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1
1. anslået regnskab 2013 - Økonomiudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget tog den 18. april 2013 en samlet oversigt vedr. 1. anslået
regnskab 2013 til efterretning, idet udvalget dog besluttede at lade rationalet fra
hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgå i finansieringen af
merudgifterne på driftsvirksomheden, jf. notat af 22. marts 2013 om status på
budgetaftalen 2013-16.
Økonomiudvalget besluttede herudover at oversende redegørelsen til de enkelte
fagudvalg til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til forelæggelse for
Økonomiudvalget den 23. maj 2013 og kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013.
Der er i 1. anslået regnskab 2013 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2013, jf. notat af 9. april 2013 om "1. anslået regnskab
2013 pr. 31.3.2013", som blev udsendt med dagsordenen til
kommunalbestyrelsesmødet den 25. april 2013.
M.h.t. driftsvirksomheden på Økonomiudvalgets område er resultatet af
budgetopfølgningen følgende:
1.000 kr. netto

Budget
2013

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Beredskab
15.087
16.048
Administration
337.790
346.420
Puljebeløb
3.902
11.999
Kommunale ejendomme
116.693
140.703
Job
272.070
274.135
Økonomiudvalget i alt
745.542
789.305
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober

16.048
346.420
11.999
140.703
286.235
801.405

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
0
699
0
8.630
0
8.097
0
24.010
12.100
14.165
12.100

2012 til og med marts 2013.

Der skønnes et samlet merforbrug på Økonomiudvalgets område på 12,1 mio. kr.
Merforbruget skyldes alene et merforbrug på aktivitetsområdet job.
1.000 kr.
Aktivitetsområde Job
Dagpenge forsikrede ledige
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
Seniorjob
Uddannelsesordning ledige opbrugt dagpengeret

1.400
-700
1.200
1.700
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Kontanthjælp udlændinge integrationsprogram
Passiv kontanthjælp
Aktiv kontanthjælp
Driftsudgifter til aktivering
I alt

1.500
3.800
6.200
-3.000
12.100

De primære afvigelser er på områderne kontanthjælp, midlertidig
uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, kontanthjælp til
udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og driftsudgifterne til aktivering.
På kontanthjælpsområdet er årsagen til merforbruget på 10,0 mio. kr. en stigning i
antallet af helårspersoner. Stigningen er fastlagt på baggrund af Økonomisk
Redegørelse fra december 2012, som skønner en stigning på 9,3 pct. fra 2012 til
2013. Endvidere har der været en stigning i gennemsnitsprisen som følge af et
stigende antal enlige forsørgere. Merforbruget på 1,7 mio. kr. til
uddannelsesordning til ledige, der har opbrugt deres dagpengeret skyldes en ny
midlertidig ydelse, som blev vedtaget i forbindelse med Finanslov 2013.
Merforbruget på 1,5 mio. kr. på kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet skyldes, at kvoten for antallet af flygtninge, som
Lyngby-Taarbæk Kommune skal modtage, er stigende, hvilket har medført en
stigning i antallet af helårspersoner.
Mindreforbruget på driftsudgifterne til aktivering på 3,0 mio. kr. skyldes dels en
sænkning af driftsloftet, som blev besluttet i forbindelse med Finanslov 2013.
Denne lovgivning skønnes at medføre et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I lyset af, at
regnskabsresultatet viste et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., skønnes et yderligere
mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det resterende overskud afsættes i 2013 til en ekstra
indsats for forsikrede ledige og til kontanthjælpsområdet i lyset af
konjunkturudviklingen. I 2014-17 omplaceres midlerne til ressourceforløb, da der
forventes gradvist højere udgifter til de nye ressourceforløb - udgifter der er højere,
end det der er forudsat i statens beregning af førtidspension- og fleksjobreformen.
Der er endvidere afvigelser på seniorjob på 1,2 mio. kr. i 2013, 3,4 mio. kr. i 2014,
1,5 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes, at der har været og
fortsat er et ret usikkert grundlag at beregne forbruget på.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 tages til efterretning
2. de bevillingsmæssige konsekvenser lægges til grund.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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2
1. anslået regnskab 2013
.

Sagsfremstilling
Denne sag indeholder:
1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 31.3.2013, inkl.
skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
2. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.
3. Status for budgetaftalen 2013-16, notat af 22. marts 2013.
4. Udredning af den faktisk indhentede besparelse ved fælles pasning i dagtilbud.
Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes
kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i
såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i
kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:
1) Direktionen forelægger samlet redegørelse for Økonomiudvalget
2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på
behandling af regnskabsskønnet inden for eget bevillingsområde
3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller forslag til
tilpasninger
4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder
samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.
1. anslået regnskab 2013

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med
udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2013.
Det forventede regnskab 2013 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2013".
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2013, jf. nedenfor, viser:
mio. kr.
Driftsvirksomheden
Anlægsvirksomhed
Ejendomssalg
Renter og finansiering
Afdrag på lån
Optagelse af lån
I alt (forværring)
(- = forbedring)

2013
17,5
0,0
13,0
-2,6
-2,5
0,0
25,3
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Driften:
Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driftsvirksomheden på 17,5
mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i
Kommunalbestyrelsen vedr. Fælles pasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (0,7
mio. kr.).
Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder
(12,1 mio. kr.), der indgår i den samlede regulering af kommunernes økonomi i
forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni 2013. En anden post, som
ligeledes indgår i den kommunale finansiering er de demografiske afhængige
merudgifter på skole- og ældreområdet (1,2 mio. kr.).
I alt er merudgiften på disse 2 kategorier 13,3 mio. kr.
Budgetafvigelserne vedrører primært:
 Beskæftigelsesområdet
 Fritidsklubområdet
 Handicapområdet og Udsatte børn
 Brugerbetalt vejbelysning
 Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose
På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio.
kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der
ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af
dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens
forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens
Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).
Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen,
jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.
På fritidsklubområdet er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4
mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af
ressourcetildelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab
2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.
I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende handicapområdet
forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes
merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. på Kvindehuset, som dog
ventes hentet ind over taksterne i 2015.
Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne
redegørelse i sammenhæng med Udsatte børn , hvor der på samme måde som i
Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede
afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at gå i nul.
Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til
brugerbetalt belysning på private fællesveje . Indtægten forventes ikke realiseret i
2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgørelse og
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gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom
for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.
Den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med
de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio.
kr.
Anlæg:
Den samlede anlægsportefølje for 2013 udgør 255 mio. kr., efter at der er
genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3.
anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at
Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af
anlægsinvesteringer for en ramme på 20 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke
yderligere forskydninger.
Ejendomssalg:
Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en
forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund
forventes udskudt til 2014.
Renter og finansiering:
Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser. Netto - 2,6 mio. kr.
Afdrag på lån:
En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i
2013 på ca. -2,5 mio. kr.
Likviditet:
Den samlede likviditetsvirkning i 2013 skønnes - uden tilpasning - at svare til et
forbrug af kassebeholdningen på 25,3 mio. kr.
Serviceudgifter i 2013

Serviceudgifterne vil ligge ca. 32 mio. kr. under den udmeldte ramme under
forudsætning af, at driftsoverførslerne fra 2013/14 ligger på et niveau af ca. 38 mio.
kr.
Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i
regnskabsskønnet for 2013 for budgetårene 2014-17, jf. nedenfor.
mio. kr.
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)
Ejendomssalg
Renter og finansiering
I ALT

2014 2015 2016 2017
5,2
3,2
3,5
3,3
-13,0
-0,2
-0,2 -0,2 -0,2
-8,0
3,0
3,3
3,1

Note: Konsekvenserne af befolkningsudviklingen i 2014-17 er ikke indregnet i tabellen.
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Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet, er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som
ligger til grund for 1. anslået regnskab 2013.
Status for budgetaftalen 2013-16

Der vedlægges en status i form af et notat af 22. marts 2013, der viser, at næsten
alle initiativer forventes indfriet efter planen. Forvaltningen skønner derfor, at
balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set er intakt.
Der er ligeledes i notat gjort status for de 9 ekstra forslag, der indgår i
budgetaftalen, under Hensigtserklæringer. I det omfang forslagene måtte vise sig at
give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå
konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013
og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med Budget
2014-17.
En foreløbig status pr. 22. marts 2013 viser flg. rationale:
mio. kr.
2013 2014 2015 2016
Rationalet i hensigtserklæringerne, jf. Budgetaftalen
-2,9
-6,1 -6,8 -7,3
2013-16 (- = merudgifter)
Udredningen vedr. den faktisk indhentede besparelse på fælles pasning i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at tildele dagtilbudsområdet
2,7 mio. kr. (netto) til dækning af merudgifterne i forbindelse med afskaffelsen af
fællespasningen.
Den udarbejdede udredning anslår, at der kan forventes merudgifter på mellem 2,7
og 3,8 mio. kr. (brutto), afhængig af den fremtidige fremmødeprocent. Da
afskaffelsen og kompensationen resulterer i en takststigning, vil nettoudgiften
udgøre et sted mellem 2,0 og 2,9 mio. kr.
Det er ikke muligt præcist at vurdere den fremtidige fremmødeprocent. Set i lyset
heraf foreslås den allerede indlagte kompensation på 2,7 mio. kr. at blive videreført.
Som nævnt overfor betyder tillægsbevillingen på de 2,7 mio. kr. til afskaffelse af
fællespasningen, at der skal ske en regulering af dagtilbudstaksterne. Varslingen
skal gives 3 måneder før ikrafttræden.
På den anden side vil godkendelsen af de lavere KTO-overenskomster på 0,9 pct.
betyde en reduktion i dagtilbudstaksterne.
Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over nettokonsekvenserne, men der vil
i Kommunalbestyrelsens maj-møde blive forelagt en sag om justering af
daginstitutionstaksterne.
Modgående initiativer

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal
nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af
aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t.
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balance i økonomien.
Der vil blive fremlagt en sag herom i Social- og sundhedsudvalget i maj-mødet.
Forvaltningen peger endelig på, at den del af merudgiften på driftsvirksomheden,
der ligger ud over de budgetgaranterede områder og demografiændringer på i alt
4,2 mio. kr. i 2013 finansieres af rationalet fra hensigtserklæringerne i
Budgetaftalen 2013-16.
Økonomiske konsekvenser
Mio. kr.
Driftsvirksomheden
Ejendomssalg
Renter og finansiering
Afdrag på lån
I alt (forværring)

2014
2015
2016
2017
2013
17,4
5,2
3,2
3,5
3,3
13,0
-13,0
-2,6
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-2,5
25,3
-8,0
3,0
3,3
3,1

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 samt kvartalsrapport for det
specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. status for budgetaftalen 2013-16 tages til efterretning,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 indarbejdes i det administrative
budgetforslag 2014-17,
4. konsekvenserne af redegørelsen for 1. anslået regnskab 2013 drøftes
5. rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i
finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af
redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 18. april 2013
Ad. 1 Taget til efterretning med 7 stemmer.
A stemmer imod at tage kvartalsrapporten til efterretning, idet den ikke understøtter
muligheden for at vurdere den faglige prioritering mellem de forskellige
foranstaltninger især på aktivitetsområdet Udsatte børn og Unge.
Ad. 2 Taget til efterretning.
Ad. 3 Godkendt.
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Ad. 4 Drøftet.
Ad. 5 Godkendt.
Ad. 6 Godkendt.
…
A og F foreslog, at der oprettes en ekstra klasse på Trongårdsskolen og Virum
Skole, så der - i overensstemmelse med beslutningerne vedr. de øvrige skoler i
kommunen – undgås kæmpeklasser. Set i lyset af af de ekstra børn på
Engelsborgskolen foreslår A og F samtidig, at Engelsborgskolen pålægges at
oprette en ekstra klasse, så der også her undgås kæmpeklasser.
For forslaget stemte 2 (A og F).
Imod stemte 6.
V, C og O foreslog herefter, at der afsættes ressourcer til to ekstra klasser på
Trongårdsskolen og Virum Skole, idet anvendelsen udmøntes konkret på den
enkelte skole.
For forslaget stemte 6.
Imod stemte 2 (A og F).
A og F ønsker klassedannelsesbeslutningen forelagt for kommunalbestyrelsen før
udførelse.
Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013
Med 11 stemmer besluttet at udføre Økonomiudvalgets beslutning om afsættelse af
ressourcer til to ekstra klasser.
10 (A, F og B) stemte imod under henvisning til A og F's forslag i
Økonomiudvalget.
________________________________
Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. at de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1 og 2 anbefales
3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede
materiale.
Beslutning
1. Drøftet.
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2. Anbefalet. (F) tager forbehold for så vidt angår aktivitetsområdet udsatte børn.
3. Drøftet, idet der ønskes en sag, der uddyber faldet i aktivitetsniveauet på det
specialiserede socialområde, inkl. information om sagsbehandlingstider på området.
Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. de bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 1, anbefales.
Beslutning
Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Anbefalet.
(C) tager forbehold.
Social- og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. at de budgetmæssige ændringer anbefales jf. tabel 1
3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede
materiale.
Beslutning
1. Drøftet
2. Anbefalet
3. Drøftet, jf. sag nr. 4
Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.
Beslutning
Ad 1. Drøftet, idet udvalget ønsker et notat angående den angivne nettoafvigelse.
Ad 2. Anbefalet.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013 - som fagudvalg
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
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2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.
Beslutning
Anbefales.
_________________________________
Opsamling efter behandling af 1. anslået regnskab 2013 i Økonomiudvalget den
18. april 2013 og i fagudvalgsrunden i maj 2013:
De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2013 samt af
finansieringen via rationalet i hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående tabel.
Det skal bemærkes, at udgifterne til de to ekstra klasser, der indgår i
Økonomiudvalgets beslutning af 18. april ikke er omfattet af opsamlingen, da
Kommunalbestyrelsen allerede den 25. april 2013 har godkendt tillægsbevilling
hertil.
Tabel 1: De samlede økonomiske konsekvenser for 2013 samt overslagsårene.
Mio. kr.
2014
2015
2016
2017
2013
Driftsvirksomheden
17,4
5,2
3,2
3,5
3,3
Ejendomssalg
13,0
-13,0
Renter og finansiering
-2,6
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Afdrag på lån
-2,5
I alt (forværring) i henhold til 1.
25,3
-8,0
3,0
3,3
3,1
anslået regnskab 2013
Finansieringsbidrag fra rationalet i
-2,7
-5,1
-5,1
-5,1
-5,1
hensigtserklæringerne i Budgetaftalen
2013-16
Samlet bevillingsmæssig ændring
22,6
-13,1
-2,1
-1,8
-2,0
(- = forbedring)

Det skal bemærkes, at finansieringsbidraget fra rationalet i hensigtserklæringerne i
Budgetaftalen 2013-16 er justeret, idet de bevillingsmæssige konsekvenser af
helhedsplan for socialpsykiatrien afventer Social- og Sundhedsudvalgets beslutning
om hvilke af de tre modeller der implementeres, da der et forskelligt økonomisk
rationale i hver af modellerne.
Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde:
For så vidt angår ønsket fremsat på ØK-mødet d. 18. april omkring en bedre
sammenhæng i opgørelsen mellem budgettal og aktivitetstal på børneområdet vil en
justeret opgørelse blive udarbejdet fremadrettet. Det vil blive sammentænkt med
Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om uddybning af faldet i aktivitetsniveauet på
området.
Samlet indstilling
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På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2013 samt den
efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået
regnskab 2013 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af
ovenstående tabel 1, lægges til grund.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
F opretholder forbeholdet fra Børne- og Ungdomsudvalget.
A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker
protokollatet medsendt til ministeriet.
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3
Dagtilbudstaksterne for 2013
.

Sagsfremstilling
Det følger af dagtilbudslovens § 31, at der skal fastsættes nye dagtilbudstakster,
såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændrer sig i løbet af året.
Takstændringen skal varsles senest tre måneder, før den træder i kraft.
Der er foretaget følgende budgetændringer på dagtilbudsområdet siden vedtagelse
af dagtilbudstaksterne i december 2012:
 Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at afsætte 2,7 mio. kr. til
finansiering af afskaffelsen af fælles pasning i 2013.
 Lønbudgetterne er nedreguleret med 0,9 procentpoint som følge af, at resultatet
af overenskomstforhandlingerne er lavere end forventet ved fremskrivningen af
lønbudgetterne. Budgettet på dagtilbudsområdet er nedreguleret med i alt 2,2
mio. kr. (brutto).
Ovennævnte budgetændringer medfører derfor, at der skal vedtages nye
dagtilbudstakster i 2013. Idet Kommunalbestyrelsens bevilling på 2,7 mio. kr. til
afskaffelse af fælles pasning betragtes som en nettobevilling, er der afsat brutto
2,94 mio. kr. i 2013 stigende til 3,6 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2013 til 2014
skyldes, at taksten først kan ændres pr. 1. september 2013. Merbevillingen til
afskaffelse af fælles pasning modsvares af nedreguleringen af lønnen på i alt 2,24
mio. kr. I alt er bruttodriftsbudgettet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr.
i 2014 og frem.
Effekt på dagtilbudstaksten
Idet taksten først kan ændres pr. 1. september, og da der i 2013 kun er tale om en
mindre ændring af bruttodriftsbudgettet i 2013, foreslås det at fastholde de
nuværende takster året ud og således give et midlertidigt tilskud til nedsættelse af
forældrebetalingen i vuggestue og børnehave. Dette vil betyde en lidt lavere
takstprocent for vuggestue og børnehave i den resterende del af 2013. Løsningen er
illustreret i nedenstående tabel:
Nuvæ rende takst
Foræ ldrebetalingsandel
Takst, hvis nuvæ rende
takstprocent fastholdes
Foræ ldrebetalingsandel
Ta kst, hvis de r give s tilskud til
ne dsæ tte lse a f ta kste n
Foræ ldrebetalingsandel

Da gple je
Vugge stue Børne ha ve
kr 3.035
kr 3.035
kr 1.790
22,65%
25%
25%
kr 3.010
22,65%

kr 3.050
25%

kr 1.795
25%

kr 3.035
22,84%

kr 3.035
24,88%

kr 1.790
24,92%
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Fastholdes de nuværende takster i 2013, vil det kræve et ekstra tilskud til nedsat
forældrebetaling på i alt 76.400 kr. for de tre pladstyper. Merudgiften vurderes at
kunne holdes inden for dagtilbudsområdets ramme. Takstprocenten for vuggestue
og børnehave vil i 2014 igen være 25 procent, hvor taksterne så alt andet lige vil
stige.
Effekt på tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning
De forhøjede bruttodriftsudgifter og forslaget om i 2013 at give et ekstra
kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten medfører et højere tilskud til
privatinstitutioner og privat pasning. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

Nuvæ rende tilskud
Tilskud, hvis nuvæ rende
takstprocent fastholdes
Tilskud, hvis de r give s tilskud
til ne dsæ tte lse a f ta kste n

Priva tinst. Priva tinst. Priva t pa sning Priva t pa sning
0-2-å rige
3-5-å rige
0-2-å rige
3-5-å rige
kr 117.746
kr 64.667
kr 71.640
kr 41.460
kr 118.043

kr 64.824

kr 72.000

kr 41.520

kr 118.144

kr 64.886

kr 72.180

kr 41.640

Der er anført det årlige tilskud.

Merudgiften i 2013, der beløber sig til i alt ca. 25.000 kr., hvis der gives et mindre
tilskud til nedsættelse af taksten, vurderes at kunne holdes inden for
dagtilbudsområdets ramme.
Økonomiske konsekvenser
Merudgiften som følge af uændrede takster på 76.400 kr. og merudgiften på 25.000
kr. til højere tilskud til privatinstitutioner og til privat pasning, i alt 101.400 kr.,
vurderes at kunne holdes inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. taksterne fastholdes på nuværende niveau i den resterende del af 2013
2. tilskuddene til privatinstitutioner og privat pasning som følge heraf forhøjes.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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4
Fastlæggelse af budgetstrategien for 2014-16
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2013 budgetprocessen for 2014-17.
I overensstemmelse hermed var den oprindelige tidsplan tilrettelagt således, at
Økonomiudvalget på aprilmødet skulle fastsætte budgetstrategien, hvorefter
fagudvalgene i møderne i maj og juni fik mulighed for at drøfte udviklings- og
omstillingsmuligheder på de enkelte fagområder (handlekataloget).
Jf. meddelelse på Økonomiudvalget d. 18. april var det imidlertid ikke muligt på det
tidspunkt at udarbejde et validt skøn over de økonomiske rammer, der bl.a. er en
følge af den nye forståelse, der er indgået den 26. februar 2013 mellem regeringen
og KL. Bl.a. har KL’s tilskuds- og udligningsmodel været under revision i
perioden.
I konsekvens heraf er fagudvalgenes behandling af handlekatalog ligeledes udsat til
junimøderne.
På indeværende møde skal Økonomiudvalget på baggrund af en første foreløbige
vurdering af den økonomiske situation 2014-17, inkl. forventede udfordringer, og
med udgangspunkt i de vedtagne økonomiske målsætninger, fastlægge
budgetstrategien for 2014-17.
1. Den aktuelle økonomiske situation
Udgangspunktet for budgetlægningen 2014-17 er overslagsårene i det vedtagne
Budget 2013-16 (nedenstående tabels punkt A). Tabellen viser, at udgangspunktet
for budget 2014-17 er en kassehenlæggelse på 32 mio. kr.
Hertil kommer ændringer, der følger af beslutninger i kommunalbestyrelsen siden
budgetvedtagelsen, herunder mødesager samt 1. anslået regnskab 2013. For så vidt
angår 1. anslået regnskab 2013 er der taget udgangspunkt i indstillingen til
Økonomiudvalgets behandling af sagen i indeværende møde. Status efter disse
ændringer fremgår af nedenstående tabels punkt B (pkt. 1-7). Tabellen viser, at med
disse ændringer øges kasseopbygningen med 35 mio. kr.
Endvidere er skønnet over skatter samt tilskud/udligning nu revideret med den
nyeste version af KL´s tilskuds- og udligningsmodel. Til dette regnestykke hører en
vurdering af virkningen for Lyngby-Taarbæk Kommune af de tilhørende udgifter
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(bl.a. lov- og cirkulæreprogram samt af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter
m.v.). Der er endvidere indlagt de skønnede udgiftsmæssige konsekvenser af den
foreløbige befolkningsprognose, der blev behandlet af Økonomiudvalget i april.
Den endelige prognose fremlægges i juni. I nedenstående tabels punkt 8 fremgår, at
der alt i alt er et tab over perioden på 79 mio. kr.
Derudover er der lavet en skønnet konsekvensvurdering af politiske sager –
herunder sager, der er på vej efter tidligere behandling i
Økonomiudvalget/fagudvalg, samt en række tekniske korrektioner, der foreslås
indarbejdet i det administrative budgetgrundlag – jf. pkt. 9 og 10. Det giver en
ændring på i alt 20 mio. kr. De tekniske korrektioner består især af akutte
brorenoveringer samt it-behov.
Alt i alt viser status medio maj en forværring på 63 mio. kr. over budgetperioden i
forhold til overslagsårene i budget 2013-16 (17) (punkt C).
Det samlede resultat, der fremgår af punkt D, viser at
finansieringsoverskud/underskud i hele perioden beløber sig til et forbrug af
kassebeholdningen på 31 mio. kr. I dette resultat er ikke medregnes provenuet af
salget af Kanalvejsgrunden, da der i henhold til den politiske beslutning skal ske en
drøftelse i grupperne herom.

A
1
2
3
4
5
6
7
B

201417
-32,0

Mio. kr.
Finansieringsover-/underskud B2013-16

2013
24,3

2014
8,5

2015
-0,5

2016
-20,0

2017
-20,0

3. anslået regnskab 2012
Overførsler 2012-13, KMB 19.3.13
Mødesager (KMB/ØU)
Finansforskydninger vedr. 2012
Forventet overførsel til 2014
1. anslået regnskab 2013
1. anslået 2013 - hensigtserklæringer
Ændringer i alt (punkt 1-7)
Finansieringsover-/underskud B2014-17

14,7
44,6
23,6
87,0
-38,0
25,3
-2,7
154,5
178,8

-2,8
3,2
2,0

-3,0
0,0
-16,3

-3,1
0,3
3,6

-3,1
0,0
2,8

-8,0
-5,1
-10,7
-2,1

3,0
-5,1
-21,3
-21,8

3,3
-5,1
-1,0
-21,0

3,1
-5,1
-2,3
-22,3

-35,3
-67,3

0,0

-16,3

41,3

41,3

12,4

78,7

0,1
0,8
155,5
179,8

8,9
10,9
-7,1
1,4

-3,0
12,9
29,9
29,4

-5,0
-8,4
26,9
6,9

-5,0
8,6
13,7
-6,3

-4,1
24,1
63,4
31,4

(+=underskud, -=overskud)

8
9
10
C
D

Skat, tilskud/udlign. og tilhørende udgifter
Skønnede konsekvenser af politiske sager
på vej
Tekniske korrektioner (behov)
Ændringer i alt (punkt 1-10)
Finansieringsover-/underskud B2014-17
(+=underskud, -=overskud)

Oversigten er uddybet i det sagen vedlagte materiale (bilag).
Grundlaget for KL’s tilskuds- og udligningsmodel:
I KL´s seneste version af Tilskuds- og udligningsmodellen er nedenstående punkter
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I-III indregnet for så vidt angår konsekvenserne for kommunerne under ét.
Med hensyn til de lokale konsekvenser har forvaltningen foreløbigt skønnet over
disse i det omfang, det har været muligt. Yderligere analyser pågår frem til
færdiggørelsen af det administrative budgetgrundlag.
Status for vurderingen af den økonomiske situation er, at for kommunerne under ét
er de økonomiske rammer i vidt omfang allerede lagt fast i "Forståelsen mellem KL
og regeringen af 26. februar 2013". Dermed er store dele af Lyngby-Taarbæk
Kommunens økonomi også allerede lagt fast. Men der må dog forudses, at der
fortsat vil kunne ske ændringer for budgetlægningen 2014-17, både som følge af
egne og udefrakommende forhold. Af udefrakommende forhold kan der f.eks.
peges på de økonomiske konjunkturer samt regeringens reformtiltag.
Af lokale forhold kan nævnes befolkningsprognosen, hvor Økonomiudvalget den
18. april besluttede, at der skal arbejdes videre med forudsætninger; især
udviklingen i boligudbygningen. Der vil frem mod fremlæggelse af det endelige
budgetgrundlag blive arbejdet med at kvalificere konsekvenserne.
I - De økonomiske rammer for 2014 , jf. forståelsen mellem regeringen og KL af
26. februar 2013:
Med udgangspunkt i Vækstplan DK har regeringen besluttet at reducere
kommunernes serviceramme i 2014 med 2 mia. kr. i forhold til Budget 2013. For de
efterfølgende år vil servicerammen med afsæt i budgetloven som minimum svare til
2014-rammen. Til gengæld øges kommunernes anlægsramme med 2 mia. kr. i
2014. Løftet finansieres af bloktilskuddet.
Endvidere er der enighed om, at det ekstraordinære tilskud fra 2013 på 3,5 mia. kr.
skal videreføres i 2014, men ikke om det skal fortsætte i overslagsårene.
KL har i tilskuds- og udligningsmodellen indtil videre forudsat, at de 3,5 mia. kr. i
2014 fordeles efter kommunernes bloktilskudsandel - og ligeledes, at der også
afsættes et beløb på 1,5 mia. kr. i ekstraordinært tilskud i overslagsårene. Det skal
bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes andel heraf indgår i grundlaget for
beregningen af den økonomiske situation - uagtet at der endnu ikke er en aftale med
regeringen herom.
II: Overenskomstaftalerne og udviklingen i skattegrundlaget:
Finansieringen i 2014 vil blive reduceret med 1,4 mia. kr. som følge af en billigere
overenskomst end forudsat i p/l-fremskrivningen. Servicerammen vil blive
reduceret tilsvarende.
Herudover er væksten i skattegrundlaget 2011 til 2014 nedjusteret en del som følge
af den fortsatte økonomiske krise, skattelovsændringer og Finanslov 2013. Begge
dele indgår i det totale regnskab for kommunernes finansiering i 2014 og dermed i
fastsættelsen af balancetilskuddet.
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Der er i beregningen af indkomstskattegrundlaget indtil videre taget udgangspunkt i
en udvikling i Lyngby-Taarbæk Kommune svarende til udviklingen på landsplan.
Der pågår p.t. analyse af, hvorvidt udviklingen i skattegrundlaget giver en anden
profil for Lyngby-Taarbæk Kommune.
III - Reformerne:
Der er allerede vedtaget flere reformer, som får betydning for den kommunale
økonomi i 2014. Det gælder bl.a. Førtids- og fleksjobreformen og
Tilbagetrækningsreformen.
Den kommunale finansieringsmodel er tilrettelagt således, at kommunernes
merudgifter eller mindreudgifter reguleres over det det totale kommunale
økonomiske regnskab for 2014 enten som DUT-midler, som budgetgaranti eller
over den samlede balancetilskudsberegning.
For den enkelte kommune kan der opstå en gevinst eller et tab, hvis kommunens
forhold afviger fra gennemsnittet. Lyngby-Taarbæk Kommune er ofte blevet ramt
negativt i forbindelse med kompensationerne af reformer, der skal begrænse
forsørgelsesudgifterne, da kommunens andel af forsørgelsesgrupperne typisk er
mindre end bloktilskudsandelen.
Forvaltningen har foreløbigt og skønsmæssigt lagt til grund, at de nævnte reformer
giver en negativ belastning på ca. 5 mio. kr. i 2014 og ca. 8 mio. kr. i
overslagsårene.
2. Udfordringer og usikkerheder
I ovenstående opgørelse af den økonomiske situation 2014-17 har forvaltningen
udelukkende kunnet indregne forhold, der er afklarede. Derudover har
forvaltningen nedenfor opridset flg. udfordringer og usikkerheder:










Folkeskolereformen
Såfremt der inden folketingets sommerferie vedtages en skolereform, vil den
påvirke kommunens økonomi væsentligt allerede i 2014 (5/12 effekt).
Bygningsanalysen
Den igangværende analyse af den kommunale ejendomsmasse forventes
færdiggjort hen over sommeren. Den vil eventuelt give anledning til at afdække
behov for yderligere bygningsvedligeholdelse
Kommuneaftalen
Konsekvenserne af aftalen, der indgås i juni 2013, herunder især den ekstra
finansiering på 3,5 mia. kr. i 2014 og 1,5 mia. kr. i overslagsårene samt
kompensationen for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter
Dagpengepakken
Der skal ske en vurdering af den den dagpengepakke, som Regeringen netop har
fremlagt
Skattegrundlaget
Skønnet vil hen over sommeren blive vurderet i forhold til nye oplysninger om
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slutligningen for 2012 samt udviklingen i fremskrivningsprocenterne
Øvrige politiske sager på vej.

3. De økonomiske målsætninger
Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden
budgetlægningen 2009 og på, at målsætningerne skulle danne udgangspunktet for
budgetstrategien og det vedtagne budget.
Målsætningerne er optrykt det sagen vedlagte i notat af 15. maj 2013 (bilag).
Som noget nyt har økonomi- og indenrigsministeren indsat en ny bestemmelse i
budget- og regnskabsbekendtgørelsen om, at der fra budget 2014 skal være
overskud på den løbende drift i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Kravet
skal understøtte princippet om en sund økonomistyring i den enkelte kommune,
således at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af
likviditet.
Det opstillede budgetoversigt overholder såvel Lyngby-Taarbæk Kommunes egne
økonomiske målsætninger som den nye ministerielle bestemmelse. Det gælder også
overholdelse af servicerammen.
4. Budgetstrategien
De økonomiske målsætninger opstillet ovenfor, sammenholdt med den økonomiske
situation ved opstarten af budgetlægningen for 2014-17 og de påpegede
udfordringer og usikkerheder, viser, at der fortsat er brug for en stram økonomisk
styring, omend ikke en opstramning i form af massive budgettiltag.
Det forudsætter dog, at allerede indarbejdede budgetændringer gennemføres efter
planen, og at eventuelle udgiftsdrivende forslag finansieres af tilsvarende
udgiftsreducerende forslag. Det forudsætter, at der skabes et beredskab, hvis det
viser sig, at der kommer en ubalance i den økonomiske situation for 2014-17.
Medio maj skønnes der en forværring i budgetgrundlaget for 2014-17 på 56 mio.
kr. over årene i forhold til budgetaftalen 2013-16. Selv om en stor del af
budgetgrundlaget er kendt, er der fortsat - som nævnt under afsnit 2 Udfordringer
og usikkerheder - forhold, der kan påvirke det endelige grundlag, men som ikke kan
værdisættes endnu. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for salgsprovenuet
af Kanalvejsgrunden, der som nævnt er aftalebelagt.
Forvaltningen peger på, at
 Der udarbejdes handlekataloger inden for en ramme på ca. 1 pct. eller 30 mio.
kr. til et samlet beredskab i forhold til modgående besparelser og politiske
omprioriteringer.
 der arbejdes videre med at kvalificere budgetgrundlaget for 2014-17, herunder
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konsekvenserne af reformerne og af den endelige kommuneaftale med
regeringen. På Økonomiudvalgsmødet den 20. juni fremlægges et revideret
budgetgrundlag 2014-17.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser håndteres i det videre budgetarbejde for 2014-2017.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen om den økonomiske situation for 2014-17 samt om
udfordringerne og usikkerheder, jf. afsnit 1 og 2, tages til efterretning
2. der tages udgangspunkt i de godkendte målsætninger, jf. afsnit 3
3. budgetstrategien drøftes
4. der udarbejdes et beredskabskatalog (handlekatalog) på 1 pct. eller 30 mio. kr.
5. at der arbejdes videre med at analysere og kvalificere budgetgrundlaget som
gengivet i afsnit 4.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Ad 1
Taget til efterretning.
Ad 2
Godkendt.
Ad 3
Drøftet.
Ad 4
Der udarbejdes ikke beredskabskatalog.
Ad 5
Godkendt.
Endvidere besluttet, at kurverne jf. budgetredegørelsen opdateres.
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5
Program for borgermøde om budget 2014-17 den 2. september 2013
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2013 – i forbindelse med vedtagelsen
af budgetproces 2014-17 – at forvaltningen skulle arbejde videre med at planlægge
et borgerarrangement efter sommerferien, hvori der både skulle indgå paneldebat og
caféarrangement. Endvidere blev forvaltningen bedt om at overveje, hvorledes
borgerne kan aktiveres i budgetprocessen via hjemmesiden eller sociale medier. Det
blev besluttet, at programudkastet for borgermødet skulle forelægges på
Økonomiudvalgets maj-møde.
Borgermødet om budget 2014-17 afholdes mandag d. 2. september, kl. 18-21.
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til et foreløbigt program
(bilag) . Forslaget indeholder
 en kort velkomst og præsentation af formålet med dagens program
 en tematisk ”markedsplads”, hvor borgerne kan indsamle viden, stille spørgsmål
og dele synspunkter med politikerne om fire temaer, centreret omkring
udvalgenes arbejdsområder: By- og erhvervsudvikling, børn og skoler, ældre og
sundhed samt kultur og fritid.
 en paneldebat, hvor en ekstern ordstyrer styrer debatten på baggrund af
spørgsmål fra salen, markedspladsen og facebook.
Endvidere er det beskrevet, hvorledes facebook kan anvendes som en ny kanal til
borgerdialog - både i relation til borgermødet, men også før og efter. Borgerne får
således en ny indgang til at stille spørgsmål eller komme med idéer, som kan
bidrage til budgetprocessen.
På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af det foreløbige program, vil
forvaltningen udarbejde et endeligt program. Primo august vil der blive udsendt
invitationer, og programmet annonceres via hjemmeside, facebook og Det grønne
område.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det foreløbige program anvendes som grundlag for
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udarbejdelse af det endelige program for borgermødet den 2. september 2013.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Godkendt, idet der i forbindelse med erhvervsudvikling m.v. også indarbejdes
ordene ”miljø” og ”klima”.
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6
Resultatrevision 2012
.

Sagsfremstilling
Resultatrevisionen, som er vedlagt sagen (bilag), er en årlig lovpligtig opfølgning
på de lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i
kommuner med samme rammevilkår (klyngen). Nedenfor opsummeres de
overordnede resultater.
Overordnede positive resultater:
 I otte måneder i træk har Lyngby-Taarbæk Kommune ligget på førstepladsen
i klyngen af sammenlignelige kommuner i den samlede opgørelse over de
fire ministermål
 På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune trods
vanskelig konjunktur reduceret summen af forsørgede fuldtidspersoner med
3 pct. i forhold til året før, hvor klyngekommunerne gennemsnitligt har
reduceret med 1 pct.
 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er reduceret med 46 pct. i
forhold til året før, hvilket er en markant større reduktion end i
klyngekommunerne
 Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret gruppen af fuldtidspersoner, som
modtager førtidspension, med 3 pct., hvilket er den største reduktion i
klyngen.
Udfordringer:
 Arbejdskraftreserven er med en stigning på 6 pct. steget mere i
Lyngby-Taarbæk Kommune end i klyngekommunerne. Det er særligt
dagpengeområdet, der presser reserven
 Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et
besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet på 11,5 mio. kr., som dog er
nedbragt med 1,8 mio. kr. siden seneste år. En del af forklaringen på
besparelsespotentialet er, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde ligget i en
anden klynge, hvis klyngeinddelingen kun havde været foretaget ud fra
rammevilkårene på kontanthjælpsområdet, hvor klyngeinddelingen er
foretaget på baggrund af den gennemsnitlige varighed på flere
ydelsesområder. Målt på udviklingen af fuldtidspersoner har
Lyngby-Taarbæk Kommune det seneste år således haft en udvikling, der
flugter med og endda ligger en anelse bedre end klyngekommunerne - en
stigning på 8,7 pct.
 Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et
besparelsespotentiale på førtidspensionsområdet. Selvom tilgangen er
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reduceret markant, har kommunen således stadig flere borgere på
førtidspension end klyngekommunerne gennemsnitligt har.
Indsats:
 I lyset af stigningen i arbejdskraftreserven på dagpengeområdet samt den
forkortede dagpengeperiode som følge af dagpengereformen arbejder
jobcenteret på udvikling af en ny strategi for de forsikrede ledige, som bl.a.
indebærer mere individuelle tilbud i den tidlige ledighedsperiode, et endnu
større fokus på virksomhedsrettede forløb samt tilknytning af en personlig
jobformidler ved langtidsledighed
 På kontanthjælpsområdet arbejder jobcenteret ud fra den politisk vedtagne
handleplan, som er karakteriseret ved målgruppedifferentieret aktiv indsats
med bl.a. uddannelsespålæg for unge, straksaktivering ved nyledighed og
håndholdt indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet
 På førtidspensionsområdet har jobcenteret iværksat en ny indsats i takt med
implementeringen af førtidspensionsreformen. Indsatsen for borgere med
betydelig svækket arbejdsevne er samlet i én enhed, som specialiseres i
tværfaglig, helhedsorienteret indsats målrettet mod udvikling af borgerens
arbejdsevne og ressourcer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2012 tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 18. april 2013
Taget til efterretning.

--Resultatrevision 2012 har nu været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Beskæftigelsesregionen kvitterer i dens høringssvar for Lyngby-Taarbæk
Kommunes resultater på de fire ministermål, hvor kommunen ligger på en
førsteplads blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelsesregionen bemærker
endvidere, at en ny strategi på a-dagpengeområdet er under udvikling og erklærer
sig enig i, at de overordnede forslag i strategien, som er præsenteret i denne
sammenhæng, vil bidrage til at nedbringe langtidsledigheden.
Beskæftigelsesregionen udtrykker desuden enighed i de centrale elementer, som
resultatrevisionen fremhæver, og anbefaler, at de sammen med de positive
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resultater inddrages i arbejdet for 2013 og i strategien for 2014.
Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har LO-hovedstaden kommenteret
resultatrevisionen. Her bemærkes, at Lyngby-Taarbæk ligger på en førsteplads på
de fire ministermål blandt sammenlignelige kommuner. Samtidig udtrykkes
bekymring for, at Lyngby-Taarbæk i forhold til arbejdskraftreserven har en større
stigning end sammenlignelige kommuner, hvor særligt a-dagpengeområdet presser
reserven. I denne forbindelse ønsker LO-Hovedstaden, at denne udfordring bliver
genstand for løbende drøftelse på møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013.
Endeligt opfordres til, at udviklingen af en ny strategi på a-dagpengeområdet
vægter elementer som individuel indsats og opkvalificering.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales at tage tilbagemeldingerne til efterretning.
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7
Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013
.

Sagsfremstilling
Hvert år fastlægger Økonomiudvalget resultatniveauerne for målene i det
kommende års Beskæftigelsesplan. Processen er i år blevet forsinket, da data for det
ene af ministermålene først er blevet tilgængelige ultimo december 2012. På den
baggrund valgte forvaltningen at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december
2012 var tilgængelig på kommuneniveau, således at målene kunne fastlægges på
baggrund af seneste ledighedsprognose.
I det sagen vedlagte "Notat om Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til
resultatniveauer" (bilag) er gjort rede for forvaltningens forslag til niveaumål, den
aktuelle status for målet og en begrundelse for forvaltningens oplæg til niveaumål.
De foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende:
 Den seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 skønner en svagt
stigende ledighed i 1. halvår af 2013. I 2. halvår af 2013 forventes
ledigheden at falde markant. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere
forventes at stige fra 2012 til 2013, hvorimod ledigheden for
a-dagpengemodtagere forventes at falde, blandt andet set i lyset af den
afkortede a-dagpengeperiode
 Økonomiudvalgets beslutning i september 2012 om en handlingsplan for
kontanthjælpsområdet
 Budgetforliget for 2013-16, hvor der blev besluttet en udvidelse af det
tværfaglige samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet
 Lovændringer på området, som har medført, at kravene til aktivering er
mindsket - både i forhold til varighed og hyppighed
 Reformen af førtidspension og fleksjob.
Der er fastlagt ambitiøse mål for langtidsledigheden (fald på 10 pct.) og antallet af
kontanthjælpsmodtagere (maksimal stigning på 10 pct.). Disse mål vil udløse en
bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for
Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målene mere end
opfyldt, udløser det 10.000 kr. for hvert procentpoint, det ligger højere end målet.
Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter.
Der er endvidere fastlagt et mål om, at der udarbejdes en analyse i løbet af 2013 om
kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel
justering af den nuværende indsats.
Økonomiske konsekvenser
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Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen peger på, at der efter økonomiudvalgets
anbefaling af de foreslåede resultatniveauer sker høring heraf i Det Lokale
Beskæftigelsesråd før forelæggelse for kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de foreslåede resultatniveauer anvendes, idet der inden
sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen sker høring i Det Lokale
Beskæftigelsesråd.
Økonomiudvalget den 12. marts 2013
Godkendt.
-Resultatniveauerne for 2013 har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Der er modtaget høringssvar fra AC's repræsentant i rådet, som skriver, at
resultatniveauerne for 2013 tages til efterretning, men at det kan være vanskeligt
at opfylde måltallene i den aktuelle beskæftigelsessituation.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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8
Status på Beskæftigelsesplan 2013, 1. kvartal
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet "Status for Beskæftigelsesplan 2013 - første kvartal",
jf. det sagen vedlagte notat (bilag), som er en opgørelse af de foreløbige resultater i
beskæftigelsesindsatsen i relation til de respektive målsætninger for året.
Områder hvor der er foreløbig målopfyldelse ved første kvartal:
 Andelen af af sygedagpengeforløb over 52 uger må maks være 13 pct. - Status:
12 pct.
 Antallet af kontanthjælpsmodtagere må stige med maks. 10 pct. - Status: 10
pct.
 Andelen af ledige med mere end tolv md. ledighed, som er i virksomhedsrettede
tilbud skal være min. 50 pct. - Status 64 pct.
Områder hvor udviklingen er på rette vej:
Tilgangen til førtidspension skal som følge af førtidspensionsreformen
begrænses med 61 pct. - Status 52 pct.
 Antallet af tilkendelser til førtidspension for borgere under 40 år skal nedbringes
med 15 - Status: 7 tilkendelser.


Områder med udfordringer:
 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse skal være 27 pct. - Status: 20
pct.
 Antallet af langtidsledige skal falde med 10 pct. - Status: 5 pct.
 Jobcenteret skal have samarbejde om forløb i 23 pct. af kommunens
virksomheder. - Status: 21 pct.
 Andelen af ledige, som er i virksomhedsrettede tilbud skal være 57 pct. Status: 52 pct.
 Antallet af ledige akademikere skal falde med 6 pct. - Status: 0 pct.
Resultatniveauerne for 2013 er lagt ud fra beskæftigelsesregionens målsætninger og
skøn for udviklingen. Beskæftigelsesregionen har efterfølgende nedjusteret skønnet
for henholdsvis unge- og langtidsledigheds-målet, hvilket betyder at
Lyngby-Taarbæk Kommunes målsætninger på disse områder er relativt ambitiøse. I
det sagen vedlagte notat (bilag) uddybes indsatsen - særligt for de udfordrede
områder - yderligere.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på beskæftigelsesplan 2013 første kvartal tages til
efterretning.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Taget til efterretning.
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9
Ny strategi på dagpengeområdet
.

Sagsfremstilling
I lyset af dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er reduceret fra fire til to år,
samt en stigning i arbejdskraftreserven på det forsikrede område, er der behov for
en ny strategi for indsatsen på området.
De primære elementer i forvaltningens forslag til en omlægning af indsatsen, jf. det
sagen vedlagte notat (bilag) herom, er følgende:
Inden for de første 6 måneder:
 Klar forventningsafstemning
 Intensiveret samtaleforløb
 Tilbud om
 individuel jobcoaching
 jobsøgningskursus
 deltagelse i netværk
 opkvalificering.
Fra 6-8. måned:
 Privat eller offentligt løntilskudsjob i 6 måneder, hvor
 den lediges ønsker og kompetencer videst muligt bringes i spil
 der ved ansættelse i offentligt løntilskud iværksættes opfølgende indsats
3 gange i perioden for at understøtte og sikre jobsøgningen.
Fra 12. til 19. måned:
 Individuelt tilrettelagt forløb - særligt med fokus på muligheden for et privat
løntilskudsjob.
Fra 19. måned:
 Tilknytning af en personlig jobformidler.
Ovenfor er hovedsporet i indsatsen opsummeret. Det skal understreges, at der altid
indgår en individuel screening og dertil tilpasning af indsatsen. Målgrupper på det
forsikrede område, som på grund af særlige behov vil modtage en justeret indsats,
er f.eks. unge uden uddannelse, ledige med en længerevarende uddannelse, ledige
med manglende eller forældede kompetencer og ledige med sundhedsmæssige eller
psykiske vanskeligheder.
Ledige som på trods af indsatsen mister retten til dagpenge og søger om
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kontanthjælp vil blive modtaget med samme individuelt tilrettelagte indsats, som
gælder for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og med baggrund i de lediges
hidtidige forløb.
I beskæftigelsesregionens tilbagemelding på resultatrevision 2012 hilses
hovedsporet i de nye initiativer på a-dagpengeområdet velkommen.
Beskæftigelsesregionen fremhæver endvidere enighed i vurderingen af, at de
nævnte initiativer vil medvirke til at nedbringe langtidsledigheden.
LO-Hovedstaden lægger i sit høringssvar vægt på individuelt tilrettelagte forløb og
opkvalificering, som er indbygget i strategien.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den nye strategi for indsatsen for forsikrede ledige
anvendes.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Godkendt.
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10
Status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år
.

Sagsfremstilling
Økonomudvalget efterspurgte i marts 2013 en status på indsatsen for unge under 30
år, herunder m.h.t. tilgang og afgang fra forsørgelse. I det sagen vedlagte notat
(bilag) gives en sådan status.
Antallet af ledige dagpengemodtagere under 30 år er uændret fra marts 2011 til
marts 2013, hvorimod antallet af kontanthjælpsmodtagere i samme periode har
været stigende. I lyset af dette er fokus i det vedlagte notat på unge
kontanthjælpsmodtagere.
I marts 2013 havde kommunen 266 fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere - 144
under 25 år og 122 mellem 25-30 år. I samme måned var der 85 fuldtidsaktiverede,
hvilket svarer til en aktiveringsgrad på 32 pct. 51 af de fuldtidsaktiverede har været
i vejledning og opkvalificering. Blandt vejledning og opkvalificering er det især tre
tilbud, der gøres brug af. "Ungepatruljen" blev iværksat 2. oktober 2012. Fra den 2.
oktober 2012 til 6. maj 2013 har der været følgende antal deltagere i tilbuddene:
"VUC Stifinder": 120 deltagere
"Ungepatruljen" Brede Park: 40 deltagere
"Matchgruppen": 20 deltagere.
VUC Stifinder er til de unge jobklare, som har fået et uddannelsespålæg.
Ungepatruljen er til de unge, som får et uddannnelsespålæg og begynder
uddannelse, men falder fra og søger kontanthjælp påny. Matchgruppen er til de
unge, som har andre problemer end ledighed og understøtter den ledige til at blive
klar til at fastholde et arbejde eller et uddannelsesforløb.
I det sagen vedlagte notat (bilag) gives der endvidere en ny status på effekten af
uddannelsespålægget. Der ses på de borgere, der har afsluttet et uddannelsespålæg i
perioden fra april 2012 til november 2012. I alt 84 har afsluttet et uddannelsespålæg
i perioden.
4 mdr. efter var der 38 pct. der modtog SU, 24 pct. løn og 8 pct. SU & løn. 4 pct.
modtager ikke forsørgelse - dette dækker over fire unge. Heraf er 1 flyttet og 1 har
en HF eksamen. De to sidste har UU Nord begge haft kontakt til, men de seneste
oplysninger viser, at de fortsat ikke er i gang med en uddannelse.
Der er endvidere 22 pct. der er på kontanthjælp 4 mdr. efter. Dette dækker over 18
unge, hvoraf de 4 i marts måned (senest tilgængelig oplysninger i E-indkomst)
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modtog SU, 2 SU & løn og 2 løn.
Samlet set er der 71 pct., der ikke længere offentlig forsørgelse og enten modtager
løn, SU eller SU & løn 4 måneder efter et afsluttet uddannelsespålæg. Ved
opgørelsen i september 2012 var dette tal 76 pct. og dækkede perioden januar 2011
til marts 2012, hvor 147 unge havde afsluttet et uddannelsespålæg mod 84 i denne
opgørelse. Andelen på SU er højere (38 pct.) i den nyeste måling sammenlignet
med den forrige måling (25 pct.). Endvidere er der færre, der ingen forsørgelse
modtager - 5 pct i nyeste måling mod 10 pct. i den forrige måling. En del af disse
ændringer kan skyldes sæsonudsving, da de to målinger ikke dækker samme
periode.
Kontanthjælpsreformen, som forventes at træde i kraft 1. januar 2014, har blandt
andet fokus på, at alle under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse,
skal i uddannelse. Det vil sige, at målgruppen for en uddannelsesorienteret indsats
udvides. Jobcentret vil på den baggrund allerede nu skærpe den
uddannelsesorienterede indsats for gruppen af jobklare 25-29-årige.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at status på indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere
under 30 år tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Taget til efterretning.
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11
Anlægsregnskab 2011
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med IT aktiviteter 2011 er der godkendt en anlægsbevilling på
9.130.000 kr.
Midlerne er anvendt til følgende projekter.
-

Nye Pc’ere. Administrationen.

-

Nye Pc’ere skolerne.

-

Udbygning af kommunens serverrum.

-

Forundersøgelser.

-

Investering i færdiggørelse af kommunens standard arbejdsplads.

Sagen burde retteligt have været forelagt i 2012.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 9.130.000
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at regnskabet lægges til grund.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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12
Anlægsregnskab 2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med IT aktiviteter 2012 er der godkendt en anlægsbevilling på
5.408.000 kr. Midlerne er anvendt til følgende projekter.
-

Indkøb af Nye Pc’ere. Administrationen.

-

Udbygning af kommunens serverrum.

-

Indkøb af en identitetsstyringsløsning til kommunen.

-

Indkøb af licenser.

-

Indkøb af et nødstrømsanlæg.

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 5.408.000.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller at regnskabet lægges til grund.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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13
Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget gav den 17. august 2010 forvaltningen mandat til at
udarbejde konkret forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo til
midlertidige plejeboliger og en samling af kommunens ambulante
træningsfaciliteter.
Ombygning af områdecenteret har tjent to formål:
 Understøtte indsatsen med at nedbringe kommunens medfinansiering af
hospitalsudgifter ved at undgå hospitalsindlæggelse og dels at hjemtage
færdigbehandlede patienter på hospitalerne til midlertidigt ophold, såfremt
borgeren ikke kan komme direkte hjem til egen bolig. Der er således nu
etableret 33 midlertidige plejeboliger på Lyngby Møllebo, idet kommunen
desuden har 9 boliger på Træningscenter Fortunen og 8 boliger på
Områdecenter Solgården.


Få nedlagt alle utidssvarende plejeboliger i kommunen. Alle utidssvarende
plejeboliger på Lyngby Møllebo er således nu ombygget, idet der ud over
nævnte 33 midlertidige boliger er bibeholdt 7 almene plejeboliger på 6. sal.

Ombygningen har endvidere omfattet etablering af yderligere træningskapacitet til
dels at håndtere det stigende behov for træning efter udskrivning fra hospital og
dels for at kunne flytte den ambulante træningsenhed fra Områdecenter Virumgård
til Lyngby Møllebo. Kommunen har dermed både udvidet træningskapaciteten samt
samlet træningen til alene at foregå på Træningscentret Fortunen og på Lyngby
Møllebo.
I forbindelse med ombygningen er der etableret ny adgangstrappe og automatiske
døre af hensyn til handicaptilgængelighed, etableret sygeplejeklinik,
handicaptoiletter og ny vagtcentral samt trådløst it-system. Der er desuden foretaget
møblering af de midlertidige boliger og fælles stuer samt sygeplejeudstyr til
sygeplejeklinikken.
Ombygningen blev afsluttet i sommeren 2012, og der fremlægges nu afsluttende
regnskab herfor. Regnskabet for ombygningen udviser et samlet forbrug på 5,6 mio.
kr., hvilket betyder et mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til den samlede
bevilling.
Forvaltningen peger på at overføre restbeløbet til kassen fradraget et mindre beløb
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til anlægsbudgettet vedr. nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, jf. nedenfor.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2010 en anlægsbevilling på 0,6
mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af forslag til ombygning samt 2,9 mio. kr. i 2011 til
selve ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2011 endvidere en anlægsbevilling
på 1,4 mio. kr. til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere,
trådløst it og sygeplejeklinik, og gav den 19. december 2011 endvidere
anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer, opholdsstuer
samt relevant sygeplejeudstyr ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.
Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 5,8 mio. kr., og forvaltningen peger
på at af restrådighedsbeløbet på 233.000 kr. dels at overføre 4.211 kr. til
anlægsbudgettet for udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved
Trongårdsskolen, dels at overføre 228.789 kr. til kassen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. 4.211 kr. af restrådighedsbeløbet overføres til anlægsbudgettet vedr.
udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen
3. 228.789 kr. af restrådighedsbeløbet tilgår kommunekassen.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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14
Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med ”Slidlag kommunale veje i 2010/11” er der godkendt en
anlægsbevilling på 4.250.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet
fremgår det, at der har været et forbrug på 3.947.914 kr.
Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag
om ”Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013”, er mindreforbruget på
302.086 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.
Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og
Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er
beløbet knyttet til følgende angivne projekter:





Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
reparation af Jernbanepladsen,
slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje
2010/11" anvendes.
Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med ”Slidlag på kommunale veje 2012” er der godkendt en
anlægsbevilling på 8.876.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet
fremgår det, at der har været et forbrug på 7.808.034 kr.
Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag
om ”Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013”, er mindreforbruget på
1.067.966 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.
Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og
Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er
beløbet knyttet til følgende angivne projekter:





Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
Reparation af Jernbanepladsen,
Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage")

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012"
anvendes.
Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Anlægsregnskab vedrørende renovering af broer 2009-2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med "Renovering af broer 2009 - 2012" er der godkendt en
anlægsbevilling på 2.252.000 kr. Anlægsprojekterne for 2009-2012 er nu afsluttet,
og af regnskabet fremgår det, at der har været et mindreforbrug på 245 kr.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Renovering af broer 2009-2012"
anvendes.
Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 meddelt anlægsbevilling på 4,95 mio.
kr. i 2012 til genopretning af kommunens bygningsmasse.
Der er afholdt udgifter i 2012 på 4,96 mio. kr., og herunder gennemført
vinduesrenoveringer på bl.a. Områdecenter Solgården, Sophienholm samt
børneinstitutionerne Børnehuset Askevænget og Skovbakkens Børnehave.
Endvidere er der udført renovering af facadepuds på Taarbæk Skole samt udskiftet
tagpap på tagkonstruktion på Virum Skole, hvor der blev monteret solfanger anlæg,
samt lagt nyt stråtag på Lyngby Nordre Mølle.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsbevilling i 2012 på 4,96 mio. kr. efter overførsel af restbevilling på 10.000
kr. fra 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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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
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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

Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-05-2013, s.53

20
Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel
.

Sagsfremstilling
Der fremlægges udkast til detailhandelsstrategi. Udkastet har baggrund i det oplæg,
som forvaltningen forelagde Udviklings- og Strategiudvalget i april. I udkastet
foreslås, at forskellige centre udgår som lokalcentre, men videreføres som
enkeltliggende butikker. Der oprettes et nyt lokalcenter på Christian X's Allé, og i
flere centertyper hæves til højst tilladelige butiksstørrelser. Endelig planlægges der i
Kgs. Lyngby for 3 store udvalgsvarebutikker på mere end 2000 m².
Forvaltningen peger på, at udkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at detailhandelsstrategien sendes i høring.
Udviklings- og Strategiudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet at sende strategien i høring med følgende ændring: Sidste tekstafsnit side
6 - under afsnittet "Firskovvej-området" erstattes med:
Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling.
Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden
endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil efter sommeren igangsætte
sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil
denne vurdering er gennemført kan Firskovvej-området benyttes til handel med
med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer
hermed.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales som foreslået af Udviklings- og Strategiudvalget.
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Forslag til Fingerplan 2013
.

Sagsfremstilling
Et debatoplæg om revision af Fingerplanen blev behandlet af kommunalbestyrelsen
den 30. november 2011 og afstedkom de sagen vedlagte høringssvar (bilag) fra
kommunen.
Miljøministeren har nu sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring fra den
19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige
landsplandirektiv i sommeren 2013. Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for
hovedstadsområdets planlægning) vil udgøre den overordnede ramme for den
kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.
I forhold til Fingerplan 2007 videreføres hovedparten af nuværende regler og
afgrænsninger uændret i Fingerplan 2013. Det gælder f.eks. reglerne om
stationsnær lokalisering og rækkefølge. Forvaltningen vurderer, at de vigtigste
ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende:
- Når der er truffet endelig beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra
Lundtofte til Ishøj, vil kommunerne kunne udpege stationsnære arealer ved
letbanestationerne efter samme principper som ved S-banestationer m.m.
- "Grønne bykiler" introduceres som et nyt begreb i Fingerplanen. Hensigten er
at understøtte betingelserne for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af
storbyområdet og i Ring 3-korridoren.
- Et overordnet regionalt cykelstinet fastlægges på baggrund af
Cykelsuperstiprojektet. Desuden fastlægges et overordnet regionalt rekreativt
stinet.
- Det præciseres, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det
samtidig styrker kilens rekreative funktion.
Desuden lægger Fingerplan 2013 op til følgende aktiviteter med Lyngby-Taarbæk
Kommunes deltagelse:
- Projektsamarbejde om "Grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse
langs Ring 3
- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse

Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-05-2013, s.56

langs Ring 3.
Projekterne er i overensstemmelse med det politiske charter for
Ringby/Letbane-samarbejdet.
I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere høringssvar imødekommer
Fingerplan 2013 ikke kommunalbestyrelsens forslag om udpegning af stationsnære
arealer ved udvalgte lokalbanestationer. Forvaltningen finder det omvendt ikke
relevant at genfremsætte forslaget henset til fingerplanens nye bestemmelser om
fuld stationsnærhed ved letbanestationer.
På ovennævnte baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til
høringssvar.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det foreslås, at høringssvar afgives.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Politisk følgegruppe vedr. projektet om en letbane ad Ring 3
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med økonomiudvalgets behandling den 18. april 2013 af sagen om
udredning og forslag til til principaftale om letbane ad Ring 3, jf. den sagen
vedlagte protokoludskrift (bilag) besluttede økonomiudvalget blandt andet, at der
skulle nedsættes en politisk følgegruppe på det førstkommende ordinære
økonomiudvalgsmøde.
Det indgik i beslutningen, at følgegruppen skal bestå af en repræsentant for hver af
de politiske grupper i kommunalbestyrelsen. Endvidere fremgår, at gruppen skal
følge og validere projektets økonomi løbende og deraf følgende betydning for
kommunen; d.v.s. en løbende risikovurdering af projektets betydning for
kommunens samlede økonomiske engagement.
Forvaltningen peger i den forbindelse på, at følgegruppens herved opfattes som som
en støttefunktion til økonomiudvalget, således at gruppens medlemmer løbende
orienteres om dokumenter m.v. til letbaneprojektets borgmesterforum og
interessentskab.
Økonomiske konsekvenser
Arbejdet udføres inden for de afsatte rammer til den politiske virksomhed.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at følgegruppen nedsættes.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Godkendt, idet følgegruppen er mandatgivende til borgmesterens deltagelse i
borgmesterforum. Gruppen sammensættes med en repræsentant fra hver gruppe,
som deltager i følgegruppens arbejde med den stemmevægt, som er repræsenteret i
økonomiudvalget.
Borgmesteren indkalder til første møde i følgegruppen.
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23
Helhedsplan for Bellevue Strandpark
.

Sagsfremstilling
Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af
bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og senere fremlagt i Økonomiudvalget den
23. august 2010 (bilag).
Her godkendte udvalget, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 i følge en
fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark mellem Naturstyrelsen, Gentofte
Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er
opdelt i 4 faser.
Udgiften på dengang 417.000 kr. skulle afholdes på kontoen til udvikling af
udflugtsmål fordelt over 2012, 2013 og 2014.
Helhedsplanen har siden 2010 været behandlet på strandparkens bestyrelsesmøder,
hvor Lyngby -Taarbæk Kommune er repræsenteret. Helhedsplanen forventes
finansieret via indbetalinger fra de fire ejere.
Der foreligger nu et mere detaljeret planmateriale for Bellevue Strandbad i form af
projektpræsentation 2012 udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i
samarbejde med Gentofte Kommune.
På bestyrelsesmødet i I/S Bellevue Standpark afholdt den 26. februar 2013 blev det
besluttet at igangsætte fase 1, som omfatter renovering af høfter og de kystnære
konstruktioner, da disse har akut behov for istandsættelse samt en udvidelse af
stranden. Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i perioden marts til juni
2013.
I/S Bellevue Strandpark anmoder i brev af 22. januar 2013 (bilag) Lyngby-Taarbæk
Kommune om at indbetale 442.000 kr., som er de nødvendige midler til
istandsættelsen af Bellevue Strandpark.
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsudgiften vil sammenlagt for 2013 og
2014 således udgøre nævnte 442.000 kr.
Oprindeligt var den nødvendige økonomi til støtte af renoveringen af Bellevue
Strandpark afsat på budgetforslag 2011 for årene 2012, 2013 og 2014. Imidlertid
blev der ikke i det vedtagne budget 2012 afsat økonomi til udvikling af
udflugtsområder i 2012, 2013 og 2014, og kontoen udgik af investeringsoversigten.
Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af interessant selskabet Bellevue Strandpark
og således forpligtiget til at bidrage med sin andel i anlægsudgifterne.
Økonomiske konsekvenser
Da opgaven ikke kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer, er det
nødvendig med en tillægsbevilling på i alt 442.000 kr.
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Der peges derfor på en tillægsbevilling fordelt på 2013 og 2014 på i alt 442.000 kr.
således, at beløbet deles med 100.000 kr. i 2013 og merudgiften rapporteres i
forbindelse med 2. anslået regnskab for så vidt angår 2013 samt, at restbeløbet på
342.000 kr. for 2014 indgår i budgetgrundlaget for 2014-17.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling som beskrevet.
Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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24
ELENA-projekt
.

Sagsfremstilling
I EU-regi findes en ordning (som kaldes ELENA - European Local Energy
Assistance), der yder støtte til lokale og regionale myndigheders
energiinvesteringer.
På initiativ fra Region Hovedstaden blev der i vinteren 2011/foråret 2012
udarbejdet en undersøgelse af regionens og kommunernes interesse for at indgå i et
fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er behov
for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de
offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til markant at understøtte
en sådan indsats.
Efter aftale med KKR Hovedstaden har Region Hovedstaden (RH) derfor igangsat
en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning.
Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige
bygninger. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor på 20 mellem
investering og støttebeløb. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i
forhold til investeringen. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet
accepterer projektets deltagere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det
omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed.
Foruden Region Hovedstaden er der konkret 11 kommuner, der deltager i
samarbejdet (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe,
Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København), hvor alle
deltagere redegør for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger. Der
ansøges om ELENA-støtte på 21,9 mio. kr., og såfremt der tildeles ELENA-midler
som ansøgt, er det estimeret, at der tilsammen kan gennemføres (lånefinansierede)
energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 459 mio. kr.
Det vurderes, at de samlede energiinvesteringer over tre år forventes at kunne lede
til besparelser på anslået ca. 32.454 MWh pr. år svarende til beregnet 9.547 tons
CO2 pr. år. Hertil kommer afledte effekter vedr. øget samarbejde mellem
deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud
samt en beskæftigelsesmæssig effekt.
Region Hovedstaden står som ansøger og ledende deltager, og en samarbejdsaftale
mellem deltagerne fastlægger, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner
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skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne, jf. det sagen vedlagte
materiale herom (Bilag).
Der nedsættes en styringskomite med repræsentanter fra samtlige deltagere, som
mødes en gang årligt. Endvidere nedsættes en administrativ styregruppe med
repræsentanter fra regionen (formand) og et antal kommuner. Regionen etablerer en
støttefunktion finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering til at
varetage den daglige ledelse af projektet.
Politisk godkendelse søges indhentet hos samtlige deltagere i april/maj 2013,
således at afsendelse af ansøgning til EU-kommisionen kan ske i juni 2013.
Såfremt ELENA-ansøgningen bliver imødekommet, vil projektperioden kunne
forløbe fra september 2013 til august 2016.
Projektet vil blive præsenteret og resultater fremvist på hjemmesider m.v., formidlet
via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via deltagernes danske og
internationale netværk.
Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i projektet understøtter, at kommunen for
relativt få midler kan få rådgivning til at forberede egne energirenoveringsprojekter
- både fra et sekretariat af rådgivere i regi af RH, men også i form af
erfaringsudvekslingsgrupper om f.eks. solceller og renovering af klimaskærm m.m.
med deltagelse af bl.a. nabokommuner, som det tidligere har været vanskeligt at
etablere samvirke med på dette område. Det vil i projektet også være muligt at få
indblik i erfaringer fra et beslægtet projekt i regi af Region Sjælland.
Deltagelse i projektet - hvis det opnår støtte - vil betyde, at kommunen i
projektperioden 2013-16 kan få op til 90 % i støtte til at forberede (rådgivning
m.v.) de energirenoveringsprojekter, der allerede er afsat midler til via energipuljen
og klimainvesteringspuljen. Dvs. at der da vil være flere penge til selve
gennemførelsen af energirenoveringsprojekterne i denne periode i forhold til de til
formålet afsatte midler.
Økonomiske konsekvenser
Kommunens forventede bygningsinvestering i perioden vil være på ca. 18 mio. kr.,
og hvor forvaltningen peger på en finansiering hovedsageligt via Energipulje og
Klimainvesteringspulje.
Herudover vil der være et bidrag til selve projektets finansiering ca. 0,1 mio. kr.
fordelt over 3 år og ligeledes finansieret via Energipuljen.
Udgifterne forventes således afholdt inden for en på forhånd afsat budgetramme.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at
1. kommunen deltager i projektet
2. at kommunes bygningsinvestering og deltagerfinansiering sker som beskrevet.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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25
Indførelse af flere digitale selvbetjeningsmuligheder – en status
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2013 indgik et handlekatalogforslag omkring en
besparelse ved indførelse af flere digitale selvbetjeningsmuligheder inspireret af
den anmeldelse af regeringen og KL aftalte digitaliseringstrategi, om at den
offentlige sektor skal etablere flere og bedre digitale selvbetjeningsløsninger til
brug for borgerne.
Den herved forventede besparelse udgør 1,17 mio. kr. i 2014, 1,54 mio. kr. i 2015
og 2,31 mio. kr. i 2016.
Denne sag giver en status på arbejdet med implementering af forslaget.
KL/regeringsstrategien indeholder en såkaldt ”bølgeplan” for udrulning af digitale
selvbetjeningsmuligheder for borgerne og således at der tænkes udrullet en ”bølge”
hvert år frem mod 2015. Bølgeplanen indebærer, at borgere kan få råd og
vejledning i håndtering af digitale løsninger, og at borgerne herigennem i videst
muligt omfang skal betjene sig selv.
Første ”bølge” indeholdt digitale løsninger omkring bestilling af
EU-sygesikringskort, anmeldelse af flytning, bestillingen af sundhedskort, skole-,
sfo-, og klubindskrivning samt ansøgning om plads i dagtilbud og blev her i
kommunen implementeret i december 2012.
Anden bølge tænkes at indeholde 13 nye selvbetjeningsløsninger vedr. følgende:












Ansøgning om begravelseshjælp
Ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud
Ansøgning om hjælpemidler (kropsbårne)
Anmelde udrejse
Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse
Anmeldelse af rotter
Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter
Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
Valg af læge
Anmelde vielse
Pas (kioskløsning i Borgerservice)
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 Duplikatkørekort (kioskløsning i Borgerservice)
 Sygedagpenge (kun oplysningsskemaet)
Anden bølge forventes at skulle implementeres i december 2013. Indholdet af tredje
bølge ligger ikke fast p.t.
Det bemærkes, at første bølge var relativt ukompliceret at implementere, da mange
kommuner – herunder Lyngby-Taarbæk Kommune – gennem flere år været langt
med digitale selvbetjeningsløsninger på de udvalgte områder. Anden bølge er
karakteriseret ved, at en del af løsningerne på de nævnte områder endnu ikke er
udviklet.
Forvaltningen er p.t. i gang med at få præsenteret en række forskellige
virksomheders løsninger m.h.t. priser, kvalitet og modenhedsniveau. På nuværende
tidspunkt er det derfor for tidligt at vurdere, hvordan den faktiske arbejdsgang med
de nye løsninger kan organiseres, ligesom økonomien bag hver enkel løsning heller
ikke er kendt. Et nærmere overblik vil derfor først kunne foreligge, når der hen over
sommeren 2013 er lavet aftaler med leverandører om implementering af løsninger.
Økonomiske konsekvenser
I den ønskede nettogevinst er forsøgt taget højde for samtlige engangsomkostninger
til etablering samt de løbende driftsomkostninger til de nye løsninger. Et overslag
over de økonomiske gevinster af 2. bølge forventes at kunne foreligge i sommeren
2013.
Gevinster kan først realiseres, når selvbetjeningsløsningerne er taget i brug af
borgerne og de organisatoriske forudsætninger i kommunen for at kunne håndtere
nye digitaliserede arbejdsgange er på plads.
Fordelingen af besparelsen på 1,17 mio. kr. i 2014 kan således foretages, når
finansiering, skønnet effektiviseringsgevinst og modenhedsniveau er vurderet for
hver af de påtænkte enkelte løsninger, hvilket forventes at kunne ske i november
2013.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Taget til efterretning.
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26
LTK's medlemsbidrag til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 afholder generalforsamling den 21. maj 2013,
hvor foreningens medlemmer skal give tilsagn om medlemsskab for 2014. I
forbindelse med foreningens etablering blev der besluttet en medlemsstruktur, hvor
virksomheder og uddannelsesinstitutioner betaler efter antal medarbejdere og med
bidrag mellem 10.000-150.000 kr./år. For kommunen gælder det, at
medlemsbidraget fastsættes efter aftale, og den har de første to år af foreningens
levetid bidraget med samlet 1,95 mio. kr., svarende til ca. halvdelen af foreningens
driftsbudget, mens flere af de større virksomheder og DTU har bidraget med hver
0,5 mio. kr. i samme periode.
I forhold til kommunens bidrag for 2014 er det forvaltningens opfattelse, at
kommunen fortsat bør være hovedbidragyder til foreningen. Der er på kommunens
budget bevilget 0,75 mio. kr. til erhvervs- og vækstformål, og disse midler vurderes
at kunne give det bedste udbytte, hvis det sker i sammenhæng med de øvrige
medlemsbidrag og i regi af foreningen.
Økonomiske konsekvenser
Bidraget til foreningen svarer til det beløb, som er afsat på kommunens budget til
samme formål.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
-
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27
Kontrolgruppen - årlig status 2013
.

Sagsfremstilling
Kontrolgruppen har siden implementeringen i 2008 været med til at understøtte, at
der udbetales korrekte sociale ydelser. Formålet med gruppen er to-sidet:
 udadrettet at opspore og forhindre udbetaling af ydelser, borgere ikke er
berettigede til, og
 indadrettet at gøre opmærksom på eventuelle forbedringer m.h.t. måden, ydelser
bevilges og udbetales på.
Det økonomisk vigtigste for kommunen er at få stoppet uberettigede udbetalinger
uden dermed ikke også at bidrage til at understøtte muligheden for evt.
tilbagebetalingskrav. M.h.t. tilbagebetalingskrav er der imidlertid ofte tale om
familier / personer med begrænset betalingsevne og/eller betalingsvilje. Mange
tilbagebetalingskrav ender derfor med at blive forældede og skal afskrives som
uerholdelige.

Oversigt over tilbagebetalingskrav udløst af kontrolgruppens arbejde og den årlige
konsekvens heraf:
Forventet besparelse
Tilbagebetalingskrav
År
(2)
(1)
2008
2009
2010
2011
2012

2.490.769 kr.
1.962.024 kr.
1.642.286 kr.
1.091.121 kr.
1.550.371 kr.

1.325.463 kr.
1.594.737 kr.
1.816.493 kr.
2.104.911 kr.
1.637.683 kr.

Note 1: Der er tale om bruttokrav, hvor en evt. refusion ikke er fratrukket
ydelsen.
Note 2: Den årlige forventede besparelse angiver kroneværdien af en
ændret eller stoppet ydelse et år frem. Der er tale om en brutto
besparelse uden hensyntagen til evt. refusion. Den kommunale
andel har været mellem 60 og 80 % heraf – afhængigt af, hvor
meget økonomiske fripladser (100 % kommunal andel) udgør af
den samlede indsats.
I det sagen vedlagte notat af 9. april 2013 (Bilag) er Kontrolgruppens virke og
indsats uddybet.
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Økonomiske konsekvenser
Jf. ovenfor.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at status tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
-
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28
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 23. maj 2013
-
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29
Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk
Kommune
.

Sagsfremstilling
Den fremtidige rottebekæmpelse, jf. Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om
forebyggelse og bekæmpelse rotter” (nr. 696 af 20. juni 2012) indebærer, at
kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver tiltag og
initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter.
Nogle af de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til tidligere
er;
 Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarevirksomheder
skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold.
 Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetages og udføres af
autoriserede personer.
 Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi, som er
udstukket af Naturstyrelsen.
 Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3.
år
 Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærrer opsætte, hvor det er
hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
o
Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
o
I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem,
daginstitutioner og parcelhusområder
Forvaltningen har samarbejde med rådgiverfirmaet A.C. Heiberg udarbejdet
"Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk
Kommune – 2013-2015" (bilag).
I planen beskrives de tiltag, som kommune har valgt at fokusere på i den
kommende 3-årige periode. Tiltagene skal understøtte vision og målsætninger for
rottebekæmpelsen i kommunen.
Visionen er, at borgerne skal opleve, at de er sikret en målrettet og effektiv løsning i
tilfælde af rotteproblemer.
Målsætningerne er, at:
 skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune
 nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Lyngby-Taarbæk
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 holde rotterne inde i kloakken
 kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af gift pr. ejendom
 sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse
 effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale
håndhævelse på rotteområdet
Der er fastsat i alt 13 tiltag/initiativer i planen.
Et af de mest økonomisk omfattende initiativer er opsættelse af rottespærrer på
kommunale bygninger – hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
 Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
 I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem,
daginstitutioner og parcelhusområder
Kommunens udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret
og fastsættes fra år til år som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets
størrelse afhænger af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med
rottebekæmpelsen og kan derfor variere fra år til år. Udgifterne kan omfatte
førnævnte opsættelse og vedligeholdelse af rottespærrer på kommunale
ejendomme, administration af forebyggelses- og bekæmpelsesindsatsen, evaluering
af rottebekæmpelsen, kontrol med det anvendte bekæmpelsesfirma samt udgifter til
rådgiver.
Betaling af gebyret er fælles for alle; dvs., at der skal således betales gebyr uanset,
om der bekæmpes rotter på den enkelte ejendom eller ej.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende rammer, da udgifter til forebyggelse og
bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret.
Taksten fastsættes en gang årligt og forelægges Kommunalbestyrelsen til
godkendelse i oktober sammen med øvrige takster.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2015” danner grundlag for den fremtidige
administration af området.
Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-05-2013, s.74

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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30
Helhedsplan for socialpsykiatrien
.

Sagsfremstilling:

Budgetaftalen for 2013-16 indeholder aftale om dels en styrkelse af det psykiatriske
område med fokus på forbedret samarbejde med distriktspsykiatrien, dels en
tilpasning af pladser i socialpsykiatrien med mulighed for en evt. helhedsplan på
sigt samt en hensigtserklæring om, at der igangsættes et initiativ vedrørende ”videre
arbejde med helhedsplan for socialpsykiatrien” (HA9).
Helhedsplanen for Socialpsykiatriens overordnede vision er at skabe rammer for
"recovery", rehabilitering, social inklusion og forebyggelse. De kort- og langsigtede
målsætninger i handleplanen er udviklet ud fra en vidensbaseret praksis om
brugerinddragelse, inddragelse af netværk, fleksible og individuelle ydelser og
sammenhæng og helhed i indsatsen.
Der er forslået en omlægning af pladserne på de tre botilbud, så den samlede
kapacitet er passende i forhold til den fremtidige sammensætning af målgrupper og
sikre en højere grad af lokal "selvforsyning" af brugere. Dette forudsætter, at
tilbuddene er fleksible og omstillingsparate i forhold til fremtidens behov, herunder
at traditionelle botilbud på længere sigt forventes reduceret i takt med, at tilbuddene
til hjemmeboende borgere forstærkes og forbedres.
Det foreslås, at:
 Nettets målgruppe bliver unge med behov for døgndækning og intensiv
socialpsykiatrisk indsats og en lille gruppe af unge med behov for ophold, men
med mindre intensivt støttebehov.
 Kirsten Maries målgruppe [vil være]bliver i alderen 25 (30) år og opad, og
målgruppen vil primært bestå[r] af sindslidende med betydeligt nedsat
funktionsevne samt sindslidende med lettere misbrugsproblemer og kognitive
følgevirkninger af misbrug.
 Slotsvængets målgruppe vil være borgere med krævende og længerevarende
støttebehov og borgere med fx. dobbeltdiagnoser eller sindslidelse kombineret
med et plejebehov.
Der fremlægges 3 forskellige modeller, med hver sin organisering, som alle tager
udgangspunkt i ovenstående tilpasning af målgrupper:
Model 1: Denne model svarer til den organisering, der er i dag. For at imødekomme
behovet for en større grad af fælles faglighed og koordinering på tværs af
leverandører, etableres der en fælles kompetenceudvikling, ligesom der arbejdes for
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at forbedre koordinering og tilpasning samt udvikling af tilbuddene fremadrettet.
Model 2: I denne model etableres en organisation, som indeholder et åbnet
uvisiteret værested, socialpædagogisk støtte, Akuttilbuddet og fremskudt
sagsbehandling samt botilbud til krævende målgrupper, som kan understøtte
visionen om forebyggelse, "recovery", rehabilitering og social inklusion. De to
selvejende institutioner driver i denne model fremover midlertidige botilbud og
aktiviteter til disse borgere.
Model 3: I denne model sammenlægges såvel den socialpædagogiske støtte til
borgere i eget hjem som samværs- og aktivitetstilbuddene, som i dag udføres hos
flere interne og eksterne leverandører. Modellen indebærer, at Slotsvænget fortsat
driver Akuttilbuddet og beskæftigelsestilbuddet Flyverteamet. Nettet driver et nyt
sammenlagt værested/klubtilbud samt tilhørende beskæftigelsestilbud, Hjorten.
Kirsten Marie driver et sammenlagt socialpædagogisk støttetilbud til borgere i eget
hjem. Modellen rummer en klar arbejdsdeling mellem de tre leverandører.
Idrætstilbuddet Limone er der ikke taget stilling til i de 3 modeller. Afhængig af
valg af model skal det overvejes, hvor denne aktivitet fremadrettet skal placeres.
Indtil der er taget stilling til den fremtidige placering, vil idrætstilbuddet Limone
fortsætte i Nettets regi.
I alle 3 modeller skal driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner
genforhandles. De 3 modeller har forskelligt indhold, og derfor er provenuet ved
driftsoptimering i henhold til driftsoverenskomsterne forskelligt, jf. notat om
"Provenuskøn for helhedsplanens 3 modeller" (bilag).
Vurderes de tre modeller ud fra et fagligt og brugerorienteret perspektiv vil model 2
være den organisationsform, der er mest visionær og ambitiøs i forhold til den
faglige udvikling samt visionen om en koordineret og helhedsorienteret indsats til
gavn for borgerne, hvorimod både model 1 og 2 er mere traditionelle
organisationsformer, hvor det kan være vanskeligere at sikre en koordineret og
helhedsorienteret indsats.
Økonomiske konsekvenser
I budgetaftalen 2013-2016 blev der for perioden 2013-2016 vedtaget en besparelse
på i alt 6,4 mio. kr. over fire år gennem tilpasning/omlægning af pladser i
socialpsykiatrien. Beløbet blev øremærket til styrkelse af samarbejdet med
distriktspsykiatrien som en krydsfinansiering.
Desuden blev der vedtaget en hensigtserklæring om at fortsætte arbejdet med en
helhedsplan for socialpsykiatrien, som foreslået i administrationens handlekatalog
for budgetperioden (jf. HA9). Den eventuelle differens mellem ovennævnte
krydsfinansiering og det oprindelige sparemål for HA9 blev reserveret til en særlig
pulje til imødegåelse af konsekvenserne af demografiske ændringer,
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tillægsbevillingsbehov i 2013 samt evt. nye tiltag på aktivitetsområderne i
forbindelse med budget 2014-17.
Udgangspunktet er endvidere, at krydsfinansieringen ved tilpasning/omlægning af
pladser i socialpsykiatrien og et styrket samarbejde med distriktspsykiatrien (jf.
budgetaftalen for 2013-2016) kan anvendes til investeringer i fremtidens løsninger,
herunder fremskudt sagsbehandling og en samlet socialpædagogisk støtte jf.
Serviceloven (SEL) § 85. Initiativerne skal bidrage til at give en bedre koordineret
og helhedsorienteret indsats, der understøttes af et formaliseret samarbejde med
distriktspsykiatrien.
Det pointeres, at alle tre modeller følger en anden profil end forudsat i
budgetaftalen 2013-2016, da det ikke har været muligt at udvikle en model, der
følger den forudsatte profil. Dette gælder både i forhold til modellernes udrulning i
løbet af perioden og den samlede effekt i hele perioden.
Skønnene er baseret på de takster, der er på de respektive enheder i 2013 hvor der
foreslås omlægninger af indsatsen, samt KKR’s beslutning om 2 % reduktion af
taksterne på de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen for 2014. Det er
vigtigt at pointere, at det er et estimat over effekten af de respektive modeller, der er
beskrevet, samt at der er en vis usikkerhed om den faktiske effekt.
Vurderet over hele perioden 2013-2016 indfrier kun model 2 samlet set
budgetaftalens målsætninger. Den samlede effekt af model 2 vurderes at være godt
3,3 mio. kr. højere i hele perioden, mens effekten af model 1 og 3 vurderes at være
hhv. 1,4 mio. kr. og 0,6 mio. kr. lavere, end det budgetterede niveau.
Årsagen er, at model 2 giver mulighed for større effektivitet og et styrket fagligt
miljø, som kan understøtte fundamentet i visionen om forebyggelse, rehabilitering
og "recovery". Samdriftsfordelene giver effektiviseringspotentiale og dermed en
mere rationel styring. Model 2 vurderes, som nævnt, ligeledes også som den fagligt
set bedste model.
Model 1 og 3 indfrier ikke effektiviseringspotentialet og visionen i helhedsplanen
om forebyggelse, rehabilitering og "recovery" på samme helhedsorienterede måde
som model 2, da der kan være risiko for siloopdeling.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. model 2 tages i anvendelse som grundlag for helhedsplanen
2. helhedsplanen på dette grundlag sendes i høring i de tre institutioner,
Slotsvænget, Kirsten Marie og Nettet, Center Med-udvalget samt i Handicaprådet.
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Social- og Sundhedsudvalget den 15. maj 2013
Anbefalet, at de tre modeller sendes i høring og at de tre institutionsledere inviteres
til foretræde forud for udvalgets møde i juni.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Taget til efterretning.
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31
Etablering af midlertidigt indkvarteringssted for asylansøgere, der har fået
opholdstilladelse
.

Sagsfremstilling
Kommunen er forpligtet til at modtage et antal asylansøgere.
Kommunen varsles af pågældende asylcenter én måned før de asylansøgende
ankommer til kommunen, herunder hvad der konkret er tale om. Der kan være tale
om hele familier, uledsagede børn eller enlige af begge køn. Dette medfører
vanskelige vilkår for at planlægge bl.a. i forhold til boligplacering m.v.
Kommunens indkvarteringssted, Sorgenfrivej 21, blev etableret i 2007 og rummer
seks værelser. Stedet er derfor ikke stort nok til den nu udmeldte antal asylansøgere.

Forvaltningen har derfor været nødt til at supplere med et antal værelser på adressen
Chr. X's Alle 109, som blev klar til brug den 1. oktober 2012.
I 2012 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune 19 flygtninge med opholdstilladelse. I
forhold til den kommunale kvoteaftale er Lyngby-Taarbæk Kommunes andel på 22
flygtninge i 2012, hvorved der overføres 3 til 2013.
Fordelingen er på 10 kvinder og 9 mænd, hvoraf de 3 er under 18 år. Flygtningene
er fortrinsvis fra mellemøsten samt 2 fra Afghanistan og én fra Afrika.
I 2013 skal Lyngby-Taarbæk Kommune modtage 28 flygtninge (plus de 3 personer
fra aftalen fra 2012, der overføres til 2013), således at det samlede antal flygtninge
kan blive 31 personer, der skal have ophold her i kommunen.
Medio februar 2013 er der modtaget 6 personer, 4 kvinder og 2 mænd. Den ene
kvinde er gravid. De 5 er fra mellemøsten og 1 er fra Afghanistan.
I efteråret 2012 har Udlændingestyrelsen henvendt sig til Lyngby Taarbæk
Kommune om yderligere indkvarteringspladser til asylansøgere.
Udlændingestyrelsen har i mail af 8. februar 2013 tilkendegivet, at der på
nuværende tidspunkt er behov for større enheder med plads til ca. 200 personer,
frem for de mindre enheder, der i første omgang var forespørgsel på.
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På den baggrund peger forvaltningen på, at der ikke arbejdes efter oprettelse af et
særskilt asylcenter i kommunen, jf. herved den sagen vedlagte udskrift af
Økonomiudvalgets behandling den 13. december 2012 af sagen "Henvendelse fra
Udlændigestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere".
Selv om kommunen ikke har kapacitet til at oprette større enheder inden for
området, vil forvaltningen snarest forelægge Social- og sundhedsudvalget et oplæg
til organisering af den fremadrettede, mere samlede indsats med hensyn til
modtagelse og indkvartering af flygtninge.
Økonomiske konsekvenser
Udgifterne forbundet med etableringen af det midlertidige indkvarteringssted er
fordelt mellem Center for Areal og Ejendomme, der udlejer værelserne og sikrer
den daglige drift af bygningen, og Center for Social Indsats, der modtager
flygtningene fra asylafdelingen og skal sikre indkvartering m.h.t.inventar m.v..
Følgende etableringsudgifter var ikke konkret specificeret i budget 2012, men blev
hentet fra funktionsområdet "Introprogram til flygtninge" og bidrog dermed til at
finansieringen hidtil er holdt inden for rammen:
Engangsudgifter i 2012, ex. moms:
Ombygning, indvendig
Møbler og gardiner
Total

160.000 kr.
115.000 kr.
275.000 kr.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. orientering tages til efterretning,
2. der ikke arbejdes videre med etablering af et særskilt asylcenter.
Økonomiudvalget den 12. marts 2013
Udsat.
Økonomiudvalget den 18. april 2013
Udsat
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
-

Åbent punkt Økonomiudvalget den 23-05-2013, s.82

32
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 23. maj 2013
-
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33
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 23. maj 2013
-
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34
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på Dyrehavegard
.

Sofia Osmani har i e-mail af 16. maj 2013 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Der ønskes en status på Dyrehavegaardsagen."
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Drøftet.
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35
Meddelelser
.

1. Kommunalvalget 2013
Økonomi- og indenrigsministeriet har udsendt en første information vedr.
kommunalvalget den 19. november 2013. I den forbindelse er bl.a. modtaget den
sagen vedlagte oversigt over tidsfrister m.v. frem mod og efter valget.
2. Klampenborg Galopbane
Galopbanen arbejder med et projekt, der har til hensigt at opretholde en behørig
vedligeholdelse af bygningsmassen m.v. og derigennem fastholdebanens position
som en del af den danske kulturarv. Til brug herved har Galopbanen udarbejdet det
sagen vedlagte udkast til fondsansøgning (bilag). Bagerst i ansøgningsmaterialet er
beskrevet, at banen som samarbejdspartnere har Jægersborg Skovdistrikt,
Kulturstyrelsen, Hestesportens Financierings Fond samt Gentofte Kommune.
Galopbanen har - da dele af banen også ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. det
sagen vedlagte kortudsnit (bilag) - spurgt, om kommunen også kan opregnes som
samarbejdspartner. Galopbanen har i forbindelse med forespørgslen understreget, at
der ikke dermed hverken ansøges om eller forventes noget økonomisk bidrag fra
Lyngby-Taarbæk Kommune, men at banen meget gerne ønsker kommunen opført
som samarbejdspartner af hensyn til en mere "moralsk" støtte til projektet.
Forvaltningen finder det ubetænkeligt at meddele Klampenborg Galopbane, at den i
fondsansøgningen kan opregne kommunen blandt banens samarbejdspartnere.
3. Boligsikring og boligydelse som følge af modering af køkkener og
badeværelser i Sorgenfrivang II
Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012 sagen "DAB-Sorgenfrivang II
- køkken- og badeværelsesmoderniseringer samt finansiering af helhedsplan" jf.
den sagen vedlagte protokoludskrift.. Ud over, at udvalget tiltrådte forvaltningens
indstilling, blev det protokolleret, at forvaltningen skulle vende tilbage vedrørende
konsekvensen for boligsikring og boligydelse. Forvaltningen har beregnet de
økonomiske konsekvenser for henholdsvis boligsikring og boligydelse ud fra hvor
mange aktive sager kommunen aktuelt har i bebyggelsen. Sorgenfrivang II består af
428 lejligheder og 108 garager. Heraf forelå i januar 2013 107 boligydelsessager og
59 boligsikringssager. Merudgiften til boligydelse som følge af moderniseringen vil
blive omkring 0,3 mio. kr. om året. Merudgiften til boligsikring som følge af
moderniseringen vil blive omkring 0,1 mio. kr. Det vil - alt andet lige - sige en
samlet merudgift på 0,4 mio. kr. pr. år. Merudgiften udgør ca. 1 pct. af det samlede
budget på området, og udgiftspresset på området har været stigende gennem de
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seneste fem år.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Taget til efterretning.
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