddannelsesparate unge skal videst muligt forsørge sig selv frem til
uddannelsesstart. For de unge, der fortsat søger om uddannelseshjælp
iværksættes hurtigst muligt et nyttejob, indtil den unge overgår til ordinær
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uddannelse
Indsatsen for aktivitetsparate unge skal være individuelt tilrettelagt og rettet
mod uddannelse. Aktivitetsparate får i den henseende ret til en
koordinerende sagsbehandler, som koordinerer den kommunale indsats for
den unge på tværs af fagområder
I perioder, hvor den unge udsatte (aktivitetsparate) ikke modtager aktive
tilbud (fx på grund af den unges situation), skal den unge tildeles
mentorstøtte
Aktivitetsparate unge skal modtage tæt opfølgning - minimum hver anden
måned med personligt fremmøde (i dag minimum hver tredje måned).
Enlige forsørgere skal motiveres til at gå i uddannelse, hvorfor der for den
gruppe iværksættes særlige foranstaltninger, herunder bl.a. ret til en
studiestartskoordinator ved uddannelsesstart
Der oprettes en pulje, som de kommuner, der vil skabe nye organisatoriske
rammer for indsatsen overfor unge uden uddannelse, kan søge til formålet. I
den forbindelse udtrykkes enighed blandt aftaleparterne om, at unge, som
skal modtage uddannelsesrettet indsats ikke bør have deres gang i
jobcenteret, men i et uddannelsesorienteret miljø som f.eks. UU-centrene
eller erhvervsskolerne.

De primære elementer i indsatsen for voksne over 30 år og unge med en uddannelse
er følgende:
 Voksne over 30 år og unge med en uddannelse visiteres som enten jobeller aktivitetsparate. Ledige i målgruppen, der vurderes parate til at
komme i arbejde, er jobparate. Omvendt er ledige, der ikke er parate til at gå
i job, aktivitetsparate
 Der indføres krav om intensiv jobrettet indsats, herunder registrering af en
bred jobsøgning i en joblog, og der sættes yderligere fokus på
rådighedsvurderingen
 Jobcenteret skal, hvor der er behov, formidle konkrete jobåbninger
 Senest efter tre måneder stilles krav om, at den ledige skal arbejde for
kontanthjælpen i nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud aktiviteten skal i videst muligt omfang rettes mod det private erhvervsliv
 For at understøtte, at der er incitament til virksomhedsrettet aktivering, får
kommunerne ikke refusion for tilbud under kategorien 'vejledning og
opkvalificering' i de første 24 ledighedsmåneder.
For begge målgrupper er de primære elementer tillige følgende:
 Der iværksættes et styrket sanktionssystem med skærpet fokus på
konsekvenser ved manglende rådighed - bl.a. etableres mulighed for, at den
ledige kan miste ydelsen i op til tre måneder ved gentagen manglende
rådighed
 Samlevende skal have gensidig forsørgerpligt (for over-25-årige). Det vil
sige, at hvis samlevende har indkomst eller formue skal begge leve af det
 Forstærket samarbejde mellem jobcentre og virksomheder - alle jobcentre
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skal fx have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe
virksomheder med at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte etc.
Redskabet 'nytteindsats' introduceres som aktivt tilbud. Tilbuddet handler
om at 'gå til hånde' på kommunale arbejdspladser og må for de over 30 årige
maks. have en varighed på 13 uger. Tilbuddet omfattes af rimelighedskravet
for løntilskud og virksomhedspraktik, og arbejdsmarkedets parter inddrages
gennem det lokale beskæftigelsesråd i processen
Varigheden på offentlige løntilkudsjob begrænses til en maksimum varighed
på seks måneder (i dag et år). Nedbringelsen af varighedsbegrænsningen på
løntilskud gælder også for dagpengemodtagere

Forvaltningen forelægger i efteråret 2013 en justeret strategi for indsatsen på
kontanthjælpsområdet i lyset af reformen.
Økonomiske konsekvenser
Arbejdet med at vurdere de økonomiske konsekvenser af reformen foregår frem
mod færdiggørelsen af det administrative budgetforslag 2014-17, der fremlægges
på Økonomiudvalgsmødet den 19. august.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen om reform af kontanthjælpssystemet tages
til efterretning.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Taget til efterretning.
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9
A-dagpengemodtagere der har mistet eller har risiko for at opbruge
dagpengeretten
.

Sagsfremstilling
Det sagen vedlagte notat "A-dagpengemodtagere, der har mistet eller er i risko for
at opbruge dagpengeretten" (bilag) kommer ind på følgende:
1. Aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse indgået mellem
Regeringspartierne og Enhedslisten.
2. Status på de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten siden 1.
januar 2013.
3. Forslag om delvis at hjemtage personlig jobformidling i lyset af den
indgående aftale og den nye strategi for de forsikrede ledige, som blev
behandlet på Økonomiudvalget i maj måned.
Ad 1
Regeringspartierne og Enhedslistens aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse
indebærer i korte træk at:
 De personer, der opbruger retten til dagpenge eller den særlige
uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013, får ret til en særlig uddannelsesydelse
i op til 6 måneder.
 Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014.
Ydelsen er uafhængig af ægtefælle og familieformue.
Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod 2. halvår af 2016.
 Den samlede periode på dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den nye
arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.
Ad 2
I det sagen vedlagte notat (bilag) er en tabel, som viser antallet af personer, der har
opbrugt dagpengeretten i perioden januar til marts 2013. Tabellen viser, at 42 pct.
er overgået til den særlige uddannelsesydelse, og 28 pct. er overgået til hverken
ydelse eller lønindkomst.
Ad 3
På Økonomiudvalgsmødet i maj måned blev forelagt en ny strategi på
dagpengeområdet. En del af denne strategi er, at personer med mere end 19
måneders ledighed tilknyttes en personlig jobformidler. Jobcentret har i forbindelse
med Akutpakken fra 2012 efter bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ansat en
virksomhedskonsulent, som har forestået en del af den personlige jobformidling
ligesom ydelsen er blevet rekvireret hos eksterne levandører. Denne indsats har vist
positive resultater, og samtidig giver borgerne udtryk for tilfredshed med den
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individuelle, tætte og fleksible indsats.
Som følge af indgået aftale om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse vil flere
videreføres på offentlig forsørgelse.
På den baggrund peger forvaltningen på en delvis hjemtagelse af den personlige
jobformidling for de personer, der har risiko for at opbruge dagpengeretten.Der er
tale om en delvis hjemtagelse, da der fortsat vil blive gjort brug af eksterne
leverandører, hvis det vurderes at give en bedre effekt. Der ansættes 2 personlige
jobformidlere med myndighedsopgaver i midlertidige stillinger, som løber indtil
udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 2. halvår af 2016 - dels
fordi en tæt tilknytning til jobcentret gør, at indsatsen kan følges tæt og løbende
justeres. Dels fordi det giver en højere grad af mulighed for at levere en individuel
tilrettelagt indsats, hvor borgeren løbende kan være i kontakt med den personlige
jobformidler.
Der vil blive fulgt op på resultaterne af indsatsen i forbindelse med den årlige
afsluttende status på beskæftigelsesplanen.
Økonomiske konsekvenser
Hjemtages den personlige jobformidling skønnes en besparelse på 0,3 mio. kr. i
2014-16. I besparelsen er forudsat, at hver personlig jobformidler kan varetage
indsatsen for 80 personer i løbet af et år, hvilket svarer til forskellen mellem
udgiften til en ekstern leverandør og udgiften til to personlige jobformidlere ansat i
jobcentret. Der kan også vise sig en besparelse på forsørgelsesudgifterne afhængig
af effekten.
De økonomiske konsekvenser, som følge af aftalen, indarbejdes i to etaper.
Lovforslag omkring forlængelsen af den særlige uddannelsesydelse er fremsat. De
økonomiske konsekvenser af dette vil blive anvendt til at finansiere merudgiften på
0,4 mio. kr. vedr. aftalen om klinisk funktion, jf. særskilt sag i indeværende
økonomiudvalgsmøde.
Den del af aftalen, som vedrører den midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forventes
først at blive fremlagt efter sommerferien, og vil derfor blive indarbejdet i
forbindelse med 1. anslået regnskab 2014.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. orienteringen om aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse tages til
efterretning.
2. status på de dagpengemodtagere, der har mistet dagpengeretten, tages til
efterretning.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.31

3. hjemtagelse af personlig jobformidling for borgere, der risikerer at miste
dagpengeretten, anvendes.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad. 1 Taget til efterretning.
Ad. 2 Taget til efterretning.
Ad. 3 Godkendt.
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10
DAB - Bøgeparken - skema B - byggeskader
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. december 2012, at godkende låneoptagelse
og huslejeforhøjelse som følge af renoveringsarbejder i Lyngby almennyttige
Boligselskab, afd. Bøgeparken, godkende skema A til Landsbyggefonden
vedrørende opretningsarbejder i afdelingen og yde 100 % kommunegarantistillelse
for realkreditfinansieringen.
DAB har i brev af 15. maj 2013 fremsendt skema-B-ansøgning, hvoraf det fremgår,
at den samlede udgift til renoveringsprojektet nu udgør 35.179.874 kr. mod
36.370.185 kr. på skema A-tidspunktet.
Den samlede anskaffelsessum på de 35.179.874 kr. fordeler sig med 20.442.886 kr.
til støttet arbejde og 14.736.988 kr. til ustøttet arbejde.
Økonomiske konsekvenser
Der stilles kommunegaranti for realkreditfinansieringen på 35.179.874 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den ansøgte låneoptagelse og huslejestigning som følge af
renoveringsarbejder med tilhørende skema B til Landsbyggefonden imødekommes
og at der afgives kommunegaranti for 35.179.874 kr.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
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11
By- og erhvervsudvikling
.

Sagsfremstilling
Kommunen oplever et stort pres på særligt plan- og byggesagsområderne. Presset
opstår, fordi der aktuelt og forventeligt i de næste år også er mange store by- og
erhvervsudviklingsprojekter, som skal håndteres på samme tidspunkt og indenfor
den kortest mulige tidshorisont. Af aktuelle større projekter kan nævnes følgende:
Kanalvejsprojektet, Andersen og Martini, DTU, Maersk, LAR-projekter, Sorgenfri
bymidte, Virum bymidte samt boligaftalen om kollegier og forskerboliger. Det
vurderes, at der samlet ligger projektudvikling i størrelsesordnen 8-10 mia. kr. frem
til 2017.
Hertil kommer arbejdet med kommuneplanens byvision 2030 ("Det gør vi"), hvor
der er følgende opgaver, som kræver særlige ressourcer:






Færdiggørelse af kommuneplan samt helhedsplaner
arealudvikling og omlægning af Københavnerjord, herunder salg
fortætningsstrategi
infrastrukturanalyse
analyse af effekter på den kommunale velfærdsservice og udligning.

Ud over de ovenstående opgaver opleves der også pres på det generelle plan- og
byggesagsarbejde, hvor der opleves stigende sagsbehandlingstider - aktuelt er
sagsbehandlingstiden på 14 uger og stigende. Desuden er der pt. 35
områdelokalplaner, som afventer behandling.
Udfordringerne er både af ressourcemæssig og kompetencemæssig karakter. Derfor
er der behov for en løsning, som retter sig mod begge dele, dvs. dels
ressourcetilførsel til løsning af plan- og byggesager på højt niveau, og dels tilførsel
af nye faglige kompetencer, som kan supplere de eksisterende. Disse medarbejdere
kan, sammen med øvrige at kommunens nuværende medarbejdere, indgå i en
erhvervskontakt for virksomheder mv. - "one stop shop" - som der også er
formuleret et mål om i Vidensby-strategien. Dette svarer til den udvikling, som sker
i mange andre kommuner og som er beskrevet i den eksempelsamling, som KL har
udarbejdet til dens erhvervskonference, som blev afholdt primo 2013.
Både ressourcetilførslen og rekrutteringen af nye faglige kompetencer vil kunne ske
ved, at der etableres en aktivitetsbaseret finansieringsmodel, hvor midler fra
projekterne, herunder salgsprovenu, bidrag og gebyrer fra projekterne, benyttes som
grundlag for finansiering af den administrative merbelastning og opkvalificering.
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En sådan model skal konkretiseres nærmere.
Målene bag forslaget er flere, nemlig at
 skabe stabilitet i basisdriften således at der i forhold til byggesagsområdet kan
ske en nedbringelse af sagsbehandlingstiden, og på sigt en egentlig garanti i
relation til sagsbehandlingstider, og der kan ske en hensigtsmæssig behandling
af områdelokalplaner
 løfte kommunen i relation til den strategiske by- og erhvervsudvikling, herunder
skabe en "one stop shop" for virksomheder mv.
 sikre LAR-projekternes realisering, jf. spildevandsplanerne.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes.

Økonomiudvalget den 28. maj 2013
Drøftet.
Der fremlægges konkret forslag.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Forvaltningens forslag af 21. juni 2013 godkendes, dog således at det halve juridiske
årsværk opnormeres til et helt juridisk årsværk og afspejles i den samlede økonomi.
C tager forbehold for finansieringen.
Spørgsmålet om en Bylivsfond genoptages som særskilt sag i august.
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12
Status på vidensby-samarbejdet
.

Sagsfremstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 28. maj 2013 af Kommunens
medlemskontingent til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, forelægges Udviklingsog Strategiudvalget en status på vidensby-samarbejdet og realiseringen af den
fælles strategi, med henblik på at drøfte det fremadrettede samarbejde med
Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020. Som grundlag for status fremlægges formandens
beretning, som blev holdt på foreningens generalforsamling den 21. maj 2013
(bilag).
Bestyrelsen har godkendt en årsplan for 2013 (bilag), som indeholder de mål og
aktiviteter, som Vidensbyforeningen prioriterer i 2013 og som
vidensby-sekretariatet skal medvirke til at realisere i samarbejde med vidensbyens
medlemmer og andre relevante samarbejdspartnere. I forhold til Kommunen er der
et bredt samarbejde på de forskellige indsatsområder.
Kommunen har hidtil bidraget med 0,75 mio. kr. årligt til driften af foreningen og
sekretariatet. Forvaltningen peger på, at dette beløb også fastsættes for 2014.
Økonomiske konsekvenser
Bidraget ydes inden for de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at status og fremtidigt samarbejde drøftes
2. at der fastsættes et medlemskontingent for 2014 på 0,75 mio. kr.

Udviklings- og Strategiudvalget den 11. juni 2013
1. Drøftet
2. Anbefalet
--Til brug for Økonomiudvalgets behandling bemærkes, at sagen skal ses i
sammenhæng med sag nr. 26, "Lyngby-Taarbæk Kommunes medlemsbidrag til
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Lyngby-Taarbæk Vidensby", behandlet af Økonomiudvalget den 23. maj 2013, jf.
vedlagte protokoludskrift. Endvidere vedlægges notat af 12. juni 2013 vedr.
finansieringen af bidrag til Vidensbyforeningen (bilag).

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad. 2 Godkendt.
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13
Forvaltningens plan for 2013-14
.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2013-16 er det aftalt, at der skal ske en opgavetilpasning og
prioritering på det administrative område med særligt fokus på ikke lovbundne
opgaver. Der peges i hensigtserklæringen om dette på bl.a. virksomhedsplaner. Der
er som konsekvens af dette truffet administrativ beslutning om, at der ikke længere
udarbejdes virksomhedsplaner som hidtil; dog kan de decentrale institutioner, som
bruger virksomhedsplaner aktivt som grundlag for involveringen af deres
brugerbestyrelser, fortsat udarbejde virksomhedsplaner i en "light"-udgave, hvor
der alene udarbejdes tillæg til den eksisterende plan.
For administrationen gælder det, at der udarbejdes en fælles strategiplan for
2013-14, som sætter en fælles retning og prioritering af de områder, som vil have
særligt administrativt fokus i perioden. Det er, netop for en ny organisation, vigtigt,
at der er et fælles strategisk afsæt, og strategiplanen har også den vigtige funktion at
understøtte den organisatoriske og faglige helhed og sammenhæng, som har været
hovedargumentet for den nye administrative organisering. Strategiplanen sætter
retning, men definerer ikke præcise resultatmål. Dette sker i de arbejdsplaner, som
hvert center/stab udarbejder, og som direktionen og koncernchefgruppen tager
stilling til og løbende følger op på. Der er således tale om et fælles styringstiltag,
som dog også efterlader stort ledelsesmæssigt og fagligt råderum til at integrere
dette med centrets/stabens løbende driftsopgaver.
Strategiplanen indeholder 7 prioriterede fokusområder, som har organisationens og
ledelsens særlige opmærkomhed i 2013-14. Det er:
 Læring og uddannelse
 Job og beskæftigelse
 Aktivt og sundt ældreliv
 Det nære sundhedsvæsen
 Helhed i social-psykiatrien
 Borgervenlig betjening
 Den netværksorienterede kommune - facilitymanagement, erhverv og
byudvikling.
Disse områder er kendetegnet ved, at der på nogle områder foreligger lokale
strategier, og på andre er nationale reform- og moderniseringstiltag, som
kommunen skal implementere i årene fremover. En væsentlig del af dette skal ske
på kommunens institutioner, hvorfor der også i planlægningen sættes fokus på
samarbejdet om dette mellem institutioner og den centrale administration. Ved
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siden af de faglige områder har administrationen også sin opmærksomhed rettet
mod de fem tværgående indsatsområder, den nye administrative organisation og
ledelse skulle have fokus på, nemlig: 1) økonomi, 2) kvalitet og resultater, 3)
innovation og udvikling, 4) HR, ledelse og organisation og 5) Borgerdialog,
digitalisering og kommunikation. Disse fem indsatsområder betragtes i
strategiplanen som støttefunktioner for de faglige kerneopgaver.
Økonomiske konsekvenser
Strategiplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de
enkelte faglige fokusområder og de relevante udviklings- og moderniseringstiltag
vil være del af den budgetramme, som eksisterer på de enkelte faglige områder.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at den nye praksis tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. maj 2013
Udsat til behandling på førstkommende ordinære møde.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Taget til efterretning, idet spørgsmålet om klima og grøn energi indarbejdes i
spørgsmål 3.7.
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14
Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring
.

Sagsfremstilling
Der fremlægges forslag til forhøringsmateriale i henhold til Planlovens § 23C med
henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse for ejendommen
Lyngby Hovedgade 63.
Den fremtidige udvikling af området er beskrevet i "GRØNT LYS" som et sted,
hvor der kan ske en byfortætning. Området er stationsnært. I kommuneplanens
rammeområde 1.1.6 er området udlagt til regionalt center med butikker og andre
centerlignende funktioner. Anvendelsen er fastsat til detailhandel, anden
publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål.
Bebyggelse må opføres i op til 3,5 etager i max. 16 meters højde.
Bebyggelsesprocenten må max. være 110 for området under ét. I rammen oplyses
det desuden, at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af en højere og mere
fremtrædende bebyggelse, som kan være en publikumsmagnet til den ende af
Lyngby Hovedgade.
Byplanudvalget besluttede den 6. februar 2013 at arbejde med en planlægning, hvor
områdets benyttes til blandet detailhandel, boligformål og liberalt
erhverv/serviceerhverv.
Det blev yderligere besluttet, at bebyggelsesprocenten kunne fastsættes til 260, og
at bebyggelsens højde punktvis kunne opføres op til 35 m.
Det fremsendte høringsmateriale indeholder de ovennævnte muligheder, men
opfordrer også til andre forslag til områdets planlægning.
Der er i forbindelse med områdets planlægning foretaget en VVM-screening af nyt
byggeri i området ud fra de ovennævnte anvendelser og omfang, og det er
konkluderet, at der ikke er grundlag for en VVM-redegørelse.
Det foreslås, at forhøringsmaterialet annonceres umiddelbart efter
kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 (herunder også via kommunens
hjemmeside), og at høringen fastsættes til 4 uger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forhøringsmateriale udsendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
C foreslog, at bebyggelsesprocenten før materiale sendes i høring reduceres til 180.
For forslaget stemte 2 (C)
Imod stemte 3 (V og O).
2 (F) undlod at stemme.
A foreslog, at bebyggelsesprocenten reduceres til 200 før materiale sendes i høring.
For forslaget stemte 3 (A og C)
Imod stemte 3 (V og O)
2 (F) undlod at stemme.
Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Tilbagesendt til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Sagen genbehandles den 25. juni 2013 på baggrund af supplerende oplysninger fra
forvaltningen.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Forvaltningens forslag anbefales med 4 stemmer. Imod stemte 3 (A og C) med den
begrundelse, at der ønskes en lavere bebyggelsesprocent.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.41

15
Midlertidigt indkvarteringssted Asyl
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med behandlingen den 23. maj 2013 af sagen "Etablering af
midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået opholdstilladelse", jf.
den sagen vedlagte protokoludskrift, var der i sagen også beskrevet, at
forvaltningen peger på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et særskilt asylcenter
i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af økonomiudvalgets
behandling den 29. november og 13. december (samt kommunalbestyrelsens den
20. december) 2012 af sagen "Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr.
indkvartering af asylansøgere", jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter.
Forvaltningen oplyste i sagen til udvalgets møde den 23. maj 2013, at
Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at der på nuværende tidspunkt er behov for
større enheder med plads til ca. 200 personer frem for mindre enheder, som det
politisk blev peget på i f. m. førnævnte politiske behandlinger i 2012 på baggrund
af Udlændingestyrelsens henvendelse, og forvaltningen indstillede til brug ved
mødet 23. maj 2013 således, at der ikke arbejdes videre med etablering af et
særskilt asylcenter.
Imidlertid anmodede økonomiudvalget om, at spørgsmålet forelægges gennem
særskilt sag.
Til brug ved emnets videre behandling henviser forvaltningen til den sagen
vedlagte e-mail af 8. februar 2013 fra Udlændingestyrelsen, hvoraf fremgår, at
Udlændingestyrelsen alene er interesseret i at kunne operere med "større enheder",
hvor der er plads til ca. 200 personer.
Økonomiske konsekvenser
Da Udlændingestyrelsen ikke er interesseret i enheder med plads til mindre end 200
personer, er der ikke lavet kalkuler om økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt
asylcenter.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
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Godkendt.
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16
Facebook, kommunens side
.

Sagsfremstilling
Ved at oprette en profil på mediet "Facebook" kan en kommune - i følge en KL's
Facebook undersøgelse - få fat i borgere, der ellers ikke ville blive nået, løfte
kommunens omdømme og styrke lokaldemokratiet. KL’s undersøgelse er foretaget
i samarbejde med 19 af de 27 kommuner, der i dag har officielle sider på Facebook.
(bilag). Undersøgelsen viser desuden, at brugerne er positive overfor deres
kommunes Facebook-side, og at det smitter af på borgernes opfattelse af
kommunen og motiverer dem til at engagere sig i lokalsamfundet.
Facebook er - når implementeret - en næsten omkostningsfri og ikke
ressourcekrævende kommunikationskanal og samtidig en mulighed for at komme
direkte i dialog med borgerne på relativt uformel vis. Undersøgelser viser, at 8 ud af
10 af de danskere, der har en Facebook-profil, benytter Facebook dagligt. Gennem
en profil på Facebook vil kommunen gennem den ekstra nyheds- og
kommunikationskanal
·
Tilbyde oplysning til borgere, som ellers ikke ville blive nået
·
Tilbyde borgerne en alternativ indgang til hjemmesiden og dermed i sig selv
øge brugen af hjemmesiden/selvbetjeningsløsninger
·
Understøtte bestræbelserne for at fremme kommunens image som en åben,
moderne og serviceminded virksomhed.
Facebooksiden skal således være et sagligt supplement til hjemmesiden. Indholdet
skal primært være nyheder og information om arrangementer m.v., og tanken er at
føre borgere fra Facebook-siden over på hjemmesiden. Benyttet efter formålet kan
Facebook dermed blive et væsentligt redskab i arbejdet med at understøtte den
digitale borgerbetjening og øge brugen af digitale selvbetjeningsløsninger.
Dialogen mellem borger og kommune kan i mange tilfælde klares via Facebook –
mere effektivt og til nytte for begge parter. En fordel ved Facebook er, at både
spørgsmål og svar kan nå ud til en relativ stor målgruppe på en gang. På Facebook
bliver dialogen synlig for spørgerens ’venner’, således at andre med evt. samme
eller lignende informationsbehov samtidigt får relevant oplysning.
Det er afgørende, at Facebooksiden vedligeholdes daglig, idet to tredjedele af
brugerne forventer svar fra kommunen inden for 48 timer, når de har stillet enkle
spørgsmål via Facebook. Til gengæld forventer de ikke at kunne få svar på
komplekse problemstillinger, viser undersøgelsen fra KL.
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I forhold til journalisering betragtes Facebook på linje med for eksempel en
telefonsamtale, hvor man har notatpligt efter reglerne herfor. I praksis kan for
eksempel foretages registrering via "screendump" af de tråde/samtaler, man
vurderer, der er relevant ud fra notatpligten.
I relation til politisk debat henvises til politikernes evt. egne Facebook - eller
Twitterprofiler.
I følge undersøgelsen fra KL er det sjældent, at der bliver kommenteret på enkelt politiske sager, ligesom der er en tendens til, at brugerne korrigerer hinanden, hvis
tonen bliver usaglig. Forvaltningen vil desuden have ret og pligt til at slette indlæg,
der vurderes til at være usaglige eller stødende.
I Aalborg, Frederiksberg, Gladsaxe og Kolding kommuner bruges der mellem 1½-5
t. ugentligt på at vedligeholde siden og svare på borgerhenvendelser.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der oprettes en officiel Facebook-profil.

Økonomiudvalget den 18. april 2013
Udsat.

Økonomiudvalget den 28. maj 2013
Udsat.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt at iværksætte efter valget 19. november 2013.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.45

17
Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej
.

Sagsfremstilling
Kommunen har modtaget forslag til ny lokalplan for den nordlige del af DTU samt
virksomheden Hempels ejendom på Lundtoftevej 150, der ligger umiddelbart nord
for DTU.
Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at kunne udnytte områderne til samme
anvendelse, som det ses i Lokalplan 228 for Danmarks Teknisk Universitet,
Campus Lyngby, delområde 1:
"Offentlige formål: undervisning, forskning og innovation samt til aktiviteter, der
har nær tilknytning til Danmarks Tekniske Universitets virksomhed, eksempelvis
selvejende institutioner, forskeraktiviteter, kulturelle aktiviteter,
konferenceaktiviteter, kollegier, gæsteboliger, tekniske anlæg, lokalservice,
børneinstitution mv. Udover dette må max. 25 % af det til enhver tid værende
etageareal anvende af private videnstunge, mindre virksomheder eller afdelinger
af virksomheder - eller tilsvarende dele af større virksomheder, herunder
rådgivende virksomheder - med relation til DTU´s forsknings- og
undervisningsområder. Der kan i begrænset omfang ske tilvirkning af produkter,
hvis dette indgår som et nødvendigt led i ovennævnte aktiviteter."
Muligheden for således at kunne benytte den nordlige del af DTU er opstået efter,
at Hempel har flyttet produktion af skibsfarve, hvorved sikkerhedsafstande til
Hempel ikke længere er nødvendig.
Anvendelsen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme
5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde, som Hempel er omfattet af:
"Industri/håndværk: fremstilling- bygge- og anlægsvirksomhed, engroshandel og
transportvirksomhed. Der må kun indrettes lokaler til administration,
produktudvikling, forskning, personaleuddannelse mv., hvis disse formål har
sekundær karakter. der må ikke indrettes boliger".
For at kunne realisere den ønskede anvendelse, skal der udarbejdes et
kommuneplantillæg, som svarer til kommuneplanramme 1.7.90 for DTU, vedlagt
sagen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales at udarbejde kommuneplantillæg.
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18
Kommuneplantillæg 16 Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
Forslag til Kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby har været i offentlig
høring i perioden 27. marts 2013 til 22. maj 2013.
Der er indkommet 3 indsigelser til forslaget. En fra Naturstyrelsen, en fra
Sorgenfrigaards Grundejerforening, og en fra en borger, jf. det sagen vedlagte
indsigelsesnotat (bilag).
Som følge af indsigelserne peger forvaltningen på at justere tillægget som beskrevet
i indsigelsesnotatet.
Kommunen har haft dialog med Naturstyrelsen i forbindelse med Naturstyrelsens
indsigelse. På baggrund af de ændringer som ses beskrevet i indsigelsesnotatet har
Naturstyrelsen trukket sin indsigelse tilbage, under forudsætning af, at de beskrevne
ændringer indarbejdes i planen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 16/2009 for Lyngby Idrætsby
vedtages med de foreslåede ændringer.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
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19
Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej - vedtagelse
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Lokalplanforslag 246 for bebyggelse på Nørgaardsvej til
erhverv, uddannelse og boliger har der været fremlagt et kommuneplantillæg i
offentlig høring. Kommuneplantillægget foreslog mulighed for at rammeområdet
1.1.25 for Nørgaardsvej også kan anvendes til "offentlig service": Kommunal,
regional og statslig service, skole og uddannelse. Kommuneplantillægget er
udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem Kommuneplan 2009´s rammer
og lokalplanens bestemmelser, og har været i offentlig høring i perioden 25. marts
2013 - 21. maj 2013. Der er ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.
Forvaltningen er i høringsperioden blevet foreslået, at der generelt i
kommuneplantillægsredegørelse bør beskrives, om en rammeændring har betydning
for drikkevandsinteresser og indvindingsoplandet, jf. herved beskrivelse heraf i det
sagen vedlagte notat af oktober 2012 for Naturstyrelsens "Statslig udmelding til
vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret
arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og
indvindingsoplande".
Forvaltningen finder, at en ændret anvendelse fra kontorformål til uddannelse er
uvæsentlig i forhold til særlige drikkevandsinteresser, da området er ikke
beliggende i et nitratfølsomt indvindingsopland, og der er derfor ikke grundlag for
yderligere foranstaltninger, hvilket tilføjes i kommuneplantillægget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 17/2009 for Nørgaardsvej vedtages
med den nævnte tilføjelse.
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Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
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20
Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk - Endelig vedtagelse
.

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk har været i fornyet høring i perioden fra
den 7. februar 2013 til den 7. marts 2013.
Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplanforslag 233 for
Taarbæk.
I det fornyede høringsforslag indgik mulighed for liberalt erhverv i den mest
centrale del af Taarbæk, som er indeholdt i ramme 7.1.80 Taarbæk Øst, og som vil
give mulighed for etablering af: Tæt-lav og åben-lav boliger, offentlig service,
anden publikumsorienteret service, detailhandel, firtidsformål, park og liberalt
erhverv.
Der er ikke indkommet indsigelser til forslaget som følge af høringen, og
forvaltningen peger på, at tillægget vedtages i den form, det var i høring.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 11/2009 anvendes.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Udsat

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Oversendt til kommunalbestyrelsen jf. behandlingen i Byplanudvalget.
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21
Udpegning af landskab - forslag til kommuneplanrevision 2013
.

Sagsfremstilling
GRØNT LYS lægger op til, at der skal ske en udpegning af potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kommuneplan 2009
indeholder allerede værdifulde naturområder og spredningskorridorer (= økologiske
forbindelser). Det, der således skal udpeges, er potentielle naturområder og
potentielle spredningskorridorer.
Forvaltningen har i det sagen vedlagte notat af 13. maj 2013 (bilag) peget på
Borrebakken som et potentielt naturområde. Området er kendetegnet ved at være et
sammenhængende grønt areal, der er omfattet af naturfredning,
naturbeskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper. Forvaltningen har i samme notat
peget på potentielle spredningskorridorer, som er kendetegnet ved at være længere
sammenhængende grønne arealer, der forbinder biologiske kerneområder og er
omfattet af naturfredning. Der er ingen retningslinjer knyttet til de potentielle
områder. Forvaltningen peger på, at de nævnte potentielle naturområder og
spredningskorridorer indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013.
GRØNT LYS lægger desuden op til, at der skal arbejdes med, om følgende
områder skal fastholdes eller ændres:
1. Biologiske kerneområder, herunder om der skal indføres særlige retningslinjer i
forhold til byudvikling, rekreative eller tekniske anlæg
2. Lavbundsarealer, herunder ved Tordals Mose
3. Særlige retningslinjer vedr. støjdæmpning (trafikstøj) i forbindelse med
friluftsområder
4. Landskabelige værdier, herunder evt. udpegning af Borrebakken
5. Geologiske værdier, herunder evt. udpegning af Mølleådalen med sidedale
Emnerne er fremkommet på baggrund af beslutninger truffet ved vedtagelsen af
Kommuneplan 2009. Uddrag af indsigerskema af 5. marts 2010 fra høringen
omkring Forslag til Kommuneplan 2009 fremgår af det sagen vedlagte notat af 23.
april 2013 (bilag). Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne fremgår af
notatet.
Forvaltningen peger på, at forslag til emner og områder fastholdes uændret både
med hensyn til geografisk udstrækning og til retningslinier, idet forvaltningen i
muligt omfang vil søge at koordinere et udviklingsarbejde med nabokommunerne
for at understøtte en grad af ensartet håndtering blandt kommunerne ud fra
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gældende vilkår.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. de potentielle naturområder og spredningskorridorer nævnt i notat af 13. maj
2013 indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2013
2. de øvrige nævnte emner og områder fastholdes uændret med hensyn til
geografisk udstrækning og retningslinier.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt.
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22
Behandling af indsigelser og endelig godkendelse af forhøring - Etablering af
en dagligvarebutik, Christian X's Allé 3-7
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede d. 12. marts 2013 at sende informationsmateriale om
etablering af en dagligvarebutik på Christian X's Allé i høring, der er gennemført i
perioden 19. marts - 16. april 2013. Der er indkommet 15 henvendelser, hvoraf de
fleste er enten positive eller betinget positive over for etablering af
dagligvarebutikken.
Spørgsmål vedrører primært evt. trafik- /støjgener, som vil blive vurderet i det
videre planlægningsarbejde, jf. det sagen vedlagte notat om henvendelserne (bilag).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for
området.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt.
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23
Mødeplan for 2014 for stående udvalg, økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til overordnet plan for den
politiske mødevirksomhed i 2014.
Som besluttet for resten af 2013 er der ligeså i 2014 indlagt muligheden for et
ekstra økonomiudvalgsmøde mellem det ordinære økonomiudvalgsmøde og det
ordinære kommunalbestyrelsesmøde (bortset fra januar). Endvidere er der i
planlægningen søgt taget højde for de på nuværende tidspunkt kendte større
politiske KL-arrangementer indenfor de kommunale kerneområder.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den overordnede mødeplan for 2014 anvendes.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Godkendt, idet Økonomiudvalgsmødet omkring St. Bededag og
Kommunalbestyrelsesmødet omkring Kr. Himmelfartsdag lægges én dag tidligere.
Forvaltningen vender tilbage vedr. forslag til justeret tidspunkt for
kommunalbestyrelsens introduktionsseminar sammen med skitse til program herfor.
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24
Borgerrådgiveren - rapporteringskadence
.

Sagsfremstillling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 økonomiudvalgets
anbefaling af forvaltningens indstilling om bl.a. funktionsbeskrivelsen for
borgerrådgiveren, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift med bilag.
Det følger af den af forvaltningen udarbejdede funktionsbeskrivelse, at
borgerrådgiveren udarbejder en årsberetning til kommunalbestyrelsen,
hvorigennem det politiske oig administrative niveau samt offentligheden får
oplysning om antal henvendelser, sagstyper samt eventuelle observationer m.h.t.
sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen.
I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen besluttede udvalget tillige
at indstille, at ”Som forberedelse til den årlige rapportering til
kommunalbestyrelsen giver borgerrådgiveren en mundtlig orientering til
økonomiudvalget én gang i kvartalet”, hvilket indgik i kommunalbestyrelsens
førnævnte godkendelse.
Borgerrådgiveren har i mellemtiden haft foretræde for økonomiudvalget den 19.
juni og den 13. december 2012. Der har i mellemtiden været planlagt yderligere
foretræde for økonomiudvalget, hvilket imidlertid er blevet udsat på grund af den
aktuelle sagsmængde i øvrigt.
Borgerrådgiveren rundsendte via e-mail af 5. maj 2013 til økonomiudvalgets
medlemmer kvittering for meddelelse fra forvaltningen om, at det politisk var
blevet drøftet at justere rapporteringsformen og kadencen således, at enhver
rapportering fra borgerrådgiveren forudsætter et skriftligt grundlag, og at der
rapporteres ca. halvårligt til økonomiudvalget uden at der på forhånd er taget
stilling til samtidig foretræde. Endvidere var det blevet politisk drøftet, at en første
rapportering (via økonomiudvalget) til kommunalbestyrelsen (årsrapport, som
offentliggøres) kunne ske i november 2013 med samtidig foretræde for
Kommunalbestyrelsen.
Via e-mails af samme dato ligeledes sendt til økonomiudvalgets medlemmer blev
”Borgerrådgiverens statistik” for henholdsvis perioden 3. september – 5. december
2012 og perioden 7. december 2012 – 28. februar 2013 rapporteret, jf. det sagen
vedlagte materiale (bilag).
Forvaltningen peger på, at skriftlig halvårsrapportering til økonomiudvalget sker
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henholdsvis sker pr. udgangen af dels september måned (med aflevering primo
november) samt pr. udgangen af marts (med aflevering primo juni), og idet en årlig
rapportering til kommunalbestyrelsen i givet fald fastholdes pr. august/september.
I forbindelse med efterfølgende politisk drøftelse er der blevet peget på at
fremskyde en første rapportering til kommunalbestyrelsen således, at der kan ske
politisk behandling af økonomiudvalget den 29. august og kommunalbestyrelsen
den 5. september 2013, og at rapporteringskadencen i øvrigt fremlægges til politisk
beslutning i juni 2013, hvilket sker med nærværende sag.
I forbindelse med den politiske behandling i august/september er det tanken dels at
behandle spørgsmålet om tidshorisonten for forsøgsperioden vedr. en
borgerrådgiverfunktion, dels at drøfte spørgsmålet om den i funktionsbeskrivelsen
anførte supplerende opgave i form af en ”whistle-blower”-funktionalitet, i hvilken
forbindelse bemærkes, at borgerrådgiveren har oplyst i første omgang at ville
foreslå en udsættelse af stillingtagen til spørgsmålet, ligesom
personalerepræsentanterne i kommunen har afvist tanken om en sådan
funktionalitet.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Borgerrådgiverens rapporteringskadence tilrettelægges
som beskrevet.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Borgerrådgiveren deltager i udvalgets møde den 25. juni 2013, hvorefter sagen
genoptages.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Rapporteringskadencen fastlægges således, at borgerrådgiveren rapporterer til
Økonomiudvalget hvert halve år og til Kommunalbestyrelsen hvert halve år, idet
årsrapporten i den forbindelse aflægges til Kommunalbestyrelsen i september.
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25
Anlægsregnskab Lyngby Torv
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2011 at godkende dels at give
indtægts- og udgiftsbevilling til donation på 2 mio. kr. og dels at Lyngby Torv
nyindrettes, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).
Arbejdet med nyindretning af Lyngby Torv er gennemført således, at arealet foran
og langs Rådhuset er renoveret inkl. etablering af niveaufri adgang til rådhuset, og
således, at enden af pladsen længst væk fra rådhuset er forberedt med hensyn til
installationer til brug ved et cafe/serverings-område. I forbindelse med den endelige
projektering indgik friholdelse af areal, der forudses anvendt til en letbanes
linjeføring over Lyngby Torv. Herved er opnået et sammenhængende,
multianvendeligt helstøbt torveareal med en ensartet teglbelægning samt asfalteret
transportkorridor forbi rådhuset.
Der aflægges anlægsregnskab, som rummer indtægtssiden m.h.t. donationen
(fratrukket særlige moms for tilskud, svarende til 17,5 % af tilskuddet til
momsudligningsordningen) og udgiftssiden. Det samlede beløb til rådighed for
torvets nyindretning bestod ud over nævnte donation tillige af bevilling til
niveaufriadgang til rådhuset, i alt 2,05 mio. kr.
Det samlede anlægsregnskab udviser et forbrug på 2,099 mio. kr., som
sammenholdt med en samlet anlægsbevilling på 2,050 mio. kr. gør, at der er tale om
et nettounderskud på i alt 0,049 mio. kr., jf. anlægsregnskabet. Merforbruget ligger
imidlertid inden for den almindelige usikkerhedsmargen ved et sådant
anlægsprojekt.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen peger på, at beløbet på kr. 0,049 mio. bevilges henset til det
beskedne størrelse.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund, og at merforbruget
bevilges.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
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Anbefales med 5 stemmer. 2 (C) stemte imod under henvisning til, at C ikke har
ønsket torvets nyindretning.
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26
Opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2013 – 2016 – om særligt
fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunalt nybyggeri
.

Sagsfremstilling
Med budgetaftalen for 2013 – 2016 er det besluttet, at det undersøges, hvordan der
kan sættes særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunens
nybyggeri. Det fremgår af aftalen, at der ønskes indhentet erfaringer fra ordninger i
andre kommuner – herunder f.eks. Ballerup Kommune.
Forvaltningen har undersøgt, hvordan en sådan principbeslutning og ordning
administreres i andre kommuner og har udover førnævnte kommune indhentet
oplysninger om ordningens udformning og administration i følgende kommuner:
·
·
·
·
·

Århus Kommune
Horsens Kommune
Middelfart Kommune
Langelands Kommune
Aalborg Kommune.

De nævnte kommuner har, jf. de sagen vedlagte bilag herom, forskellige principper
og ordninger med hensyn til følgende:
·

·

·

·

Hvorvidt der er fastsat en fast procentsats for udgifter til kunstnerisk
udsmykning. Principperne varierer med hensyn til procentsatsens størrelse fra
min. 5 promille i Langelands Kommune, 0,5 % i Middelfart Kommune til 1 %
af anlægssummen i Århus Kommune og 2 % i Ballerup Kommune
Hvorvidt principperne kun omfatter større fremadrettede nybyggerier. Århus
Kommune adskiller sig her fra de øvrige ved, at principperne om kunstnerisk
udsmykning også gælder for større om- og tilbygningsprojekter; dog ikke
genopretningsprojekter
Hvorvidt der er etableret et særligt udvalg eller kunstråd til at rådgive og evt.
træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning. Skal kompetencen til at
træffe beslutning om den kunstneriske udsmykning ligge i et udvalg eller – eller
skal den ligge i Kultur- og Fritidsudvalget efter indstilling eller rådgivning fra
en særligt kunstfaglig person eller et særligt kunstfagligt udvalg?
Om der er etableret et særligt Kunstråd eller Kunstfond med egen bestyrelse og
budget til støtte af kunstnerisk udsmykning. Dette er således tilfældet i Aalborg
Kommune.

Forvaltningen peger på, at sagen drøftes med udgangspunkt i de forskellige
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kommuners principper og ordninger med henblik på fastlæggelse af, hvilke
principper der evt. ønskes fastlagt i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvordan
principperne i praksis foreslås understøttet og administreret, samt hvor
kompetencen til at træffe beslutning skal placeres med respekt af anlægs- og
styringsreglerne. På et besluttet grundlag herom vil forvaltningen udarbejde et
egentligt forslag.
Økonomiske konsekvenser
Det vil særskilt skulle afgøres, hvorvidt en ordning skal finansieres gennem en
forøgelse af anlægsudgifterne eller en sænkning af ambitionsniveauet ved
anlægsprojekterne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på hvilke kunstneriske
principper der evt. ønskes lagt til grund for en ordning, og hvordan ordningen skal
finansieres samt understøttes organisatorisk og fagligt.

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Udsat.
Jørn Moos (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2013
Anbefalet, at:
1. Beløb, der reserveres til kunstnerisk udsmykning af fremtidige nye projekter,
bør som udgangspunkt udgøre 1 % af den budgetlagte bruttoudgift, incl. moms
og afhængig af en konkret vurdering, således som den er opgjort i overslaget for
det godkendte budgetoverslag. I forbindelse med budgetforhandlingerne tages
konkret stilling til spørgsmålet om de allerede optagne beløb på
investeringsoversigten skal forøges med 1 %.
2. Kravet gælder kun for bygninger, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune finansierer
eller medfinansierer.
3. Kunstnerisk udsmykning skal fortrinsvis ske i nybyggeri samt renoveringer af
bygninger, hvor offentligheden har adgang eller som anvendes til et betydeligt
antal ansatte, og i de tilfælde, hvor det er relevant.
4. Kunstnerisk udsmykning indgår som et vilkår i et udbud. En byder på et projekt
skal have indtænkt kunstnerisk udsmykning fra starten, og den projekterende
arkitekt skal i samråd med bygherre pege på egnet kunst/kunstnere.
5. Som følge af ovenstående udpeges ikke et kunstråd.
6. Kultur- og Fritidsudvalgets høres i sagerne, på samme måde som Teknik- og

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.61

Miljøudvalget og Byplanudvalget høres i andre sager, der vedrører deres
område
(C) tager forbehold i forhold til pkt. 1-4.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Punkterne 5. – 6. anbefales.
Punkterne 1. – 4. anbefalet med 5 stemmer. 2 (C) stemte imod, idet C ønsker et
beløb afsat til kunstnerisk udsmykning, som vurderes i den konkrete byggesag frem
for at udgøre en fastsat procent.
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27
Udbudsform og byggeprogram for breddeidrætsfaciliter
.

Sagsfremstilling:
Som led i udviklingen af Lyngby Idrætsby vedtog Kommunalbestyrelsen 21. maj
2012 at arbejde videre med forbedring af faciliteter for breddeidrætten på Lyngby
Stadion.
Forvaltningen har været i dialog med FIL (Fællesrepræsentationen af
Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune) og de berørte foreninger omkring
udviklingen af faciliteter til breddeidrætten og har sideløbende gennemført en
planproces med lokalplaner for området. Lokalplanerne behandles politisk i juni og
september 2013.
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat "Udbud og byggeprogram for
breddeidrætsfaciliteter" (bilag). Byggeprogrammet hviler på de principper, der
tidligere er taget politisk beslutning om med hensyn til skyttefaciliteter,
omklædning, multihal og modernisering af café og ankomstområde.
Forvaltningen har desuden undersøgt mulighederne for en udbudsform, der både
tager hensyn til en kort tidsplan og sikker økonomi og som understøtter, at der kan
fremkomme flere forslag til udformning og indretningen af byggeriet.
Den samlede økonomi for hele byggeriet overstiger tærskelværdien for EU-udbud
af anlægsopgaver, idet anskaffelsessummen forventes at udgøre ca. 45 mio. kr.
Forvaltningen peger derfor på udbudsformen "totalentreprise/partnering
EU-udbud", hvor der indhentes tilbud og forslag fra fem teams bestående af
totalentreprenør/arkitekt/ingeniør/landskabsarkitekt og skabes mulighed for
optimalt at tilpasse projektet for alle interessenter.
Jf. den sagen vedlagte tidsplan (bilag) udvælges de fem teams i juli 2013,
byggeprogram udsendes den 29. juli 2013 med en tilbudsperiode på otte uger og
licitation afholdes den 20. september 2013. Forslagene fremlægges til politisk
beslutning i oktober 2013. Kontrakt kan da indgås november 2013 og selve
byggeriet kan påbegyndes i marts 2014 efter projektering og med forventet
ibrugtagning april 2015.
Økonomiske konsekvenser
Der er frigivet anlægsbevilling til udbudsdelen, og øvrig anlægsbevilling søges
frigivet, når licitation er afsluttet.
Beslutningskompetence
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Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår det fremlagte byggeprogram.
Økonomiudvalget for så vidt angår valg af udbudsform.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:
1. det fremlagte byggeprogram anvendes.
2. den fremlagte udbudsform anvendes.
Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2013
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad. 2 Godkendt.
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28
Støjhandlingsplan 2013 - 2018
.

Sagsfremstilling
Forslag til støjhandlingsplan 2013 - 2018 har været fremlagt i offentlig høring fra
den 22. marts til den 16. maj 2013. Der er modtaget 14 høringsbemærkninger.
Disse er beskrevet i "Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013 2018" af 21. maj 2013 (bilag), hvori også forvaltningens bemærkninger til de
enkelte høringsbemærkninger indgår.
Den 30. april 2013 blev der afholdt orienteringsmøde for interesserede borgere om
forslag til støjhandlingsplan 2013 – 2018. Referat af mødet er vedlagt sagen samt
offentliggjort på kommunens hjemmeside.
De indkomne høringsbemærkninger og drøftelser på borgermødet drejer sig
hovedsageligt om følgende problemstillinger, som foreslås indsat i den endelige
version af støjhandlingsplanen i afsnit 14 "Offentlig høring":















Lyngby-Taarbæk Kommune skal afsætte flere midler til støjdæmpende tiltag.
Forslag om opsætning af støjafskærme ved Kongevejen/Omfartsvejen ud for
Virumvej skal prioriteres højt.
Ønske om, at Hjortekærområdet prioriteres højt mht. etablering af tiltag,
herunder de i planen viste støjskærme samt støjskærm ved
Helsingørmotorvejens afkørsel 15, Vejporten.
Ønske om, at støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen ud for bl.a. Torsvang
prioriteres højt i støjhandlingsplanen.
Forslag om, at en del af Lyngby Hovedgade medtages i prioriteringen af
støjdæmpende tiltag, idet der her opleves støjgener pga. brolægningen.
Forslag om, at den gamle støjskærm i østsiden af Omfartsvejen mellem
Skovbrynet og Kongevejen erstattes af en ny skærm. Strækningen ønskes
således optaget i støjhandlingsplanen. Eksisterende skærm er slidt og gået i
stykker visse steder.
Forslag om, at tiltag på Grønnevej prioriteres i forbindelse udlægning af
støjdæmpende belægning, idet bl.a. bebyggelsen Sorgenfrivang er generet af
støjgenerne fra vejen.
Forslag om udlægning af støjdæmpende belægning på Lyngby Omfartsvej ved
Vintappervej. Det fremføres, at det er vigtigt, at støjdæmpning i dette område
prioriteres.
Ønske om, at Støjhandlingsplanen også bør omtale de forskellige projekters
betydning for støjbelastningen af rekreative områder.
Ønske om, at området omkring krydset Kongevejen/Skodsborgvej prioriteres i
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forbindelse med udlægning af støjdæmpende belægning.
Kommunen bør prioritere de kommunale veje før de statslige veje, idet de
statslige veje er Vejdirektoratets ansvar. Kommunen skal søge at påvirke
Vejdirektoratet angående tiltag på Helsingørmotorvejen.

Udkast til Støjhandlingsplan 2013 – 2018 er vedlagt sagen. I udkastet er der
foretaget redaktionelle tilpasninger af kortbilag 2 og 3.
Blandt de indkomne bemærkninger har en enkelt givet anledning til
ændringsforslag i støjhandlingsplanen. Således foreslås nedenstående afsnit indsat i
den endelige version af støjhandlingsplanens afsnit 6:
”Idet dæmpning af støj ved boligområder er prioriteret højere end støj ved
rekreative områder, indeholder støjhandlingsplanen ikke beregninger over, hvor
store områder af rekreativ karakter, der er belastet over den vejledende grænseværdi
på 53 dB. Trafikstøj fra Helsingørmotorvejen forventes at forårsage overskridelser i
bl.a. Mølleådalen og Ermelunden, ligeledes forventes Lyngby Omfartsvej at
overskride den vejledende grænseværdi i området ved Lyngby Sø.”
Prioritering
Flere høringsbemærkninger udtrykker ønske om at få prioriteret egne områder,
mens støjhandlingsplanen prioriterer at opnå den størst mulige reduktion i antallet
af boliger med mere end 68 dB Lden, kombineret med at opnå den største reduktion
i genevirkningen (støjbelastningstallet) i forhold til investeringen.
I forbindelse med udarbejdelsen af Støjhandlingsplanen er dæmpning af støj ved
boligområder prioriteret højere end støj ved rekreative områder. Der er således ikke
særskilt foreslået støjdæmpning af rekreative områder.
Samarbejde med Vejdirektoratet – støjdæmpning af statsveje
Flere borgere har kommenteret, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke bør anvende de
afsatte midler til støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen, idet det er statens
opgave at støjdæmpe langs deres veje. Vejdirektoratets støjhandlingsplan for 2013
er endnu ikke offentliggjort, og kommunen ved derfor ikke om nogle af
strækningerne gennem Lyngby-Taarbæk Kommune er prioriteret i den nye plan.
Kommunen vurderer, at de kommunalt afsatte midler skal anvendes, hvor de
hjælper flest af kommunens borgere, hvorfor det foreslås, at Helsingørmotorvejen
også indgår i prioriteringen.
Vejdirektoratets Støjhandlingsplan forventes offentliggjort i løbet af sommeren
2013.
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Det bør nævnes, at der i flere af de "rankede" projekter i støjhandlingsplanen indgår
opsætning af støjskærm på private arealer, bl.a. ved Rævehøjparken og
Eremitageparken. Opsætning disse steder kræver samarbejde med grundejeren.
Anvendelse af overskudsjord til støjvolde
De kommende år vil der grundet store byggerier skabes en del overskudsjord i
kommunen. Det er ønskværdigt, hvis en del af denne jord anvendes til støjvolde,
hvilket imidlertid stiller krav til jordens kvalitet (herunder evt. forureningsgrad),
hvorfor der skal foretages en miljømæssig sagsbehandling, og i visse tilfælde
ligeledes krav om lokalplanlægning, udarbejdelse af VVM mm. Således kan der
opstå situationer, hvor det kan være vanskeligt at nå at anvende jorden, eksempelvis
fra Kanalvejsprojektet, hvor arbejdet forventes hurtigt igangsat. Generelt er det
forvaltningens ambition at søge at anvende så meget overskudsjord som muligt til
støjvolde.
Kun tre steder er det ifølge støjhandlingsplanen muligt at anvende støjvolde, idet
støjvolde kræver store arealer, og der desuden skal tages højde for, at fredninger og
naturbeskyttelseslinjer overholdes. De to af stederne er placeret på den østlige side
af Helsingørmotorvejen umiddelbart nord for Klampenborgvej. Etablering af
støjvolde på denne lokalitet afhænger af det igangværende byudviklingsprojekt for
Trongårdsarealerne. Den tredje mulige støjvold er placeret vest for motorvejen,
hvor letbanen forventes placeret. Forholdene omkring disse mulige støjvolde skal
således afklares nærmere.
Det kan derfor ikke garanteres, at jord fra byggeprojekter kan anvendes til
støjvolde, ligesom det heller ikke kan garanteres, at det er muligt at etablere
kommunale støjvolde på grund af fredninger, ejerforhold, pladskrav, reserveringer
til fremtidige anlæg, planer mv. Forvaltningen vil dog "screene" områderne for
mulige støjvolde og igangsætte forberedende myndighedsbehandling, såfremt
arealerne har støjvoldspotentiale. Såfremt der ikke kan eller må etableres støjvolde,
vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om årsagerne hertil.
Anvendelse af jord fra kommende byggerier vil kræve, at der afsættes midler til
jordflytningen i de kommende år.
Pulje til facadeisolering
Forvaltningen peger på, at der snarest kontaktes en rådgiver for at drøfte
kommunens retningslinjer for tildeling af tilskud til facadeisolering. Principperne
herfor vil efterfølgende blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget til
godkendelse.

Med facadeisolering menes specialdesignede vinduer og andet materiale opsat på
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bygninger.
Økonomiske konsekvenser
Disponering af allerede frigivne anlægsmidler 7,9 mio. kr. i 2013:



1 mio. kr. til en støjpulje til facadeisolering (inkl. rådgiverbistand).
6,9 mio. kr. anvendes til støjskærme/støjvolde jf. prioriteringsskema bilag 2 i
Støjhandlingsplanen.

Da støjhandlingsplanen først godkendes medio 2013, kan det give problemer med
at anvende midlerne i 2013.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. "Høringsbemærkninger til støjhandlingsplan" af 21. maj 2013 godkendes og
offentliggøres på kommunens hjemmeside.
2. Høringsbemærkninger angivet i denne indstilling indgår i støjhandlingsplanen
afsnit 14 "offentlig høring".
3. Tilføjelser om rekreative områder som angivet ovenfor medtages i
støjhandlingsplanen i afsnit 6.
4. Støjhandlingsplanen med 1 mio. kr. til facadeisolering og 6,9 mio. kr. til
støjskærme/støjvolde godkendes.
5. Forvaltningen bemyndiges til at prioritere de afsatte midler efter den angivne
prioriteringsliste i afsnit 9 i "Støjhandlingsplan 2013 – 2018". Listen omfatter
også prioritering af støjdæmpning ved statsvejene.
6. Forvaltningen bemyndiges til at drøfte samfinansiering af støjskærme/støjvolde
på statsveje med Vejdirektoratet.
7. Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte arbejdet omkring pulje til
facadeisolering, herunder bestilling af rådgiver til opgaven. Principper for
tildeling af tilskud, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Ad 1.-4. og 7. Anbefalet.
Ad 5 og 6. Anbefalet, idet udvalget ønsker igangsættelse af det højst prioriterede
projekt (støjskærme langs Rævehøjparken og Eremitageparken) snarest muligt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
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29
Cykelprojekter evt. med statslig medfinansiering - budget 2014 - 2017
.

Sagsfremstilling
Den 15. januar 2013 drøftede Teknik- og Miljøudvalget projekt "By- og
Pendlercykler" i Lyngby-Taarbæk Kommune, og den 5. marts 2013 blev Teknikog Miljøudvalget orienteret om projekt "cykelkælder" på Lyngby Station.
Forvaltningen blev bemyndiget til at søge puljemidler, hvortil der er 40 %
medfinansiering fra staten. Udvalget præsicerede, at der ikke er taget egentlig
stilling til projekterne.
Forvaltningen har på den baggrund ansøgt om midler fra statens "Pulje til mere
Cykeltrafik". Puljen blev fastlagt som en del af aftalen om en grøn transportpolitik
af 29. januar 2009. Formålet er at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver
en mere attraktiv transportform. Forvaltningen har fremsendt to projektansøgninger
(bilag), som nu forelægges udvalget, men afventer fortsat svar fra Vejdirektoratet.
1. Ny cykelkælder på Lyngby Station:
Kommunen ønsker i samarbejde med DSB at forbedre
cykelparkeringsforholdene ved Lyngby Station i almindelighed og i forbindelse
med anlæg af letbanen, herunder at skabe bedre forhold for cykelpendling i
sammenhæng med bus, S-tog og letbane. Ved anlæg af
cykelparkeringskælderen tilføres godt 1.000 centralt beliggende
cykelparkeringer ved Lyngby Station. For at være beredt på den fremtidige
situation ønsker kommunen, at cykelparkeringskælderen er klar til brug inden
anlægget af letbanen påbegyndes, forventeligt i 2017. Det samlede budget for
ombygning af cykelkælderen udgør overslagsmæssigt 15, 6 mio kr. DSBs andel
af projektet udgør overslagsmæssigt 8,3 mio. kr. og kommunens andel udgør
overslagsmæssigt 7,3 mio. kr. Kommunen har søgt staten om medfinansiering,
således at kommunens andel kommer til at udgøre ca. 4,4 mio. kr.
2. By- og pendlercykelsystem:
Kommunen ønsker, at aftalen om by- og pendlercykelsystemet, som indføres i
København og på Frederiksberg, udvides til også at dække Lyngby-Taarbæk
Kommune. By- og pendlercykelsystemet er tænkt som et ekstra ben i den
kollektive trafik ved at de togrejsende får tilbudt en mulighed for at leje en cykel
i forlængelse af deres rejse. Det vurderes, at der er et stort potentiale i
Lyngby-Taarbæk Kommune til implementering af et by- og pendlercykelsystem
dels i forbindelse med cykelpendling til og fra arbejde/uddannelsesinstitutioner i
forlængelse af bus og togrejser, dels til rekreativ cykling og cykelturisme. I
Lyngby-Taarbæk Kommune indeholder forslaget en samarbejdsaftale på 8 år
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om 40 by- og pendlercykler. Forvaltningen peger på, at cyklerne placeres på
Lyngby Station, Klampenborg Station og DTU. Det samlede budget udgør
overslagsmæssigt 4,1 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 2,5 mio. kr.
Forvaltningen peger på, at udvalget godkender projekterne og, at kommunens andel
af udgifter til projekterne indarbejdes i budget 2014 - 2017. Forvaltningen peger på,
at godkendelse af projekterne er betinget af, at ansøgninger om statslig
medfinansiering imødekommes.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsprojekter evt. med statslig
medfinansiering
fra ”Pulje til mere cykeltrafik”
2013
Tilbagemelding om
medfinansiering på 40% fra staten
afventer
1. Cykelkælder på Lyngby Station
2. By- og pendlersystem

B14

B15

B16

Hele
perioden
2014-2017

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr.

0,4
2,15

2,0
0,25

2,0
0,1

4,4
2,5

Beløbene i ovenstående skema angiver kommunens andel, som udgør 60% af
samlede projektudgifter, samt hvornår man forventer at beløbene skal anvendes.
Mulige afledte driftudgifter på by- og pendlersystem
B15
B16
Årlige afledte
B14
driftsudgifter i
kommunen

1. Cykelkælder på
Lyngby Station
2. By- og pendlersystem

mio.
kr.

mio. kr.

mio. kr.

0

0

0

0

0

0,370

B17

Hele
perioden
2014-2017

mio.
kr.

mio. kr.
0

0

0,370

0,740

I projekt for cykelkælder forventes ikke årlige kommunale driftsudgifter, da
cykelkælderen etableres hos BaneDanmark.
I projekt for by- og pendlersystem er der tildelt puljemidler til driften i de første 2
år. Efter de første 2 år, vil projektet være afhængig af, at driften varetages via en
jobordning. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, vil der være årlige afledte
driftudgifter for kommunen på ca. 370.000 kr. frem til projektets afslutning i 2021.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Projekt 'Cykelkælder på Lyngby Station' vedtages og udvalget afsætter 4,4 mio.
kr., jf. skema, i budgetforhandlingerne for budget 2014-17.
2. Projekt 'By- og Pendlercykler' vedtages og udvalget afsætter 2,5 mio. kr. i
etableringsomkostninger samt 370.000 kr. årligt fra 2016 til projektets afslutning i
2021, jf. skema, i budgetforhandlingerne for budget 2014-17.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Ad 1. og 2. Oversendt til Økonomiudvalget.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
--Forvaltningen bemærker, at der m.h.t. formuleringen i sagsfremstillingen om, at
"... cyklerne placeres på <...>, Klampenborg Station, <...>" for så vidt angår
ordet "på" var ment "ved". Kommunen har ikke drøftet spørgsmålet med Gentofte
Kommune i relation til evt. medfinansiering.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Oversendt til budgetforhandlingerne.
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30
Cykelsuperstier - Tilsagn om medfinansiering på 50% fra staten - budget
2014-2017
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har ansøgt om midler fra statens "pulje til supercykelstier" for at
forbedre forholdene for cykelpendlerne i kommunen. Vejdirektoratet har den 17.
maj 2013 givet tilsagn om tilskud på 104 mio. kr. til 9 nye supercykelstier i
Hovedstadsregionen.
Lyngby-Taarbæk Kommune får dækket 50 % af projektudgifterne på 2 ruter, der
går igennem kommunen svarende til 5,4 mio. kr. til Allerødruten (1. og 2. etape)
samt 0,2 mio. kr. til Ring 4-ruten. Kommunen skal selv finansiere et tilsvarende
beløb til projekterne samt et beløb til projektevaluering.
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 15. januar 2013, at forvaltningen ansøgte
om puljemidler fra statens "pulje til supercykelstier" for de to ovenstående ruter.
Ansøgningerne blev sendt som led i et tværkommunalt samarbejde.
Første etape omfatter den del af Allerødruten, der ligger nord for Lottenborgvej og
syd for Hollandsvej samt den manglende cykelstistrækning på Lyngby Hovedgade
ud for Mølledammen. Første etape vurderes at kunne gennemføres inden for
kommunens rammebeløb til supercykelstier på budget 2013 på 2 mio. kr. samt et
tilsvarende beløb fra statens pulje til supercykelstier.
Det er ikke muligt at opfylde konceptet for supercykelstier på strækningen af
Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej. Derfor er der ansøgt
om, at 2. etape af Allerødruten etableres som en alternativ rute mellem Hollandsvej
og Lottenborgvej. Ruten forløber vest for S-banen og langs med Lyngby sø frem til
Lottenborgvej. Det er en længere rute, men med bedre fremkommelighed, da ruten
er uden signalanlæg og busstoppesteder.
Ring 4-ruten omfatter strækning på Buddingevej, Engelsborgvej og Bagsværdvej til
kommunegrænsen mod Gladsaxe.
Forvaltningen peger på, at der udarbejdes skitseprojekter for Allerødrutens 1. etape
til udvalgets godkendelse inden detailprojektet og udbudsmaterialet igangsættes.
Endvidere peger forvaltningen på, at finansiering af 2. etape af Allerødruten samt
Ring 4-ruten indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014-2017.
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Økonomiske konsekvenser
Der er i B13 afsat en ramme på 2 mio. kr. til anlæg af supercykelstier. Beløbet er
frigivet af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013 i forbindelse med godkendelse
af årsplan for anlægsopgaver på Park- og Vejområdet 2013. Forvaltningen foreslår,
at den frigivne anlægsbevilling på 2 mio. kr., anvendes til at gennemføre projektet
inkl. projektevaluering for supercykelstiens 1. etape af Allerødruten i 2013 og i
2014.
Skema 1.
Anlægsprojekter med statslig
medfinansiering
fra ”Pulje til supercykelstier” 2013
Supercykelstier Allerødruten - 1. etape
Supercykelstier Allerødruten - 2. etape
Supercykelstier Ring 4

B13

B14

B15

mio. mio. mio.
kr.
kr.
kr.
1,0
1,0
0,5
1,5
0,3

B16

Hele
perioden
mio. 2014-2017
kr.
mio. kr.
2,0
1,6
3,6
0,3

Beløbene i skema 1 angiver kommunens samlede andel af udgifterne, dels 50% af
de samlede projektudgifter, dels beløb til projektevaluering. Det er endvidere
angivet, hvornår beløbene forventes anvendt.
Der er krav til drift og vedligeholdelse af supercykelstierne for at sikre cyklisternes
fremkommelighed. Der vil derfor når supercykelstierne er anlagt være afledt
driftsomkostninger til drift og vedligeholdelse af disse. Til Allerødruten 1 etape og
Ring-4 ruten vil der være afledt driftsomkostninger til ekstra renholdelse,
vedligeholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse af stierne samt vedligeholdelse
af nyt og ændret signalanlæg. Til Allerødruten 2. etape som omfatter etablering af
ny sti og bro vil der være afledt driftsomkostninger til renholdelse, vedligeholdelse,
snerydning og glatførebekæmpelse af stien og broen samt udgifter til ny
stibelysning. Afledte driftsomkostninger er beregnet med baggrund i materiale
udarbejdet af arbejdsgruppe under Supercykelstisekretariatet
Skema 2.
Afledte driftsomkostninger
Supercykelstier Allerødruten - 1. etape
Supercykelstier Allerødruten - 2. etape
Supercykelstier Ring 4

B14

B15

B16

B17

mio. mio. kr. mio. mio.
kr.
kr.
kr.
0,035 0,075 0,075 0,075
0,075 0,15
0,01 0,02 0,02

Hele
perioden
2014-2017
mio. kr.
0,26
0,225
0,05

Fra og med 2017 er de årlige afledte driftsomkostninger på 0,245 mio. kr.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår disponering af de allerede frigivne
anlægsmidler på 2 mio. kr.
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Økonomiudvalget for så vidt angår finansieringen på 3,9 mio. kr. (3,6 mio. kr.+ 0,3
mio. kr.) samt afledt drift (0,535 mio. kr.) i budget 2014 - 2017 og årene fremover
(0,245 mio. kr.) vedrørende 2. etape og Ring 4-ruten.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den frigivne ramme på 2 mio. kr. disponeres til supercykelstiens 1. etape af
Allerødruten.
2. der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af cykelsuperstiens 2. etape af
Allerødruten, og at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for budget
2014 – 2017.
3. der afsættes 0,3 mio. kr. til etablering af Ring 4-ruten, og at finansieringen
indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014 – 2017.
4. der afsættes 0,535 mio. kr. til afledte driftsomkostninger jf. skema 2, og at
finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014 - 2017. Fra og
med 2017 er de årlige afledt driftsomkostning på 0,245 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Ad 1. Godkendt.
Ad 2.-4. Oversendt til Økonomiudvalget.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad. 2 – 4 oversendes til budgetforhandlingerne.
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31
Klimatilpasning - Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af
kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
.

Sagsfremstilling
Med ændring af betalingsloven ved BEK nr. 89 af. 30. januar 2013 kan
spildevandsforsyningsselskaber medfinansiere kommunale og private projekter til
håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder.
Spildevandselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter, som er nødvendige
af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand - både drifts- og
anlægsomkostninger. Forsyningsselskabets omkostninger skal indberettes og
godkendes af Forsyningssekretariatet. Tidsfristen for indberetning af
medfinansieringsprojekter for 2014 var 15. april 2013, men på grund af den meget
korte frist fra lovens vedtagelse er tidsfristen nu udskudt til 1. august 2013.
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har den 21. maj 2013 fremsendt samlet anmodning
om tilsagn for 4 projekter til kommunen indeholdende projektbeskrivelse,
tegninger, EEA-beregning, kontaktudkast, beskrivelse af projektejers forpligtelser
og finansieringsforhold samt udkast til indberetning.
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S foreslår, at følgende projekter indberettes til
Forsyningssekretariatet inden fristen:
1. Separering af Agervang: LAR-projektet i Agervang og Kornagervej etableres
for at håndtere skybrud og afskære tag- og vejvand til separat afledning til
Fæstningskanalen. Området er i dag fælleskloakeret og bidrager til de generelle
kapacitetsproblemer i kloakken. I klimaprojektet vil det være Lyngby
Boligselskab, administreret af KAB, der skal være projektejer.
2. Sorgenfrigård: Projektet skal løse kapacitetsproblemerne i fælleskloakkerne i
Sorgenfrigårdskvarterets nordlige område. Projektet introducerer
LAR-elementer som afskærer, forsinker og renser overfladevandet. Der er i
projektet også indeholdt indsatser for tilbageholdelse af overfladevand på
Stadions nordlige del. Det er en forudsætning for projektet, at Lyngby-Taarbæk
Kommune er projektejer. Projektet forventes gennemført med en 100%
medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
3. LAR i Virumparken: Formålet er at løse kapacitetsproblemer i kloakkerne i
området omkring Skolebakken. Der etableres regnbede for vejvand på
Degnebakken samt et nedsivningsbassin, der skal nedsive og forsinke vejvandet
i Virumparken. Det er en forudsætning for projektet, at Lyngby-Taarbæk
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Kommune er projektejer. Projektet forventes gennemført med en 100%
medfinansiering fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Herudover etablerer
Forsyningen selv nye spildevandsledninger i vejene i skolebakkeområdet. De
eksisterende fælleskloakledninger overgår til regnvandsledninger. Regnvandet
føres via en ny ledning til nedsivningsbassinet i Virumparken.
4. Peter Lunds Vej, Bondebyen: Projektet etableres for at reducere belastningen af
de eksisterende fælleskloakker. Vand fra vejene ledes på terræn til et tørt
regnvandsmagasin og gadekær, der genetableres. Det genetablerede gadekær
anlægges med permanent vandspejl i et tørt regnvandsbassin (grøn forte).
Regnvandsbassinet anvendes til nedsivning og opstuvning af regnvand fra de
højere beliggende veje. Der etableres overløb til fælleskloakken fra
regnvandsbassinet. Projektet forventes gennemført med en 100% medfinasiering
fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.
For at kunne realisere klimatilpasningsprojekterne som medfinansieringsprojekter
med opstart i 2014, er følgende tilsagn fra Lyngby-Taarbæk Kommune nødvendige
til brug for indberetningen til Forsyningssekretariatet 1. august 2013:
1. Kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som
hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.
2. Tilsagn om, at Lyngby-Taarbæk Kommune er projektejer for nærværende
projekt.
3. Underskrevet kontrakt mellem Kommunen og Forsyning (kan eventuelt
uddelegeres til administrationen)
For projektet "Separering af Agervang" er kun punkt 1 nødvendigt, da kommunen
ikke skal være projektejer på dette projekt.
Forvaltningen peger på, at der i den forbindelse fremsendes positiv
hensigtserklæring til projektet med følgende ordlyd:
"Lyngby-Taarbæk Forsyning har den 21. maj 2013 anmodet om kommunens
umiddelbare støtte til Forsyningens deltagelse i klimaprojekt i Agervang, som
beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse. Forvaltningen anbefaler at give
Lyngby-Taarbæk Forsyning den nødvendige støtte til at kunne iværksætte en
ansøgningsprocedure for klimaprojektet i Agervang. Dette sker med forbehold for
en nærmere undersøgelse af projektets grundlæggende egnethed til formålet,
herunder bl.a. med hensyn til planforhold, vejforhold, miljøforhold og Lyngby
Boligselskabs (administreret af KAB) finansieringsmuligheder. Hermed meddeles
kommunens støtte til Forsyningens deltagelse i klimaprojektet Agervang. Det
bemærkes, at de anførte forbehold under alle omstændigheder kan indebære en
efterfølgende politisk behandling, når egentlige projektforslag måtte være
udarbejdet.".
Projektejer ejer, etablerer, driver og vedligeholder projektet/anlægget.
Forsyningselskabet betaler projektejer for de dele af projektet, der vedrører
håndteringen af tag- og overfladevand.
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Projektejer varetager og styrer alle dele af projektets /anlæggets etablering,
herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse
af kontrakter om etableringen. Dette kan blandt andet gennemføres med assistance
fra en bygherrerådgiver.
Forsyningsselskabet kan alene deltage i et alternativt projekt, hvis
spildevandselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end
de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig
tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.
Projektejer påtager sig risikoen for fordyrelser, der er større end de forventede
omkostninger ved den sædvanlige tilpasning ville have været.
Af det fremsendte materiale fra Forsyningen fremgår det, at budgettet for hvert af
klimaprojekterne er lavere end for et traditionelt kloakprojekt. Det vil sige, at
Forsyningen kan afholde alle udgifter.
Økonomiske konsekvenser
Separering af Agervang kræver ikke udgifter til kommunen ud over almindelig
myndighedsbehandling.
For de 3 øvrige projekter, hvor kommune skal være projektejer kommer hertil
lånefinansiering af anlægsomkostningerne for hvert af projekterne.
Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over en periode maksimalt svarende til
afdragsperioden på lånet.
Endvidere står kommunen i forskud med drifts- og vedligeholdelsesudgifter, idet
forsyningsselskabets betalinger af tilskud til projektejers drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger falder som en årlig betaling i det år, hvor de
pågældende omkostninger afholdes af projektejer.
Herudover kan der være afledte driftsomkostninger som for eksempel ændret
vinterbekæmpelse.
Budget for hvert af projekterne er vurderet til:
Anlægsoverslag
Driftsomkostninger
Projekt
Sorgenfrigård
10.125.500 kr.
48.000 kr./år.
LAR i Virumparken
5.885.000 kr.
50.000 kr./år.
Peter Lunds Vej,
4.500.000 kr.
25.000 kr./år.
Bondebyen
Afklaring af de budgetmæssige konsekvenser afventer foreløbig stillingtagen til de
enkelte LAR-projekter, og vil blive fremlagt i forbindelse med fremlæggelsen af
projekterne til endelig politisk godkendelse.
Ved indberetning til Forsyningssekretariatet pr. 1. august 2013 er der mulighed for
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at opnå 100 % medfinansiering af projekterne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der til klimaprojektet Agervang fremsendes positiv hensigtserklæring til
projektet som ovenfor beskrevet.
2. forvaltningen delegeres kompetence til at tage foreløbig stilling til de tre øvrige
LAR-projekter i Sorgenfrigård, Virumparken og Bondebyen med henblik på
indberetning til Forsyningssekretariatet 1. august 2013, og med forbehold for
efterfølgende politisk godkendelse, som er betinget af
medfinansieringsmulighederne.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Ad 1. og 2. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
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32
Nedlæggelse af parkeringsareal (vejlitra 7000bc og del af 7000d og 7000bæ)
som offentligt vejareal ifm. Lokalplan nr. 235 for Kanalvejsområdet Nord
.

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan for Kanalvejsområdet Nord nr. 235 forventes sendt i 8 ugers
offentlig høring umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013.
Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Kanalvejsgrunden kan bygges en
blanding af bolig, erhverv og detailhandel. Byggeriet forudsætter, at det offentlige
vejareal vejlitra 7000 bc og del af 7000 d og del af 7000 bæ nedlægges, jf. det
sagen vedlagte kortbilag, der er en midlertidig skitse, som afventer endelig
opdatering af landinspektørfirmaet.
Vejarealet tjener i dag som offentligt parkeringsareal med 450 p-pladser med et
samlet areal på ca. 1,5 ha (ca. 15.000 m2).
Kommunen har i perioden 5. december 2012 - 22. februar 2013 gennemført et
udbud for et samlet salg af hele Kanalvejsgrunden, som Danica Pension har vundet.
Ifølge udbuddet overgår arealet til Danica Pension, når lokalplanen for området er
endeligt vedtaget.
Før arealet kan overgå til den i lokalplanforslaget udlagte anvendelse, skal arealet
nedlægges som offentlig vej i henhold til reglerne i Lov om offentlige veje
(Vejloven), kapitel 9, §§ 90 og 91.
Af vejloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke bestående
kommuneveje, der skal nedlægges. Vejbestyrelsen kan i følge vejloven frit råde
over areal fra nedlagt offentlig vej, hvis nedlæggelsen forudsættes i lokalplan. Dvs.
at kommunen kan tilbyde hele arealet til Danica Pension.
Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om nedlæggelse af vejarealet kan først
træffes samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen.
Ingen dele af vejarealerne ønskes opretholdt som privat fællesvej/privat vej. Der
skal derfor gives mindst 8 ugers frist til over for kommunen at fremsætte krav om,
at vejen bør opretholdes.
Beslutning om nedlæggelse af vejareal skal i henhold til vejlovens § 90, stk. 5 og 6
kundgøres med indsigelsesfrist på 8 uger i de stedlige blade, og ejere og brugere af
ejendomme, der skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes
herom.
Dette påtænkes gjort samtidig med, at lokalplanforlaget offentliggøres, og samtlige
til vejen grænsende ejendomme informeres om nedlæggelsen - både ejere og lejere
- per brev.
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Hvis der er ledningsejere, der har ledninger i det nedlagte vejareal, vil deres
rettigheder blive sikret ved tinglyst deklaration på foranledning af kommunen.
Eventuel omlægning af ledninger vil ske for bygherres regning.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der træffes foreløbig beslutning om at nedlægge
vejarealet (vejlitra 7000 bc og del af 7000 d og 7000 bæ) som offentligt vejareal i
forbindelse med lokalplan 235 for Kanalvejsområdet Nord efter proceduren i
Vejlovens kapitel 9, §§ 90 og 91.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Anbefalet, idet udvalget noterer sig, at endelig nedlæggelse af vejarealet først kan
finde sted under forudsætning af en endelig vedtagelse af lokalplanen.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.
C tager forbehold. Der udarbejdes notat om de midlertidige p-forhold.
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33.
Trafiksikkerhed i Lyngby Taarbæk Kommune - budget 2014 - 2017
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i kommunen og har
vedtaget følgende planer:
 Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015
 Skolevejsredegørelse 2010 – 2013
Der er ikke afsat midler fremadrettet i budgettet til gennemførelse af projekter i
planerne. For at nå kommunalbestyrelsens målsætninger i planerne skal der afsættes
midler til trafiksikkerhedsarbejdet i budget 2014 - 2017.
Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2012 ”Trafiksikkerhedsplan 2012 –
2015".
Trafiksikkerhedsplanen indeholder visioner og mål for trafiksikkerhedsarbejdet, en
investeringsplan for perioden 2012 – 2015, analyse af trafikuheld på kommunens
vejnet, udpegning af uheldsbelastede lokaliteter, særlige indsatsområder og
virkemidler.
Den 26. marts 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at finansieringen
af projekter i trafiksikkerhedsplanen skulle indgå i budgetforhandlinger for budget
2013 – 2016.
Der blev ikke afsat midler til trafiksikkerhedsarbejdet i budgetaftalen for
2013-2016. Teknik- og Miljøudvalget anbefalede efterfølgende den 13. november
2012, at målsætningen for trafiksikkerheden fastholdes og Økonomiudvalget har
den 22. november 2012 besluttet, at sagen genoptages i forbindelse med
behandlingen af 1. anslået regnskab.
Skolevejsredegørelse 2010 - 2013
Skolevejene skal sikres, så det bliver trygt at færdes til og fra skole, fritidsordninger
med mere. Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes en
skolevejsredegørelse hvert 4. år.
Skolevejsredegørelsen omhandler målsætninger, kortlægning af utrygge steder i
kommunen, fokusområder samt projektforslag. Hvis kommunen skal leve op til
målet om udarbejdelse af skolevejsredegørelse hvert 4. år, skal der foretages en
revision i 2013 samt en internetbaseret skolevejsanalyse. Revision af
skolevejsredegørelsen er dog udsat til 2014.
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Økonomiske konsekvenser
For at nå det fastsatte mål for trafiksikkerheden i 2015 omfatter
Trafiksikkerhedsplanen forslag til investeringer med et beløb på i alt 8 mio. kr..
Kommunalbestyrelsen har fremrykket en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra B14 til
B13, og disse midler blev disponeret af Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
til forbedring af sikkerheden på skolevejene. Det foreslås derfor, at der afsættes 6
mio. kr. – svarende til 2 mio kr. årligt i perioden 2014 til 2016 – til gennemførelse
af øvrige projekter i trafiksikkerhedsplanen.
En pulje til sikring af skoleveje var frem til udgangen af budgetår 2010 afsat med et
fast årligt rådighedsbeløb i størrelsesordenen 1 mio. kr. I forbindelse med
budgetlægning 2011-14 bortfaldt denne pulje.
Forvaltningen peger på, at der fra og med 2015 årligt afsættes en pulje på 1 mio. kr.
til sikring af skoleveje, og at der i 2014 afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af
internetbaseret skolevejsanalyse i forbindelse med en udskudt revision af
skolevejsredegørelsen.
Trafiksikkerhed i Lyngby-Taarbæk
Kommune
Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015
Internetbaseret skolevejsanalyse, del af
redegørelse
Projekter i henhold til skolevejsredegørelsen

B14
B15
B16
B17
(mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.)
2,0
2,0
2,0
0,1
1,0

1,0

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at finansieringen tilvejebringes helt eller delvist af provenu
fra gennemført udbud af slidlag fra 2013. I det omfang, at der mangler midler,
søges disse indarbejdet i budget 2015 - 2018.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.
--Forvaltningen bemærker, at der principielt er tale om at oversende sagen til
budgetforhandlingerne.

1,0
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Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Oversendt til budgetforhandlingerne.
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34
Vedligeholdelse af broer og bygværker i kommunen 2013-2017
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der afsat 16,9 mio. kr. til
renovering af broer i årene 2012 -2015, samt 3,850 mio. kr. i planlægningsåret
2016.
Herudover er der i forbindelse med budgetstrategien for 2014-17 indregnet 8,653
mio. kr. årligt i 2014-16 til renovering af omfartsvejens bro over Nordbanen.
I alt er der i perioden 2013-2017 afsat 43,6 mio. kr.
Brovedligeholdelsesplanen er udarbejdet på grundlag af udførte hovedeftersyn på
kommunens broer i 2009, hvor også Omfartsvejens broer indgik.
Efterfølgende har DSB henvendt sig om problemer med Omfartsvejens bro over
Nordbanen. Broen går over S-togslinien mellem Lyngby og Jægersborg.
På baggrund af DSB's henvendelse har forvaltningen iværksat særligt eftersyn af
Bro 515-018 / Bro 13340 / Lyngby Omfartsvej over Nordbanen.
Der er konstateret "betonsyge", hvilket vil sige mikroskopiske revnedannelser i
beton som ved vandnedsivning vil nedbryde beton og armering. Da broen er udført
med spændbeton elementer vil en vandnedsivning betyde nedbrydning af den
forspændte armering og broen vil miste sin styrke.
En nødvendig gennemgribende fugtisolering af broen er akut .
I tidligere fremsendte og godkendte brovedligeholdelsesplaner er der indregnet
vedligeholdelsesarbejder for 4,0 mio. kr. i år 2013 - 2014. På baggrund af de nye
undersøgelse foretaget af eksterne rådgiver COWI-Consult foreslås en strategi A
eller B for reparation.
I strategi A foreslås omisoleringen af broen udført i årene 2013-2014-2015, som et
sammenhængende arbejde. Samlet udgift 25,96 mio. kr.
I strategi B foreslås mest akutte arealer omisoleret i årene 2013-2014 med
efterfølgende omisolering af kørebanearealer 2021-2022 med en udgiftsfordeling på
15,7 mio kr i år 2013-2014, 13,3 mio. kr. i år 2021 og 6,9 mio i år 2041.
På denne baggrund har forvaltningen revideret brovedligeholdelsesplanen ved at
udskyde allerede planlagte reparationsarbejder.
Ved indarbejdelse af strategi A vil planen over en 5-årig periode se sådan ud:
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Ved indarbejdelse af strategi B vil planen over en 5-årig periode se sådan ud:

med yderligere kapitalbehov på 13,3 mio. kr. i år 2021 og 6,9 mio. kr. i år 2041.
I planerne er der indarbejdet projekteringsudgifter for bro over nordbane
(motorvejsbroen) i år 2013 med efterfølgende reparationsarbejder i efterfølgende år.
Forudsætningerne er, at der i begge modeller udsættes de samme
brovedligeholdelsesarbejder til efter 2017.
Vedligeholdelsesplan for bro oven på Lyngby Station tages op i forbindelse med
revidering og opdatering af vedligeholdelsesplanen i 2017 og er derfor ikke belyst i
denne sag.
Der er for stor usikkerhed om vedligeholdelsesarbejdernes omfang ud over 2017,
og dette må derfor justeres i forbindelse med opdatering af vedligeholdelsesplanen
ved kommende generaleftersyn.
Forvaltningen peger på, at brovedligeholdelsen udføres med udgangspunkt i
strategi A, som den sammenlagt billigste løsning, og at brovedligeholdelsesplanen
for 2013-2016 justeres i overensstemmelse hermed.
Økonomiske konsekvenser
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-= bevillingsoverskud, +=bevillingsunderskud

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. brovedligeholdelsen udføres med udgangspunkt i strategi A, som den
sammenlagt billigste løsning.
2. brovedligeholdelsesplanen (strategi A) indarbejdes i budget 2013 samt
budgetforslag 2014-17.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2013
Ad 1. og 2. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Lene Kaspersen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-06-2013, s.87

35
Kommunens styrelsesvedtægt
.

Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægten blev senest justeret med ikrafttræden den 1. oktober 2010, hvor
muligheden for indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøder uanset
en hindrings varighed blev indskrevet. En mere grundlæggende justering af
styrelsesvedtægten blev foretaget i 2009 med ikrafttræden 1. januar 2010, hvor
antallet af udvalg blev reduceret.
Følgende anviser eller indikerer et aktuelt behov for stillingtagen til justering af
styrelsesvedtægten:







Forsøgsordning med ”Borgerrådgiver" skal indskrives
Ændret opgavefordeling som følge af den justerede administration pr. 1.
september 2012
”Resultat af svar på spørgeskema til kommunalbestyrelsens medlemmer” af 25.
april 2013 samt kommunalbestyrelsens drøftelse heraf den 30. maj 2013
Ikrafttræden pr. 1. januar 2013 af ændringer i styrelsesloven, som giver
mulighed for at indkalde stedfortræder ved midlertidigt lovligt forfald og ved
inhabilitet i et stående udvalg. Derudover omhandlede ændringerne
vederlæggelsen for varetagelsen af kommunale hverv, hvor Økonomiudvalget
den 18. april 2013 blev orienteret om bekendtgørelsen om ændring af
bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af
kommunale hverv, og som indebærer, at udvalgsformandsvederlag kan deles
med næstformand i udvalgene, såfremt det ønskes, ligesom der kan sfsættes en
pulje til finansiering af formænd for evt. såkaldte §17, stk. 4-udvalg
Ændring i Folkeoplysningsloven som indebærer, at bestemmelsen om vederlag
til formanden for Folkeoplysningsudvalget skal ændres, således at betegnelsen
ændres til et § 35, stk. 2 udvalg.

I lyset af de indhentede erfaringer og den justerede administrative struktur i
kommunen er det som optakt til valgperioden 2014-2017 undersøgt, om der kan
være grundlag for at overveje justeringer i opgavefordelingen mellem udvalgene. I
den forbindelse er det bl.a. nævnt, at Økonomiudvalget har relativt mange sager til
behandling, som sammenholdt med ejendomsområdets samling under udvalget har
rejst spørgsmål om evt. at flytte dels beskæftigelsesområdet, dels
kommuneplankompetencen. Herudover er der rejst spørgsmål om at konsolidere
Udviklings- og Strategiudvalgets opgavefelt, såfremt udvalget skal videreføres,
ligesom spørgsmålet om et selvstændigt udvalg for kultur- og fritidsområdet er rejst
i sammenhæng med en evt. flytning af bl.a. klubområdet til Børne- og
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Ungdomsudvalget og samling af sundhedsfremmeområdet under Social- og
Sundhedsudvalget.
I det sagen vedlagte notat (bilag) uddybes ovennævnte, og foreslåede ændringer i
forhold til gældende styrelsesvedtægt fremgår ligeledes af den sagen vedlagte
oversigt.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Ændringer til styrelsesvedtægt skal ifølge styrelsesloven behandles to gange af
kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de i udkast til ny styrelsesvedtægt foreslåede ændringer
behandles.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales, idet der også arbejdes videre med næstformandsvederlæggelse på 10 %
af formandshonoraret i det enkelte udvalg, men at der m.h.t. opgaveflytninger
mellem udvalg m.v. afventes en senere drøftelse.
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36
Lundtofte skoles udbygning
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2011 en anlægsbevilling på 4,2
mio. kr. til udbygningen af Lundtofte Skoles indskolingshus.
Det drejer sig om en tilbygning på to fleksible lokaler, som vil give Lundtofte Skole
et fuldt udbygget indskolingshus til 8 klasser, 2 spor fra 0.-3. klasse, inkl. diverse
øvrige lokaler (køkken/alrum, værksted, garderober, depoter, personalerum mv.).
Alle lokaler benyttes af såvel skoledelen som fritidsdelen.
Efter afholdt licitation i oktober 2011 blev arbejdet igangsat og er nu udført og
afsluttet i 2012. Forvaltningen fremlagde anlægsregnskab for det udførte projekt
overfor Økonomiudvalget i april 2013, hvoraf det fremgik, at der var et
mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært fremkom på grund af få udgifter til
ekstraarbejde. Godt 0,2 mio. kr. af mindreforbruget blev godkendt overført til to
andre projekter med merforbrug, og restbeløbet 409.947 kr. blev tilført
kommunekassen.
I Kommunalbestyrelsens spørgetid den 25. april 2013 blev det fremført af en borger
(og lærer på skolen), at der i forbindelse med en ændring af lokaleanvendelse,
havde været et ønske om at få etableret en køkkenvask i det lokale, der nu bruges til
personalet.
Forvaltningen vurderer, at ønsket er sagligt begrundet, idet der ved udbygningen
blev nedlagt en tilsvarende facilitet, som personalet havde adgang til. Forvaltningen
har derfor indhentet tilbud af 13. maj 2013 (bilag), som udgør 56.450 kr. for
etablering af denne køkkenvask med bl.a. fremføring varmt vand, udgravning og
tilkobling af afløb til kloak, ny bordplade og montering af vask og armatur samt
tilslutning til opvaskemaskine og reparation af linoleumsgulv.
Forvaltningen peger på, at tilbuddet accepteres, og arbejde udføres finansieret af de
409.947 kr. som tilgik kommunekassen.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften på 56.450 kr. foreslås finansieret af det mindreforbrug på 409.947 kr.,
som tilgik kommunekassen ved anlægsregnskabet, jf. Kommunalbestyrelsens møde
den 25. april 2013.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives bevilling på 56.450 kr. til Lundtofte Skoles drift
til etablering af køkkenvask i personalelokalet i forbindelse med udbygningen,
finansieret af mindreforbruget på 409.947 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. juni 2013
Anbefalet.
Trine Nebel Schou (R) var fraværende.
--Forvaltningen gør opmærksom på, at der er en fejl i indstillingen derhen, at der
ikke er tale om at anvende midler af mindreforbruget på 409.947 kr., idet beløbet
er tilført kommunekassen den 25. april 2013, hvorfor der rettelig er tale om
forslag om en bevilling på 56.450 kr.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales, herunder at der gives bevilling på 56.450 kr.
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37
Omsorgsboliger på Buddingevej 50, den videre proces
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 er der indgået aftale om at opføre
40 nye omsorgsboliger - bygget som ældreboliger i forhold til
almenboliglovgivningen.
Byplanudvalget har den 6. februar 2013 i forbindelse med behandling af sagen om
placeringen af omsorgsboligerne ønsket et notat omkring anvendelsesmulighederne
for ejendommene Chr. X's Allé nr. 109-113. Kommunalbestyrelsen har den 28.
februar 2013 besluttet, at der arbejdes videre med arealet på Buddingevej 50 - den
tidligere statsskole i forhold til etablering af omsorgsboliger.
Forvaltningen har i notat af 15. maj 2013 om beskrivelse af ejendommene Chr. X's
Allé nr. 109-113 redegjort for anvendelsesmuligheden i forbindelse med
omsorgsboliger (bilag).
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til mappe for omsorgsboligerne på
Buddingevej 50, som er et samlet dokument, med blandt andet beskrivelser af
bygning og grund, planforhold og de ældrefaglige visioner for omsorgsboligerne,
herunder målgruppe og indhold af aktiviteter, oplevelser og tryghed for beboerne
samt tidsplan og økonomi (bilag).
I denne mappe ligger desuden tre forslag til placering af 16 boliger på grunden, idet
der forventes etableret 24 boliger i hovedhuset. På denne baggrund peger
forvaltningen på at der udarbejdes en lokalplan med mulighed for opførelse af ny
bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m², jf. kortbilag med
nuværende lokalplan (bilag).
Herudover peger forvaltningen på at der udarbejdes et kommuneplantillæg med
mulighed for den påtænkte anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv., hvor
ejendommen Buddingevej 54 også inddrages, idet bebyggelsesprocenten i dag er på
45. Til finansiering af projektet peger forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling
på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2
mio. kr. til helhedsplan mv.
Social- og Sundhedsudvalget har i maj 2013 behandlet oplæg til visionerne for
boligerne, målgruppen og "omsorgspakken", som indeholder aktiviteter, oplevelser,
samvær og fællesskab, og som skal drives af et fast tilknyttet personale for 1 mio.
kr. årligt i drift, jf. ovennævnte "mappe". Udvalget besluttede at lægge oplægget til
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grund for det videre arbejde med boligerne. Arbejdet med indholdet af
omsorgsboligerne er siden kvalificeret gennem dialog med potentielle brugere af de
kommende omsorgsboliger, herunder repræsentanter fra Seniorrådet og Ældre
Sagen samt andre plejehjem, som har arbejdet succesfuldt med at inddrage beboere
i udvikling og drift. Sideløbende har forvaltningen foranstaltet en række møder med
de omkringliggende institutioner for at afklare og tage initiativ til samarbejde
omkring aktiviteter og oplevelser. Senere forventes samarbejdet også at omfatte
"spacemanagement" - deling og brug af hinandens arealer.
Forvaltningen peger på, at målgruppe, indhold af omsorgspakken samt samarbejdet
med omkringliggende institutioner fastlægges som koncept for omsorgsboligerne
og indgår i det endelige byggeprogram, jf. ovennævnte dokument.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til helhedsplan mv., samt 8,6 mio. kr. til grundkapital
(10 % af det samlede anlægsbudget for omsorgsboligerne).
Derudover indregnes indtægt ved grundsalg -7,68 mio. kr. (jf. lov om støttet
byggeri) i 2014 samt 1,5 mio. kr. til montering (inventar mv.) i 2015.
For at kunne igangsætte det videre arbejde, herunder byggetekniske analyser af
bygningen og grunden samt udarbejdelse af materiale til lokalplan mv., peger
forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling på de i budgettet afsatte 2 mio. kr. til
helhedsplan mv.
Byggeprojektet forventes afholdt inden for disse allerede afsatte rammer.
Driftsudgifterne på 1 mio. kr. indgår i budget 2013-16.
Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår målgruppe og indhold af
omsorgsboligerne (side 5-11)
Byplanudvalget for så vidt angår lokalplan (side 12-33)
Økonomiudvalget for så vidt angår beslutning om udarbejdelse af
kommuneplantillæg
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår anlægsbevilling.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der på baggrund af det foreslåede udarbejdes ny lokalplan med mulighed for
opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m²
2. der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende anvendelse,
bebyggelsesprocent på 70 mv.
3. målgruppen, indholdet af omsorgspakken samt samarbejdet med
omkringliggende institutioner godkendes endeligt
4. der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013
afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.
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Byplanudvalget den 12. juni 2013
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefalet.
Ad. 4. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013
Ad. 3. Godkendt.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Ad.2 Godkendt.
Ad.4 Anbefales.
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38
Afløsning/aflastning af pårørende til borgere med demens.
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget anmodede den 5. december 2012 forvaltningen om at
forelægge en sag, hvor grundlaget for afløsning/aflastning for ægtefæller til
demente borgere belyses, jf. notat af 16. januar 2013 (bilag), fremlagt for Social- og
Sundhedsudvalget den 6. februar 2013. Social- og Sundhedsudvalget bad på denne
baggrund forvaltningen om et konkret forslag til, hvordan pårørendes behov for
afløsning/aflastning kan imødekommes indenfor den eksisterende økonomiske
ramme.
Forvaltningen har udarbejdet et oplæg til en udvidelse af serviceniveauet på
området (bilag) og foreslår, at finansieringen findes ved at udvide antallet af
selvkørende støvsugere som erstatning for støvsugning.
Formålet med aflastningstilbuddet er at forebygge isolation samt mindske
belastningen af pårørende til demente borgere og derved udsætte indflytning på
plejehjem.
Målgruppen for tilbuddet om aflastning af pårørende er samboende pårørende til
borgere med hukommelsessvækkelse, som ikke kan være alene i hjemmet. I april
2013 har demensteamet vurderet, at det p.t. vil dreje sig om 19 pårørende, der har
ønske om afløsning i hjemmet, og som vil kunne modtage tilbud som beskrevet.
Der kan visiteres til aflastning af pårørende ved f.eks. sundhedsmæssig behandling
– tandlæge, læge, speciallæge, genoptræning o.l., samt til deltagelse i
fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter m.m.
Forvaltningen peger på, at det er kommunens eller frit-valg leverandørernes egne
hjemmehjælpere med en sundhedsfaglig uddannelse, som kender hjemmet, der
afløser i hjemmene, når den pårørende skal aflastes.
Forvaltningen peger endvidere på, at der udarbejdes en kvalitetsstandard for
tilbuddet og dets målgruppe indeholdende et max. antal timer til ydelsen svarende
til gennemsnitligt 4 - 6 timer månedligt. Dette vil medføre en omprioritering af
ressourcer svarende til mellem 450.000 – 700.000 kr. årligt.
Økonomiske konsekvenser
Der lægges op til, at udgiften til aflastning af pårørende til borgere med demens
finansieres via selvkørende støvsugere.
Finansieringsforslaget omfatter indkøb af selvkørende støvsugere til 490 borgere.
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Besparelsen består i, at borgerne fremover får støvsuget ved hjælp af en
selvkørende støvsuger, hvorved antallet af hjemmehjælpstimer reduceres.
Kommunen betaler for støvsugerne, der indkøbes over to år. Dermed vil
besparelsen først være fuldt indfaset i 2015. Den samlede udgift til 490 støvsugere
udgør godt 0,9 mio. kr. Fra 2017 udskiftes der hvert år 1/3 af de selvkørende
støvsugere. Hertil kommer en merudgift til ergoterapeuter i 2014 og 2015, når
borgerne får en selvkørende støvsuger.
Investeringen i selvkørende støvsugere indebærer, at initiativet ikke indbringer en
besparelse på 0,5 mio. kr. til finansiering af aflastning af pårørende til borgere med
demens i 2014. Merforbruget i 2014 vil således skulle overføres til det
efterfølgende år.

Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der tages stilling til, om aflastningstilbuddet skal iværksættes
2. forslaget finansieres som beskrevet ovenfor.

Social- og Sundhedsudvalget den 15. maj 2013
Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013
1. Social- og Sundhedsudvalget er positiv overfor forslaget, idet finansieringen
foreslås tilvejebragt via ændring af voksenelevløn på social- og
sundhedshjælperområdet, jf. sag nr. 5.
2. Spørgsmålet om finansiering oversendes til økonomiudvalget, idet der
forudsættes en drøftelse i budgetforligskredsen. En evt. merbesparelse forventes
forbeholdt de svageste på ældreområdet.
Hans Henrik Madsen (F) tager forbehold.
--Ud over at der vedlægges protokoludskrift vedr. den i fagudvalgets beslutning
nævnte henvisning til sag "Aldersfordeling SOSU-elevuddannelsen" vedlægges
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tillige handleforslag ÆL2 fra det den 20. august 2012 offentliggjorte
handleforslag vedr. budget 2013-16.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Sagen tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget.
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39
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om arbejdstid på
skoleområdet
.

Morten Normann Jørgensen har gennem e-mail af 28. maj 2013 anmodet om, at der
som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Folketinget har vedtaget et lovindgreb, der rummer muligheden for indgåelse af
lokalaftaler om arbejdstiden på skoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget bør
drøfte muligheden for en fortsat lokal aftale i Lyngby-Taarbæk Kommune samt
tilrettelægge en proces, der skaber klarhed over hvordan lovindgrebet vil/kan
påvirke folkeskolelærerne i vores kommune."

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Økonomiudvalget ønsker, at der etableres et bredt samarbejde med ledelse og
medarbejdere på skoleområdet og vil derfor indkalde til møde umiddelbart efter
sommerferien med henblik på at skabe en fælles forståelse af lærernes og
pædagogernes arbejdstid set i relation til skolereformen.
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40
Lærerkonflikten - feriepenge
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling den 30. maj 2013 af sagen
"Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge af
konflikten med lærerne" indgik i debatten også spørgsmål særskilt vedrørende
feriepenge.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12. juni
2013 vedrørende emnet.
Økonomiske konsekvenser
Jf. notatet.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Taget til efterretning.
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41
Meddelelser
.

1. Danmarks nye vandtestcenter er valgt
Kommunen og DTU besluttede sammen at deltage i konkurrencen om at blive valgt
som konsortium til gennemførelse af tanken om et nationalt testcenter for
vandteknologi, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af økonomiudvalgets møde
den 28. februar 2013.(bilag)
Miljøministeriet har gennem den sagen vedlagte pressemeddelelse af 14. maj 2013
(bilag) nu oplyst, at et konsortium med COWI og Teknologisk Institut som
projektledere og med både forskningsinstitutioner, forsyningsvirksomheder og
kommuner som partnere, har vundet udbuddet.
Det oplyses, at det nye testcenter vil være et netværk af allerede eksisterende
faciliteter suppleret med et nyt mobilt testanlæg, og at der etableres et sekretariat i
Region Midtjylland, hvor virksomheder kan henvende sig og få rådgivning om,
hvor og hvordan holdbarheden i ideer m.v. kan afprøves. Når en virksomhed har
henvendt sig til sekretariatet vil det således kunne hjælpe med enten at få en
forskningsinstitution til at vurdere ideen eller finde rette afprøvningsfaciliteter til et
produkt.

2. Status på udbud af brandkøretøjer
På mødet den 12.03.2013 blev der givet en orientering om status på udbud af
brandkøretøjer. Udbuddet på levering af 3 brandkøretøjer til Lyngby-Taarbæk
Kommune er afsluttet, idet der d. 19.04.2013 er indgået kontrakt med Falck A/S om
opbygning af brandkøretøjerne med levering til kommunen i efteråret 2013. Det
fælles udbud på drejestiger, med Ålborg Kommune som "tovholder", er blevet
annulleret, idet der blev konstateret fejl i udbudsmaterialet og udbudsprocessen. 4
kommuner er efterfølgende gået sammen i et nyt fælles udbud om levering af
drejestiger. Lyngby-Taarbæk Kommune er i den sammenhæng "tovholder", og
levering til Lyngby-Taarbæk forventes primo 2014.

3. Indgåelse af aftale på beredskabsområdet i Nordsjælland
Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Nordsjælland
(indenfor Nordsjællands Politikreds) indgået en aftale om gensidig vederlagsfri
assistance på beredskabsområdet. Aftalen bevirker at kommunerne er forpligtiget til
at bistå hinanden gensidigt og vederlagsfrit ved større, længerevarende eller
komplekse hændelser, hvor den enkelte kommunens beredskabsressourcer ikke er
tilstrækkelige. Aftalen bekræftes én gang i hver valgperiode, dog første gang i
2018. Aftalen forventes ikke at ændre på nuværende forhold, herunder økonomi.
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Beredskabskommissionen behandles sagen på mødet den 24.04.2013, jf. den sagen
vedlagte protokoludskrift. (bilag)

4. Evaluering af reform af den offentlige sektor (2005)
Økonomi- og Indenrigsministeriet har under overskriften "Regeringens udspil
"Bedre kvalitet og samarbejde"" den 10. juni 2013 udsendt det sagen vedlagte
materiale som opfølgning på evaluering af kommunalreformen.

5. Fredningssag vedr. Lyngby Rådhus
Landsforeningen for bygnings – og landskabskultur har orienteret kommunen om,
at foreningen har rejst en fredningssag vedr. rådhuset, jf. herved vedlagte "link" til
foreningens hjemmeside.
http://byogland.dk/fredningogbevaring_fredningsforslag.html og det sagen vedlagte
uddrag heraf. Det er Kulturministeriet (Kulturarvsstyrelsen), der behandler
fredningsanmodninger og afgør fredningssager.
Kulturarvsstyrelsen har ikke henvendt sig til kommunen endnu. Imidlertid er
fredningsandragendet allerede kendt i offentligheden, jf. herved vedlagte uddrag af
fagbladet "LICITATIONEN Byggeriets Dagblad" af 10. juni 2013, hvoraf
spørgsmålet om fredning af Rådhuset er omtalt. Forvaltningen vil vende tilbage
med en vurdering af fredningsforslagets konsekvenser for rådhusprojektet.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Taget til efterretning.
Endvidere drøftedes initiativ fra Vidensbyforeningen vedr. aktiviteter i relation til
studiestartaktiviteter planlagt i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne, jf. det
protokollen vedhæftede oplæg fra Vidensbyforeningen.
Emnet forelægges som sag for Udviklings- og Strategiudvalget i august 2013, men
økonomiudvalget er indforstået med, at der af hensyn til at kunne påbegynde
kommunens understøttelse af projektet allerede fra nu kan anvendes op til 100.000
kr. kommunale midler til formålet.
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49
Personsag
.

Sagsfremstilling
Personsag - kommunaldirektørens åremålsaftale.
På baggrund af politiske drøftelser den 29. april og 3. juni 2013 havde
forvaltningen forberedt en sag vedrørende stillingtagen til kommunaldirektørens
ansættelsesforhold fra 1. april 2014.
Kommunaldirektøren har gennem den sagen vedlagte e-mail af 12. juni 2013
imidlertid meddelt kommunalbestyrelsen, at han ikke søger sin kontrakt forlænget,
når den udløber ultimo marts 2014.
Forvaltningen peger derfor på, at der foretages en drøftelse af det fremadrettede
forløb.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Drøftet.
Sagen gøres tilgængelig for offentligheden.
M.h.t. det fremadrettede forelægger forvaltningen sag på det førstkommende
ordinære møde vedr. profilbeskrivelse samt procesplan for rekruttering m.v.
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50
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. Dyrehavegaard
.

Sofia Osmani har gennem e-mail af 13. juni 2013 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag vedr. Dyrehavegaard.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Drøftet, idet stillede spørgsmål fremsendes til forvaltningen. Sagen drøftes videre
den 25. juni 2013.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Sagen oversendes til kommunalbestyrelsen.
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Forhøring - for de stationære områder omkring Sorgenfri S-station
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af de indkomne idéer og forslag til forhøring i 2011
om Sorgenfri Torvs fremtid besluttede Økonomiudvalget den 13. december 2011
(bilag), at der skulle udarbejdes en helhedsplan for området omkring Sorgenfri
Station. I den mellemliggende periode har forvaltningen i samarbejde med de
berørte parter arbejdet med forskellige forslag til udvikling af området. I perioden
er der også sket flere forandringer i området, blandt andet er politiet flyttet fra
ejendommen Hummeltoftevej 14 og senest har Kommunalbestyrelsen igangsat
udarbejdelse af en detailhandelsstrategi.
Udkast til helhedsplan for de stationsnære arealer i Sorgenfri
Forvaltningen har i samarbejde med MTHøjgård og Freja Ejendomme udarbejdet
vedlagte udkast til en helhedsplan, og senest er også Sorgenfri Torv K/S indgået
aktivt i arbejdet.
Helhedsplanen tager udgangspunkt i følgende:
 Området skal fornys og kvaliteten i området skal øges.
 Dagligvareforsyningen i Sorgenfri skal sikres og styrkes, uden at tilsidesætte
mulighederne i Virum.
 Dagligvareforretningerne koncentreres på den sydlige del af Sorgenfri Torv og
på Hummeltoftevej 14.
 En diagonal forbindelse mellem den sydlige del af Sorgenfri Torv og på
Hummeltoftevej 14 skal sikres, hvorfor der placeres enkelte andre butikker med
facade mod Hummeltoftevej, herunder f.eks. en kiosk ved adgangen til S-togs
stationen.
 Hummeltoftevej gøres til en attraktiv grøn bygade med ny belægning.
 Området omkring Sorgenfri Station fortættes med nye boliger og ny
erhvervsbebyggelse jf. Fingerplanen.
Proces og borgerinddragelse
I 2012 har MTH og Freja Ejendomme i fællesskab gennemført en udviklingsproces
for Hummeltoftvej 14, den tidligere politistation og retsbygning med 4 indbudte
arkitektteams. Man valgte at arbejde videre med en idéskitse fra Polyform
Arkitekter.
Forslaget indgår som en del af grundlaget i forslaget til helhedsplan for området
omkring Sorgenfri Station.
Forvaltningen peger på, at der indkaldes idéer og forslag til udviklingen af området
omkring Sorgenfri Station jf. Planlovens § 23 c. Udkast til helhedsplan for de
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stationsnære arealer i Sorgenfri indgår som en del af forhøringen. (Bilag) En
forhøring skal som minimum være af 2 ugers varighed. Forvaltningen peger på, at
der afholdes forhøring af 4 ugers varighed, fra 1.- 31. august 2013, og at der
afholdes et borgermøde i høringsperioden. Høringen annonceres både på
kommunens hjemmeside og i det grønne område. Udkast til annonce er vedlagt
sagen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der afholdes forhøring for området omkring Sorgenfri Station i 4 uger og det
fremlagte udkast til helhedsplan indgår som baggrundsmateriale.
2. der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Byplanudvalget den 13. juni 2013
Ad 1. og 2. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Anbefales.

5

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Bilag EFTERSENDT til sagen om:
Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring
Sag nr. 14 :
Bilag 1:

Protokollat, Byplanudvalget den 6.2.2013, sag 4 om Lyngby Hovedgade 63 –
Projekt til ændret anvendelse

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Sag nr. 14, bilag 1 - EFTERSENDT

Økonomiudvalget den 20. juni 2013
Bilag til sag 14, udleveret på mødet

Visualiseringer af muligt nyt byggeri på Lyngby Hovedgade 63 (Andersen
og Martini) samt skyggediagrammer.
Visualiseringerne tager udgangspunkt i en bebyggelse med en
bebyggelsesprocent på max. 260 og et etageantal på max. 11.

Visualisering af byggeriet set fra Lyngby Hovedgade.

Økonomiudvalget den 25. juni 2013
Bilag udleveret på mødet til sag 24
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Kapitel I
(Kommunalbestyrelsen)
§ 1. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse består af 21
medlemmer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og
anden viceborg-mester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det
følgende kaldet styrelsesloven).
§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse
af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens
forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf.
styrelseslovens § 2.
Kapitel II
(Borgmesteren)
§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse
med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen,
jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige
leder af kommunens samlede administration, der fremgår af
styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører
under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra
udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de
ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af
udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er
underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller
indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og
indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og
Socialministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder
borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig
hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel III
(Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om deres virksomhed
mv.)
§ 6. Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og miljøudvalget
3. Byplanudvalget
4. Børne- og ungdomsudvalget
5. Social- og sundhedsudvalget
6. Kultur- og fritidsudvalget
7. Udviklings- og strategiudvalget.

§ 6 7. Udviklings- og Strategiudvalget ændrer navn til ”Erhvervsog Udviklingsudvalget”

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets
beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter
hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert
medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan
forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og
ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at
denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at
ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal
medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist
for aflevering af begrundelsen.
§ 8. Såfremt et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der
berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen
forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse
af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 21, stk.
2 jf. § 31 a.
§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og
rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene
foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem
Økonomiudvalget, såfremt yderligere bevillinger er ønskelige eller
nødvendige.

Kapitel IV
(Økonomiudvalget)
§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for
udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget fører tilsyn med
- at forvaltningen af økonomiske midler sker i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens
regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb
samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke
overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende
institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om
- indberetninger fra den kommunale administration med
henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf. § 10
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
§ 12. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de
anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, §
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og
personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borg-mesterens og
administrationens behandling af personalesager samt øvrige
administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, itdrift, -udvikling samt -sikkerhed.
Stk. 3. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og
styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens
planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles

planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse
af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
Stk. 4. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens
borgerservicecentre.
§ 12, stk. 5: ”- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsserStk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
vice og turisme” flyttes til Udviklings- og Strategiudvalget (der
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og ændrer navn til ”Erhvervs- og Udviklingsudvalget”)
turisme
- udlejning af kommunens ejendomme.
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og
regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.
Stk. 7. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af kommuneplanen
samt planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle
forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget
udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der
ikke er truffet beslutning om i en strategi, herunder indkalder
idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.
Udvalget varetager endvidere forholdet til den overordnede
planlægning og har ansvaret for et eventuelt tværkommunalt
samarbejde på kommuneplanområdet. Udvalget varetager
planlægningen inden for områderne kulturarv, kulturmiljø,
bygningskultur og bygningsbevaring, idet der i nødvendigt
omfang koordineres med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 16, stk.
3.
Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder
- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb,
aktivering, revalidering og fleksjob m.v.
- den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og ydelser
knyttet hertil

- den beskæftigelsesrettede del af Ungdommens
Uddannelsesvejledning, herunder EGU
- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og
uddannelsesinstitutioner
- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale
Beskæftigelsesråd
- barsels- og sygedagpenge
- kontanthjælp til forsørgelse.
Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede
indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder
beskæftigelsesplanen.
Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående
udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig
betydning for det pågældende udvalg.
Stk. 11. Udvalget varetager de opgaver, der er forbundet med
ejerskab af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand,
spildevand og affald/genbrug, samt foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder
påtænker at fastsætte.
Kapitel V
(De stående udvalg)
Teknik- og miljøudvalget
§ 13. Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens myndighedsopgaver på følgende områder:
- miljø og klima
- natur

De nedenstående anførte forslag til justeringer i kap. V er begrundet
i den pr. 1. september 2012 ikrafttrådte justerede administrative
struktur:

- forsyning
- kommunale veje og stier
- kollektiv trafik
- kommunale kirkegårde.
Stk 3. Udvalget varetager drift af:
kommunale kirkegårde
kommunale veje og stier
kommunale, rekreative områder, herunder parker
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved
denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens
beslutning er henlagt under noget andet udvalgs
område.
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager via
Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
lokale Agenda 21-planer
udbygnings- og anlægsplaner, programoplæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne.
Byplanudvalget
§ 14. Byplanudvalget består af 7 medlemmer.
Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens myndighedsopgaver vedrørende byggesager.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om lokalplaner.
Børne- og ungdomsudvalget

§ 13, stk. 3: ”Udvalget varetager drift af:
kommunale kirkegårde
kommunale veje og stier
kommunale, rekreative områder, herunder parker
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved
denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens
beslutning er henlagt under noget andet udvalgs
område
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.
udgår

§ 15. Børne- og ungdomsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på børneområdet, herunder
drift af kommunens folkeskoler mv. samt ungdomsskolen
- den vidtgående specialundervisning
drift af kommunens dagtilbud og anden dagpasning
sundhedsfremme m.m. vedrørende børn,
samarbejde med private og selvejende institutioner samt
frivillige inden for udvalgets område
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse om
rådgivning og støtte til børn og unge samt familier med
børn
sociale (frivillige) foranstaltninger for børn og unge
ydelser mv. til børn med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse .
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via
Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne
kommunens strategi og plangrundlag for den samlede
indsats på udvalgets område i kommunen, herunder
rammeaftaler.
Social- og sundhedsudvalget
§ 16. Social- og sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende
voksne, herunder

§ 15, stk. 2:

”- drift af kommunens folkeskoler mv. samt
ungdomsskolen” udgår.

”- sundhedsfremme m.m. vedrørende børn”
udgår, da opgaven flyttes til Social- og Sundhedsudvalget

§ 15, stk. 4:

”- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne” udgår.

-

praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje
omsorgsudgifter og forebyggende aktiviteter i øvrigt for
ældre
førtidspension og folkepension
enkeltydelser og særlig økonomisk hjælp
- hjælpem idler
opgaver og drift vedrørende kommunens institutioner på
ældreområdet samt handicap- og forsorgsinstitutioner
samarbejde med private og selvejende institutioner
- voksenog handicaprådgivning
- f rivilligt socialt arbejde
social boliganvisning, boligsikring og beboerindskud.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens sundhedsopgaver vedrørende voksne, herunder
- den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter,
herunder betaling for færdigbehandlede
- sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
- behandling af voksne stofmisbrugere og alkoholmisbrugere
- genoptræning på voksenområdet
- sundhedscenter
- tandpleje på børn - og voksenområdet
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer
under udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via
Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf.
anlægsstyrereglerne,
kommunens strategi og plangrundlag for den samlede

§ 16, stk. 3, 1. sætning:
”Vedrørende voksne” udgår, hvorefter alle omfattes af bestemmelserne.
§ 16, stk. 3:

§ 16, stk. 4:

”- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og
arealer under udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område” udgår.

”- udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf.
anlægsstyrereglerne” udgår.

indsats på udvalgets område, herunder rammeaftaler.
Stk. 5. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til
enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset
fra de sager, som hører under Børne- og ungdomsudvalget, jf. § 14,
stk. 3 og Økonomiudvalget jf. § 12, stk. 8.
Kultur- og fritidsudvalget
§ 17. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver og tilbud på fritidsområdet, herunder
voksenundervisning og andre fritidsaktiviteter
- folkeoplysning
(voksne)
drift af fritids- og ungdomsklubtilbud
Musikskolen og andre musikaktiviteter
samarbejde med private og selvejende institutioner samt
frivillige inden for udvalgets område
drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og anlæg
under udvalgets område
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område.
Stk. 3. Udvalget har ansvaret for formidling inden for områderne
kulturarv og kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle
opgaver, herunder
biblioteksvæsen
lokalhistoriske forhold
Sophienholm
Lyngby Kulturhus
tilskud til kulturelle foreninger
Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til
kulturelle aktiviteter og Kulturprisen

§ 17, stk. 2:

”- drift af fritids- ungdomsklubtilbud” flyttes til
Børne- og Ungdomsudvalget.
”- drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer
og anlæg under udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område” udgår.

§ 17, stk. 3:

”- Sophienholm
-Lyngby Kulturhus”
udgår, og erstattes med ”kulturinstitutioner”

(regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler i
ejendomme, der forvaltes af udvalget
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling via
Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen om
anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og
dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne.

”- (regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler
i ejendomme, der forvaltes af udvalget”
udgår, og erstattes af ”årsplaner for aktiviteter
indenfor det folkeoplysende område mv.”

-

§ 17, stk. 4:

Udviklings- og strategiudvalget
§ 18. Udviklings- og strategiudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for
kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på
tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens
beslutning.
Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §
12, og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for
udvalgets strategi- og udviklingsopgaver.

”Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling via Økonomiudvalget til
kommunalbestyrelsen om
- anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og
dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne”. udgår.
Udvalget foreslås ændret til ”Erhvervs- og
Udviklingsudvalget”, og tilføjes
”Stk. 3” Udvalget varetager herudover
erhvervsmæssige emner, herunder lokal
erhvervsservice og turisme.”

Indsættes:
Kapitel VI
Borgerrådgiver
Kommunalbestyrelsen har som 2-årigt forsøg med ophør den x/x
20XX etableret en ordning med en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af
kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og bistår kommunalbestyrelsen med dens tilsyn med kommunens administration, jf. den

komm

unale styrelseslov.
Kapitel VI
(Vederlag m.v. samt forfald)

§ 19. Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et
vederlag, som udgør 21 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 2 Formanden for det i medfør af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område nedsatte Børn- og ungeudvalg
oppebærer 5 % af borgmesterens vederlag.
I § 19, stk. 3 ændres ”….Folkeoplysningsudvalget” til et ”§ 35, stk.
Stk. 3 Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et
2-udvalg”
vederlag, som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Den i stk. 1-3 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen
af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt
periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet.
Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor
stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i
styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i 9 måneder.
§ 20. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller
fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en
periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag
svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den
pågældende periode.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9
måneder.

Kapitel VII
Stedfortræder

§ 21. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets
forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2,
uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

Kapitel VII
(Ændringer i vedtægten)

Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe
udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være
kortere end en måned.
Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der behandles af
det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet medlem i
givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. oktober 2010.
Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby – Taarbæk
kommune” vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. november og 17.
december 2009.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to
behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages
mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen
Hovedstaden.

§ 22, stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 2 Samtidig ophæves ”Styrelsesvedtægt for Lyngby-Taarbæk
Kommune” vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august og 27.
september 2010.
Stk. 3 Uændret.

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 30. august
og 27. september 2010.

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den xx. juni og
xx. xxxxx 2013.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 28. september 2010

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, den xx. xxxxxx 2013
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