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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 1

1. Regnskab 2013

Sagsfremstilling
Det samlede regnskab 2013 behandles med henblik på oversendelse til revisionen.
Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse med
behandlingen af revisionsberetningen, der skal forelægges inden udgangen af august 2014.
Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår det, at KL og regeringen som led i
”Projekt god økonomistyring” er enige om, at der skal ske en hurtigere godkendelse af
kommunernes årsregnskaber. Dette kan ske gennem hurtigere regnskabslukning og løbende
validering af registreringerne i økonomisystemet. Formålet er at forbedre den løbende
budgetopfølgning og at skabe et bedre grundlag for prioriteringsdrøftelserne i relation til det
kommende års budget. Et hurtigt aflagt årsregnskab øger således regnskabets relevans og
styrker budgetprocessen.
På den baggrund er det med virkning for regnskab 2014 besluttet at fremrykke
regnskabsaflæggelsen med en måned, ligesom den endelige politiske behandling af årsregnskabet
fremrykkes en måned, jf. nedenstående oversigt, hvor de nye tidsfrister er sammenholdt med de
eksisterende tidsfrister:
Opgave
Udløb af supplementsperiode
Posteringsmæssig regnskabsafslutning
Årsregnskabet afgives af KMB til revisionen
Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet
KMB godkender regnskabet

Nye tidsfrister
Ultimo januar
1. marts
1. maj
15. juni
31. august

Gældende tidsfrister
Ultimo februar
1. april
1. juni
15. august
30. september

Forvaltningen har dog allerede ved regnskabsaflæggelsen for 2013 arbejdet efter en sådan
fremrykket tidsplan, som betyder at fagudvalgenes behandling i april 2014 alene er en
orientering-/efterretningssag med en overordnet beskrivelse af resultatet, herunder om områder
med afvigelser.
A. Regnskab 2013
Hovedresultaterne af Regnskab 2013 fremgår af Resultatopgørelsen samt af
Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.
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De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2013 er, at
- Kommunen har overholdt driftsbudgettet for 2013 både i forhold til det oprindelige og det
korrigerede budget ekskl. overførsler.
- Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 176 mio. kr.
Kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat er opfyldt, idet det som minimum
skal dække afdrag og anlægsvirksomheden, der ikke er lånefinansieret, samt kommunens
egenfinansiering ved opførelse af ældreboliger og sociale institutioner.
- Årets resultat viser et overskud på 4 mio. kr.
Resultatet dækker over modsatrettede bevægelser, dels lavere driftsudgifter end budgetteret,
dels et højere anlægsniveau samt færre salgsindtægter end budgetteret.
- Ultimo kassebeholdningen 2013 er på 175 mio. kr.
Dette resultat er opnået til trods for en reduktion af kassebeholdningen i 2013 på 99 mio. kr. Det
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hænger sammen med store betalingsforskydninger mellem både 2011/12 og yderligere fra
2012/13, der betyder, at kassebeholdningen primo 2013 var ekstraordinær høj.
- Anlægsudgifterne har været på 195 mio. kr.
Dette har bl.a. været med til at sikre en fortsat opførelse af både nye plejeboliger og botilbud til
længerevarende ophold, vedligeholdelse af slidlag på vejene samt etableringen af Idrætsbyen.
Driftsvirksomheden udviser et mindreforbrug på 31 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
2013, excl. overførsler til 2014. Mindreudgifterne ligger især på Skoler, Trafikanlæg, Puljer,
Kommunale ejendomme og Beskæftigelse dog udgør hovedparten af mindreforbruget. I de
specificerede bemærkninger er der nærmere redegjort for afvigelserne inden for de enkelte
områder.
Der er i løbet af 2013 givet tillægsbevillinger på driftsvirksomheden på 37 mio. kr., heraf er 43
mio. kr. overført fra 2012 ved genbevillingen i marts 2013. Netto har det reelle
tillægsbevillingsniveau således ligget på -6 mio. kr. Der overføres 48,861 mio. kr. fra 2013 til
2014.
Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 3 mio. kr. grundet et fortsat lavt
renteniveau på lånene samt en større gennemsnitlig beholdning.
Anlægsvirksomheden udviser i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på 22 mio. kr. Dette
resultat er næsten udelukkende udtryk for, at der i løbet af 2013 er fuldført en række af de
projekter, der blev overført fra 2012. Der overføres 38,422 mio. kr. fra 2013 til 2014.
Ejendomssalget blev 33 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes først og fremmest, at en
række ejendomme nu først forventes solgt tidligst i 2014.
I forhold til det korrigerede budget er der et ikke-realiseret indtægtskrav på 13 mio. kr., der er
overført til 2014, idet sagerne forventes afsluttet i 2014.
Der overføres -18,179 mio. kr. fra 2013 til 2014.
B. Overførsler 2013/14
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af
merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden således:
1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af
overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens
de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes
overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles
i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til
fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. Til disse principper knytter der sig den betingelse, at
såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På
de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt
tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.
Det bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til
overførsler på 2 pct., mens modellen på de sociale institutioner opererer med 3 pct.
Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindreforbruget på de enkelte
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institutioner og øvrige poster. Det samlede beløb er opgjort til 48,861 mio. kr.
I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokuspunkter:
- Afvigelser f.s.a ansøgning om at overføre mindreforbrug på over 5%:
På skoleområdet er der ved opgørelsen af de enkelte skolers overførsel foretaget en særskilt
overførsel af de særlige "lockout"-midler til finansiering af erstatningstimerne i 2014.
- Institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct.:
I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering til fagudvalget
med en plan for afvikling af lånet.
Der er kun tale om en enkelt institution, der har et merforbrug på over 5 pct., nemlig Vuggestuen
Christian X Allé 172 (selvejende institution). Der vil blive forelagt en handleplan på Børne- og
Ungdomsudvalgsmødet i april.
- Områder med større merforbrug:
Som det fremgår af Regnskabsbemærkningerne, har der i 2013 under aktivitetsområdet Grønne
områder og Kirkegårde samt Trafik være et større merforbrug på delområdet "Grønne områder
og Kirkegårde". Merforbruget skal dog ses i sammenhæng med delområdet "Trafikanlæg".
Desuden skal udgifter til udførte arbejder for 1,0 mio. kr. overføres til Kommunale ejendomme.
Tilbage står en merudgift for Arealdrift på ca. 3,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives den
overførsel fra 2012, der skyldes merudgifter til lønninger.
Området har imidlertid været påvirket af udefrakommende forhold, såsom stormene i oktober
og december 2013, og merudgifter til opvarmning af kapellet, svarende til ca. 1,6 mio. kr. Det
foreslås, at disse udefrakommende forhold regnskabsforklares, således at Arealdrift alene
overfører merudgifter for 2,1 mio. kr.
Der skal udarbejdes en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter for området kan
indhentes. Handleplanen forelægges for Økonomiudvalget i april.
- Områder med større mindreforbrug:
Aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme udviser en mindreudgift på i alt 14,8 mio. kr.,
primært på Ejendomsdrift af kommunale bygninger. Som det fremgår af
regnskabsbemærkningerne kan langt den største del af afvigelsen henføres til
periodiseringer/forsinkelser på arbejder. Dette kan i det væsentligste forklares med, at området
er nyetableret i 2013, og at det har krævet tid at afgrænse budgettet for de kommunale
ejendomme.
På den baggrund foreslås der overført 12,9 mio. kr. til 2014.
Der er i det sagen vedlagte notat (bilag) nærmere foretaget en gennemgang af ovenstående.
C. Mindre anlægsregnskaber samt legater/fonde
I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle anlægsarbejder, der
overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr. gælder derimod, at regnskaberne skal
aflægges og godkendes i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet.
Der er i det sagen vedlagte bilag redegjort for 24 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.,
hvor der i alt er afholdt udgifter på 13,232 mio. kr.
Med hensyn til årsregnskab for legater har kommunen 4 fonde:
- Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune,
- Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse,
- Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, og
- Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond.
Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren på
kommunalbestyrelsens vegne underskriver regnskaberne.
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D. Restanceudviklingen 2013
Der vil i løbet af 2. kvartal blive forelagt en særskilt mødesag med redegørelse om
restanceudviklingen.
Økonomiske konsekvenser
Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2013, således at pengene til at
finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året 2013. Overførsel af beløbene eller genbevilling
af de uforbrugte beløb skal således finansieres af kassebeholdningen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. regnskabet for 2013 overgives til revision,
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder lægges til grund
3. årsregnskaberne for legaterne lægges til grund
4. en række tekniske gennemførte bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne lægges til
grund
5. der sker overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014 på:
- driftsvirksomheden 48,861 mio. kr.,
- anlægsvirksomheden 38,422 mio. kr.,
- ejendomssalg -18,179 mio. kr.,
- finansforskydninger (lån m.m.) 0,200 mio. kr.
i alt 69,304 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Notat om overførslerne 2013-14 - ØK-sag den 18-03-2014.pdf
2. Opsamling afsluttede mindre anlægsarbejder_R2013
3. Regnskab 2013 fortryk
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 2

2. Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af
regelsættet.

Sagsfremstilling
Forvaltningen fremlægger det sagen vedlagte forslag til "Principper for økonomistyring for
Lyngby-Taarbæk Kommune" (bilag). Der er tale om en revision af kommunens lovpligtige kasseog regnskabsregulativ, bl.a. således at den afspejler de principper for ansvars- og
styringsfordeling, der lå bag organisationsjusteringen pr. 1. september 2012, jf. "Ny organisering
af administrationen i LTK - visioner og byggesten".
Forvaltningen har samtidig benyttet lejligheden til at modernisere regelsættet og de tilhørende
underliggende dokumenter. Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede
principper og de mest centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, medens de
underliggende dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i
praksis er udmøntet.
De underliggende dokumenter, der fremlægges med indeværende sag er flg.:
Bilag 2.2: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling
Bilag 3.3: Bevillingsområder med tilhørende aktivitetsområder
Bilag 4.1: Økonomiske styringsregler
Bilag 5.3: Regler for ledelsestilsyn, attestation og anvisning
Bilag 12.1: Bogføring og bilagskontrol
Strukturen fremgår af bilagsoversigt til afsnit 2.2.
Med nærværende sag fremlægges, udover hoveddokumentet, således 5 nye underliggende
dokumenter, indeholdende de mest centrale principper. I kommende økonomiudvalgsmøder
fremlægges supplerende materiale, således at det samlede regelsæt forventes at kunne være
færdiggjort før sommerferien.
Formålet med regelsættet er at sikre


effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi



korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen



præcisering af rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau samt
mellem direktionen, centercheferne, institutionslederne og Center for Økonomi og
Personale



præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn



tilstrækkeligt værktøj til styring af kommunens økonomi.

De vigtigste afsnit i forhold til den politiske styring er beskrevet i det følgende:
Afsnit 3 fastlægger bevillingsniveauet og fordeling mellem de politiske niveauer. Dette er uændret
i forhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 1. februar 2010, hvor bevillingsniveauet blev
lagt på udvalgsniveau. Dvs. at fagudvalgene kan "flytte rundt" på bevillingerne inden for hele
udvalgets område; dog med den præcisering, at det enkelte fagudvalg ikke kan flytte mellem
serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.
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Fordelingen af opgaverne mellem udvalgene er senest fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt
den 2. december 2013.
Driftsvirksomheden er opdelt i 13 aktivitetsområder, jf. bilag til afsnit 3.3. Opdelingen blev
fastlagt af Økonomiudvalget den 19. juni 2012 som en konsekvens af organisationsjusteringen
pr. 1. september 2012. Tilpasningen af aktivitetsområderne blev tilrettelagt, således at den i
størst muligt omfang svarede til den nye centeropdeling, uden at der blev flyttet væsentligt
mellem fagudvalgene.
Aktivitetsområderne vil løbende blive tilpasset, således at de understøtter den mest effektive
styring, og eventuelle ændringer bliver fastlagt i forbindelse med det enkelte års
budgetvedtagelse.
Afsnit 4 omhandler styringen af den kompetence, der er delegeret til de forskellige administrative
niveauer, dvs. h.hv. direktionen, den enkelte fagdirektør, centerchefen og institutionsleder samt
afdelingsleder.
Et væsentligt princip i regelsættet vedrører bevillingskontrollen, jf. afsnit 5, dels den kompetence,
der ligger i det at have et budgetansvar, dels det ansvar, der følger med budgetansvaret. Den
budgetansvarlige skal selv tilrettelægge og beskrive kontrollen og ledelsestilsynet. Center for
Økonomi og Personale vil udarbejde vejledning med tilhørende eksempler på, hvordan det
økonomiske ledelsestilsyn kan tilrettelægges.
Der planlægges en grundig introduktion af principperne for økonomistyring for alle relevante
personer for at formidle de væsentligste budskaber og præcisere de budgetansvarliges ansvar og
roller i forhold til økonomistyringen.
En væsentlig forudsætning for at opnå en effektiv økonomistyring er, at der er maksimal itunderstøttelse via kommunens økonomisystem og andre fagsystemer, og at alle ledere og
økonomiarbejdere har de nødvendige forudsætninger for at løfte deres opgaver.
Revisionen:
Regelsættet har været forelagt revisionen til udtalelse. Revisionen har ikke haft kommentarer til
opbygningen og til strukturen i regelsættet, men mindre ændringer er blevet indarbejdet i det
fremlagte regelsæt på baggrund af kontakten til revisionen.
Med hensyn til de underliggende dokumenter, der udestår, og som vil blive forelagt for
økonomiudvalget inden sommerferien, rådgiver revisionen forvaltningen om at være ekstra
opmærksom på bilag 13.2 om Interne kontroller og bilag 16.5 om Regler for opbevaring og
administration af værdier tilhørende andre. Baggrunden er, at bilag 13.2 er af vital betydning for
den samlede fastlæggelse af kommunens kontrolmiljø, da det er i dette bilag, man samler
beskrivelsen af den kontrol, der skal være med de foranstaltninger og kontroller, der fremgår af
selve hoveddokumentet. Bilag 16.5 er ligedes vigtigt af hensyn til at få tydelige regler for såvel
risiko som ansvar for både ansatte og beboerne, når det handler om områder, hvor kommunen
administrerer værdier tilhørende andre.
Endvidere peger revisionen på, at der m.h.t. afsnit 15.1 Anvendelse af it-systemer er behov for
en yderligere uddybning af ansvarsfordelingen på it-området, som den er beskrevet i den Itsikkerhedspolitikken, der senest er fastlagt i november 2013. Forvaltningen vil fremlægge
justeret forslag for økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
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Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.
Der foretages efterfølgende en gennemgang af de relevante afsnit i fagudvalgene.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Principper for Økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune - ØK-mødet den 18-032014.pdf
2. Bilag 2_2 Bilagsoversigt til Principper for økonomistyring 10-03-2014.pdf
3. Bilag 3_3 til Økonomiske principper - Bevillingsområder.pdf
4. Bilag 4_1 Økonomiske styringsregler (Bilag til Principper for økonomistyring) - 10-032014.pdf
5. Bilag 5_3 Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation - 10-03-2014.pdf
6. Bilag 12_1 Bogføring og bilagskontrol - Bilag til Principper for økonomistyring - 10-032014.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 3

3. Klampenborgvej 215B Ombygning af stueetagen

Sagsfremstilling
Lejemålet Klampnborgvej 215B (Kulturhuset) blev i 2010 gennemgået af et eksternt
konsulentfirma med henblik på at undersøge mulighederne for en bedre udnyttelse af forholdene.
I forlængelse heraf søgte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012/13 at leje til private aktører. Da der
ikke indkom konditionelle bud, valgte kommunen at arbejde videre med to modeller - én, hvor
en privat leverandør driver Kulturhuset og én, hvor kommunen driver huset. Begge modeller
forudsætter en ombygning af lokalerne.
Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. september 2013 en kontrakt med Henrik Thorsager
om at fremleje stueetagen pr. 1. marts 2014, herunder iværksættelse af fornøden ombygning til
formålet, jf. herved den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).
I samarbejde med fremlejetager har forvaltningen specificeret kravene til ombygningen, som
omfatter indretning af dels anretterkøkken og kølerum, dels bar, dels ændring af
flugtvejsforholdene fra Musiksalen, så den kan rumme op til 600 personer mod i dag 350
personer, og dels nyt indgangsparti direkte til Klampenborgvej.
Tingene vil blive udført i nævnte rækkefølge indenfor den forudsatte budgetramme og forventes
gennemført forår og sommer 2014.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb i 2013 på 1.632.460 kr. svarende til de økonomiske
omkostninger i forbindelse med ombygningen. Beløbet overføres til 2014. Der søges endvidere
anlægsbevilling.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den beskrevne ombygning projekteres, myndighedsbehandles og udføres
2. der gives en anlægsbevilling på 1.632.460 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
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Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. LUKKET BILAG KMB protokol 05-09-2013 sag 35.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 4

4. DAB - LAB og Boligsorganisationen Samvirke - midlertidig ændret
udlejningspraksis ifm. renovering af Sorgenfrivang II

Sagsfremstilling
DAB har i brev dateret 6. februar 2014 (bilag) anmodet kommunalbestyrelsen om en ændret
udlejningspraksis for Lyngby almennyttige Boligselskab (LAB) og Boligorganisationen Samvirke
som følge af et omfattende genhusningsbehov i forbindelse med renoveringen af LAB', afdeling
Sorgenfrivang II.
Sorgenfrivang II står overfor en gennemgribende renovering af de tre boligblokke, der betyder, at
det bliver nødvendigt at genhuse flere beboere end først antaget. Baggrunden er, at det er
konstateret, at støjgenerne i forbindelse de kommende arbejder bliver så omfattende, at
beboerne ikke kan blive boende, mens arbejderne gennemføres.
Konsekvensen er, at det bliver nødvendigt at genhuse op til 144 boliger ad gangen, svarende til
samtlige lejemål i en boligblok.
Det er oplyst, at det i forbindelse med arbejdernes igangsættelse skal findes
genhusningsmulighed for 80 lejemål pr. 1. januar 2015 og yderligere 64 lejemål pr. 1. august
2015.
Når første blok er færdigrenoveret vil arbejdet med blok 2 gå i gang, og en ny genhusning
påbegyndes. Dette medfører et vedvarende behov for ca. 140 genhusningsboliger i den 3½ år
lange byggeperiode.
En genhusning i den størrelsesorden kræver en særlig indsats, som LAB i videst mulig omfang
ønsker gennemført i selskabets egne boliger, hvor følgende afdelingers ca. 1.700 boliger vil være
omfattet:
Degnebakken, Uglemosen, Lystoftehuse, Solparken, Sorgenfrivang I, Vinkelvej, Lystoftevænget,
Virumgård, Bøgeparken og de boliger i Sorgenfrivang II, hvor renoveringen enten ikke er
påbegyndt, eller hvor denne er afsluttet.
Herudover har LAB kontaktet Samvirke for om muligt at få hjælp til genhusningsopgaven.
Samvirke har på et bestyrelse den 18. februar 2014 vedtaget at medvirke til både midlertidig og
permanent genhusning i afdeling Lundtofteparkens 600 boliger, hvilket også understøtter ønsket
og behovet for en styrkelse af beboersammensætningen i afdelingen.
Konsekvensen af den fremsendte ansøgning er, at alle hidtil indgåede aftaler om fleksibel
udlejning i både LAB og Samvirke, afdeling Lundtofteparken suspenderes. Endvidere bliver
kommunens anvisningsret til boliger i de ovennævnte afdelinger begrænset i perioden frem til
renoveringen i Sorgenfrivang II er afsluttet i 2018.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ønsket om en midlertidig ændret udlejningspraksis i LAB og Samvirke,
afdeling Lundtofteparken imødekommes.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.
Økonomiudvalget forelægges en status i foråret 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 5

5. Implementering af folkeskolereformen

Sagsfremstilling
Med det vedlagte baggrundsnotat om folkeskolereformen fremlægges en samlet beskrivelse af
kravene til implementering af reformen, både på nationalt og på lokalt plan. Notatet indeholder
desuden en række anbefalinger og valgmuligheder i forhold til reformens implementering i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse anbefalinger og valgmuligheder er samlet i en række forslag til
overvejelse og indstillinger i sagsfremstillingen.
Folkeskolereformen giver samlet set en væsentligt længere skoledag, både i form af flere
fagopdelte undervisningslektioner og i form af understøttende undervisning. Disse nye elementer i
skoledagen beskrives nøjere i notatet. Notatet beskriver desuden de økonomiske forudsætninger
i budget 2014-17 og de igangværende forhandlinger med de faglige organisationer om
rammevilkår for medarbejderne i den nye folkeskole. Endelig henvises der til arbejdet i den
igangværende arbejdsgruppe om indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud, som afledt
konsekvens af reformen.
I den hidtidige forberedelse af implementeringen har forvaltningen arbejdet med forskellige
scenarier for Lyngby-Taarbæk Kommune. De 3 scenarier er:
 LTK+, forstået som en forsigtig indfasning af reformen
 Den fagligt ambitiøse skole, forstået som en skole, der via reformen får en endnu stærkere
faglig profil
 Den åbne skole, forstået som en skole, der udnytter reformens nye frihedsgrader til at invitere
flere eksterne parter ind og afprøve helt nye undervisningsformer, under forudsætning af at de
kan understøtte målet om, at alle elever skal blive dygtigere.
De nedenstående handlemuligheder og anbefalinger indeholder elementer fra alle 3 scenarier. Det
er dog forvaltningens vurdering, at der især er et politisk ønske om at sikre det fagligt ambitiøse i
fremtidens folkeskole. Dette vil fremgå af de beskrevne anbefalinger og valgmuligheder.
I baggrundsnotatet fremlægges et forslag til ny timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk
Kommune, der indebærer følgende, som der politisk skal tages stilling til:
 Fastholdelse af et obligatorisk timetal i dansk på 2. klassetrin. Forslaget er budgetneutralt, fordi
den ekstra lektion finansieres af en natur- og tekniktime
 Fastholdelse af dansk på 3. klassetrin på det nuværende LTK-timetalsniveau, som er en lektion
højere end det reformen lægger op til. Finansieringen sker delvis ved omlægning af
understøttende undervisning til fagopdelt undervisning, men indebærer en netto merudgift på 0,4
mio. kr.
 Genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio.
kr.
 Hvorvidt timerne i faget kristendom skal placeres på 7. klassetrin i stedet for 8. klassetrin, idet
konfirmationsforberedelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår på 8. klassetrin. For at
overholde det maksimale ugentlige lektionstimetal flyttes en geografilektion den modsatte vej.
Forslaget er budgetneutralt.
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 Hvorvidt Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog kan tilrettelægges i et samarbejde med
Lyngby-Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag
(eksempelvis kinesisk, japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i
kommunen. Forslaget er budgetneutralt.
Særligt vedrørende den foreslåede nye timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler
skal det bemærkes, at der lægges op til, at denne er mere bindende for skolerne, end loven
forpligter til. Det foreslås derfor, at der åbnes op for, at skolebestyrelserne kan fravige
timefordelingsplanen ud fra bestemte kriterier og således at der i den årlige kvalitetsrapport
afrapporteres for eventuelle afvigelser.
Vedrørende den understøttende undervisning foreslås det at, skolerne ikke centralt forpligtes til
at anvende bestemte metoder i implementeringen. Der skal dog udarbejdes et fælles grundlag for
samarbejdet med Musikskolen. Det foreslås desuden, at forvaltningen faciliterer et større
samarbejde med eksterne parter, herunder især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.
Økonomiske konsekvenser
I baggrundsnotatet er der en ny økonomioversigt, der på en række punkter justerer de
beregninger, der blev anvendt i arbejdet med budget 2014-17. Det drejer sig om følgende:
 Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger (hidtil
50 % lærere og 50 % pædagoger).
 Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året
 Der er forudsat samme forældrebetalingsandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at
taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid
 Kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig
fordybelse til eleverne. Herved forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015
og 1,3 mio. kr. i 2016.
 Der er indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse, der koster 0,4 mio.
kr. årligt ved fuld indfasning
 Der er indregnet udgiften til genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, der
koster 0,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.
Der er med disse justeringer et samlet finansieringsunderskud på 0,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr.
i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017, der bør håndteres ved at bringe de beskrevne
handlemuligheder i anvendelse – det vil sige enten reducere udgifterne eller øge indtægterne. I
baggrundsnotatet er beskrevet en række forskellige handlemuligheder for at bringe budgettet i
balance eller tilvejebringe et mindre overskud til finansiering af andre initiativer i forbindelse med
implementering af reformen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til,
Børne- og Ungdomsudvalget, at:
1. baggrundsnotatet anbefales som overordnet ramme for implementering af skolereformen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
2. timefordelingsplanen i baggrundsnotatet drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de
beskrevne muligheder for afvigelser i lektionsantallene skal besluttes med de beskrevne
økonomiske konsekvenser, jf. dog punkt 4
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3. det overvejes om der skal genindføres obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, jf. dog
punkt 4
4. der tages stilling til de beskrevne økonomiske forudsætninger for reformens implementering,
herunder hvordan der kan skabes budgetbalance ved aktivering af de forskellige
handlemuligheder er beskrevet i baggrundsnotatet
5. skolerne får mulighed for at fravige timefordelingsplanen indenfor de i notatet angivne rammer
6. der satses på flere fremmedsprog (via valgfag) i udskolingen i et samarbejde med LTU
7. implementeringen af den understøttende undervisning sker på lokalt plan med fokus på, at den
støtter den samlede læring i skolen
8. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne
9. kommunen faciliterer, at alle skoler får et større samarbejde med eksterne parter, herunder
især ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
10. Kommunalbestyrelsen afventer arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe (afsluttes i januar
2014), før der træffes beslutning om klubbernes fremtidige indhold og struktur
11. der tilrettelægges en samlet evaluering af folkeskolereformens implementering i LyngbyTaarbæk Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget, at
1. udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og
folkeskolerne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2014
Ad 1. og 2. Drøftet og besluttet at sagen forelægges igen i februar 2014.
------Følgende bilag er vedlagt sagen i forbindelse med at den forelægges igen:
- Protokol fra Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen den 9. januar 2014
- Protokol fra Økonomiudvalgets behandling af sag (LUKKET BILAG)
- Brev fra Musikskolen modtaget november 2013
- Brev fra Musikskolen modtaget februar 2014
- Udkast til samarbejdsaftale mellem Lyngby-Taarbæk og Musikskolen
- Inspirationsmateriale fra DGI til samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne
- Slides med inspiration fra Fritidsrådet
- Slides med DGI Profil Skoler
- Notat af 20. februar 2014 vedrørende forslag til timefordelingsplan.
- Notat med forskellige scenarier for timefordelingsplan
- Notat vedrørende økonomi Folkeskolereform - beregninger og forudsætninger.
- Notat om hvilke afbureaukratiseringsinitiativer som indgår i Folkeskolereformen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:
1. Udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. Udvalget lægger udkast til aftale med Musikskolen til grund for det videre arbejde med
implementering af folkeskolereformen.
3. Udvalget drøfter, om der skal fastsættes en kvote, eksempelvis 2 %, for eksterne parter
(foreninger, Musikskolen mv.) i den understøttende undervisning.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014
Ad 1. Drøftet i det udvalget forudsætter, at der skal laves samarbejdsaftaler mellem skolerne og
foreningerne og det anbefales at dette indgår i skolernes kvalitetsrapporter.
Ad 2. Anbefales at alle elever i indskolingen tilbydes et musikprojekt i samarbejde med
Musikskolen.
Ad 3. Anbefales at der fastsættes en kvote på 2 pct.
Udvalget anbefaler, at der tilvejebringes ressourcer til en koordinator, som skal sikre samarbejde
mellem skoler, Musikskolen, foreningslivet og andre eksterne samarbejdspartnere.
Besluttet at forvaltningen laver en opsamling på alle delbeslutninger, herunder økonomi i forhold
til implementering af folkeskolereformen.
Henrik Bang var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 20. februar 2014
Punkt 2. Timefordelingsplanen som fremgår af bilag 1 godkendes, idet 1 dansklektion på 2.
klassetrin konverteres til 1 natur/tekniklektion og 1 dansklektion fra 3. klassetrin konverteres til
1 lektion i 2. fremmedsprog på 9. klassetrin. Der konverteres desuden 1 lektion understøttende
undervisning til 2. fremmedsprog i 8. klasse. Denne timefordelingsplan ses der nærmere på om
3-4 år, når de i notatet beskrevne overgangsproblemer er overstået.
Punkt 4. Det besluttes at der ikke pålægges skolerne krav om afbureaukratisering i forbindelse
med reformen. Resten af punktet udsat, idet der ønskes et notat om åbningstider set i relation til
takstniveauet.
Punkt 10. Udgår, idet der henvises til sag nr. 3 på dagsordenen.
Punkt 12. Udgår, idet der henvises til sag nr. 10 på dagsordenen.
V tager forbehold.
Anne Jeremiassen (LA) og Henriette Breum (V) var fraværende.
--Forvaltningen bemærker, at sagen fremlægges efter behandling i henholdsvis Børne- og
Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
I relation til Børne- og Ungdomsudvalget udestår beslutning vedr. indstillingens punkt 4,
hvormed der tages stilling til finansieringsunderskuddet beskrevet i sagen, hvorfor sagen i så
henseende drøftes i Børne- og Ungdomsudvalget igen i marts 2014.
Sagens øvrige indstillingspunkter er således oversendt til behandling i Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Der er til sagens forskellige behandlinger fremlagt forskelligt materiale. En oversigt herover vil
blive gjort tilgængelig via POLWEB samt vedlagt protokollen.

Økonomiudvalget den 27. februar 2014
Ad
punkt 1 (baggrundsnotatet som overordnet ramme),
punkt 3 (obligatorisk svømmeundervisning),
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punkt 5 (skolernes mulighed for at fravige timefordelingsplanen),
punkt 6 (flere fremmedsprog),
punkt 7 (implementering af understøttende undervisning sker lokalt),
punkt 8 (fælles grundlag for samarbejde mellem Musikskolen og folkeskolerne),
punkt 9 (større samarbejde med eksterne parter)
punkt 11 (samlet evaluering)
Timefordelingsplanen (bilag) indeholder 2 ekstra undervisningslektioner i forhold til
minimumslektionstimetallet, altså 1 lektion mere end indstillingen i baggrundsnotatet. Hver af de
ekstra lektioner hentes fra den understøttende undervisning, og den samlede udgift kan skønnes
til 0,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget forudsættes ved den endelige behandling af
økonomien i reformen at anvise finansiering af ekstraudgiften hertil inden for området.
På den baggrund anbefalet timefordelingsplanen (bilag) til kommunalbestyrelsen i øvrigt i
overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets anbefaling af 20. februar 2014.
Ad punkt 12 (samarbejdet med musikskolen og foreningerne),
V foreslog, at der tilvejebringes ressourcer til en koordinator, som skal sikre samarbejde mellem
skoler, musikskolen, foreningslivet og andre eksterne samarbejdspartnere.
For forslaget stemte 3 (V og F). Imod stemte 6.
Herefter anbefalet, at forvaltningen forelægger et oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget samt
Kultur- og Fritidsudvalget om, hvordan inddragelse af foreningerne dels koordineres, dels
finansieres inden for området.
Ad punkt 4 (den samlede økonomi/ressourcefordeling)
Tilbagesendes til videre drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014, idet
Økonomiudvalget herved forudsætter, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en økonomisk
løsning, hvor der er samlet balance inden for området, uden at der herved pålægges skolerne
krav om afbureaukratisering som følge af reformen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Morten Normann Jørgensen var fraværende (F). I stedet deltog Hanne Agersnap (F).
--Til sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget 13. marts 2014 vedlægges notat om
takster set i relation til åbningstider.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014
Ad punkt 4. Anbefalet at sfo-taksten fremover er 1.830 kr.
Derudover anbefalet, at åbningstiden i fritidsklubberne øges med en halv time om dagen i
skoleåret 2014/2015, og at forældrebetalingsandelen på fritidsklubberne bevares som den er
idag.
Det resterende finansieringsbehov af folkeskolereformen er dermed tilvejebragt.
Udvalget bemærker, at forældre til børn på både sfo-er og fritidsklubber vil betale en lavere takst
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i kroner og ører end tilfældet er i dag.
Åbningstiderne på både fritidsklubber, sfo-er og daginstitutioner drøftes igen i en særskilt sag
primo 2015.
Venstre (2) stemmer imod sfo-taksten, idet Venstre ønsker, at forældrebetalingsandelen på sfotaksten bevares som den er i dag.
-----Der forelægges nyt økonomibilag inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefalet med undtagelse af sfo-taksten.
SFO-taksten herefter anbefalet med 6 stemmer.
3 (V og LA) stemmer imod sfo-taksten, idet det ønskes, at forældrebetalingsandelen på sfotaksten bevares som den er i dag på 53 % og ikke som foreslået på 57 %.
…
Udvalget anmoder om, at der inden behandlingen i kommunalbestyrelsen udarbejdes en notat til
sagen vedr. ”job-garanti” i relation til pædagoger og pædagogmedhjælpere på sfo- og
klubområdet som konsekvens af evt. stillingsnedlæggelser som følge af folkeskolereformen.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt med 14 stemmer i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.
7 (V, LA og O) stemmer imod, idet det ønskes, at forældrebetalingsandelen på sfo-taksten
bevares som den er i dag på 53 % og ikke som foreslået på 57 %.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Baggrundsnotat_sag til BUU og KFU 09.01.13.pdf
2. Bilag X - timefordelingsplan 2013-2014 + forslag til 2014-2015.pdf
3. Prtokol fra BUU JAN14.pdf
4. Protokol fra ØK JAN14.pdf
5. Brev om musikskole og folkeskolereform.pdf
6. Samarbejde skole-foreninger et inspirationsmateriale - final.pdf
7. DGI Helhedsskolen slides.pdf
8. Brev og bilag fra Musikskolen FEB 2014.pdf
9. Samarbejdsaftale mellem LTK folkeskoler og musikskolen.pdf
10. DGI profil skoler.pdf
11. Notat til BUU 200214 vedr. forslag til timefordelingsplan.pdf
12. Forskellige scenarier for timefordelingsplan.pdf
13. Økonomi og mulige scenarier 3 Forældrebetaling takster280114.pdf
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14. HVike afbureaukratiserings initiativer indgår i folkeskolereformen.pdf
15. Statusnotat
16. Endeligt forslag til timefordelingsplan august 2014 ØK 270214
17. Notat en times ekstra åbningtid i fritidsklub sag nr 6
18. Bilag - Skolereform - økonomi og mulige scenarier 3 vIII
19. Bilag - Jobgarantiordning - udkast 21-03-2014
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 6

6. Permanent dynamisk P-henvisning i Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling
I forbindelse med opstart af Kanalvejsbyggeriet er der etableret et midlertidigt phenvisningssystem med dynamiske standere på Klampenborgvej, Toftebæksvej og Kanalvej.
Systemet er primært etableret som information til de bilister, der tidligere har benyttet de nu
nedlagte parkeringspladser på Kanalvejsgrunden.
Der er dog samtidig indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og køber (Danica) om at
etablere, det i lokalplan nr. 235 ”Kanalvejsområde nord” beskrevne permanente dynamiske phenvisningssystem.
Et permanent dynamisk P-henvisningssystem placeret ved indfaldsveje skal levere information
om antallet af ledige p-pladser i bymidten, og derved lede de parkeringssøgende til byens ledige
parkeringspladser.
Dette forventes at mindske søgetrafikken, og medfører herudover en bedre trafikafvikling,
mindre miljøbelastningen og bedre forhold for cyklister og gående.
Projektet for etablering af dynamisk P-henvisningssystem omfatter følgende delopgaver:


Udarbejdelse af ideoplæg, projektforslag, udbudsmateriale og implementering af phenvisningssystem.



Kontakt og samarbejde med handelsforeningen og ejerne af de private parkeringspladser,
der ønsker at deltage i p-henvisningssystemet



Udarbejdelse af model for fordeling af anlægsudgifter og udgifter for afledt drift på ejerne af
parkeringspladser (både offentlige og private parkeringspladser), herunder hvis ejerne af
private parkeringspladser efterfølgende ønsker at tilslutte sig.



Evt. udbud af driften af p-henvisningssystemet
Det er ønsket, at p-henvisningssystemet er etableret og igangsat november 2014. Det er
dog endnu ikke muligt at vurdere om denne tidsplan er realistisk.

Økonomiske konsekvenser
Det forventes, at de samlede etableringsomkostninger til projektering, tilsyn og udførelse af det
permanente, dynamiske p-henvisningssystem udgør 6 mio. kr. ekskl. moms.
Dertil kommer udgifter til rådgiver og juridisk bistand til udarbejdelse af model til fordeling af
anlægsudgifter og afledt drift, samt udbud af driften.
Der er aftalt med Danica, at de finansierer 50 % af udgifterne, ekskl. moms, dog højst 3 mio. kr.
Der er i alt rådighedsbeløb på P-henvisning på 3.391.700 kr. fordelt med 1.000.000 kr. der
overføres fra 2013 og et budget i 2014 på 2.391.700 kr.
Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 326.700 kr. Der skal således søges om anlægsbevilling
til det resterende beløb på 3.065.700 kr.
Side 22 af 51

De afledte driftsudgifter anslås at være i størrelsesordenen 100.000-200.000 kr./årligt. Der er
dog tale om et meget midlertidigt estimat, som må tages med et vist forbehold. Rådgiver vil
deltage i udarbejdelse af model for nøgle til fordeling af de afledte driftsudgifter.
Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bemyndigelse til at igangsætte projektet.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevilling og overflytning af
restbevilling.
Indstilling
Det indstilles, at
1. Igangsætte projektet for etablering af permanent dynamisk p-henvisning som skitseret
ovenfor
2. der gives anlægsbevilling på 3.065.700 kr. på projekt ”Trafik- og infrastruktur i bymidten
(P-henvisningssystem)” finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
3. evt. afledte driftsudgifter for kommunen forelægges på et senere tidspunkt med henblik på
indarbejdelse i budget.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014
Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Anbefales.
Bodil Kornbek var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Ad.2 Anbefales.
Ad.3 Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Ad.2 og 3 Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 7

7. Evaluering af fællesbestyrelse ved Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole

Sagsfremstilling
I oktober 2008 gav Undervisningsministeriet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Kommune over en
periode på 6 år nedsatte en fællesbestyrelse på Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10.
klassecenter (LTU). Tilladelsen var betinget af, at fællesbestyrelsen evalueres senest tre måneder
efter forsøgets afslutning.
Den nuværende fællesbestyrelse ophører pr. 31. marts 2014, og hvorefter der skal nedsættes
en ny bestyrelse. Af "Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" § 24 b
fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte en evt. ny
fællesbestyrelse med afsæt i erfaringerne fra de seneste 6 års forsøg. Evaluering af den hidtidige
ordning fremlægges hermed (bilag):
Formålet med at etablere fællesbestyrelsen for LTU var at skabe større smidighed og fleksibilitet i
samarbejdet mellem LTU's ledelse og bestyrelse samt at understøtte, at der på tværs af LTU's
aktiviteter, brugere og ressourcer tænkes i helheder og sammenhænge. Af evalueringen af
fællesbestyrelsen for LTU kan uddrages følgende pointer:


Fællesbestyrelsen har bidraget til at skabe sammenhæng og helhed på tværs af LTU, hvilket
har effektiviseret brugen og udnyttelsen af lokaler og materialer samt kvalificeret LTU's
aktiviteter og tilbud



Fællesbestyrelsen har været medvirkende til, at samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse
er blevet mere fleksibelt og mindre tidskrævende



Fællesbestyrelsen har lagt meget arbejdskraft i at genskabe en "hverdag" efter branden på
LTU i 2011. Dette har styrket oplevelsen af at være en enhed, som arbejder i fælles retning,
men også medført, at fællesbestyrelsen endnu ikke har haft ressourcer til at udvikle møder



Det har været svært at tiltrække elever fra ungdomsskolen og fastholde forældre- og
elevrepræsentanter fra 10. klassecentret



Fællesbestyrelsen har ikke arbejdet under et sæt unikke vedtægter, men har et ønsket
herom, idet dette vurderes at ville styrke bestyrelsens samarbejde



Dele af fællesbestyrelsen ønsker en tættere tilknytning til Kommunalbestyrelsen



Med afsæt i nævnte evaluering samt retningslinjerne for sammensætning af
fællesbestyrelser jf. "Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" § 24
stk. 2 peger forvaltningen på, at en evt. ny fællesbestyrelse sammensættes jf.
nedenstående skema. Ændringer fra den nuværende sammensætning er markeret med *
og uddybes i det nedenstående:
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6 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO, DA,
Lyngby Uddannelsescenter, Virum Gymnasium, UU Nord og Fællesrepræsentationen for
Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL))*
2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt centrets ansatte – en medarbejderrepræsentant for
10. klassecentret og en fra ungdomsskolen
3 forældrerepræsentanter – en forældrerepræsentant repræsenterer 10. klasserne for en etårig
periode, en forældrerepræsentant vælges blandt formændene i skolebestyrelserne for hele
perioden, og en forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer
3 elevrepræsentanter – en vælges blandt 10. klasseeleverne, en vælges blandt medlemmerne af
Fælleselevrådet, en vælges blandt ungdomsskolens elever. Alle repræsentanter vælges for et
år*
1 repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen

Sekretærfunktionen varetages af en repræsentant fra LTU's ledelse.
Ovenstående sammensætning af fællesbestyrelsen afspejler følgende ændringer i forhold til
tidligere:



Fællesbestyrelsen tilføres yderligere to repræsentanter fra organisationer med særlig
interesse for ungdomsskolearbejdet. En repræsentant fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU Nord) med henblik på at sikre de bedst mulige overgange fra
LTU til anden uddannelse og en repræsentant fra Fællesrepræsentation for Idrætsforeninger
i Lyngby-Taarbæk (FIL), da LTU forventes at arbejde tættere sammen med FIL som et led i
folkeskolereformen og tankerne om bl.a. den "åbne skole" og talentudvikling.



Fællesbestyrelsen tilføres en elevrepræsentant fra Fælles Elevrådet for at styrke
elevdeltagelsen i bestyrelsen samt understøtte intentionerne i folkeskolereformen om
større sammenhæng mellem udskolingen i folkeskolen og ungdomsskolen



Fællesbestyrelsen afholder 6 årlige møder fremfor - som nu - 4 årlige møder

Forvaltningen peger på, at der nedsættes en ny fællesbestyrelse for LTU inden 31. marts 2014 jf.
ovenstående skema. Såfremt beslutningen herom evt. udsættes, forlænges den nuværende
bestyrelse frem til en ny er konstitueret.
Det anbefales, at fællesbestyrelsen inden 3. kvartal i 2014 udarbejder vedtægter med afsæt i
"Styrelsen af skolevæsenet for LTK" og arbejder med struktur for og indhold på møder med
afsæt i de i evalueringen indkomne forslag hertil.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der nedsættes en ny fællesbestyrelse med den beskrevne sammensætning
2. fællesbestyrelsen bemyndiges til at udfærdige vedtægter inden 3. kvartal 2014
3. fællesbestyrelsen får til opgave at arbejde med udvikling og struktur af møder jf. de
fremkomne forslag hertil i evalueringen
4. fællesbestyrelsens konstellation tilføjes styrelsesvedtægten.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts 2014
Ad 1.-4. Anbefalet, idet det understreges at den af kommunalbestyrelsen udpegede
repræsentant ikke har stemmeret. Udvalget anbefaler, at der fra og med næste valgperiode ikke
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er politisk repræsentation i LTU's bestyrelse
Anne Jeremiassen (LA) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Revideret ansøgning om etablering af fællesbestyrelse 280508.pdf
2. Revideret udgave evaluering d.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 8

8. Renovering af bade- og bådebro samt etablering af ekstra sikring i Taarbæk
Jollehavn

Sagsfremstilling
Bade- og bådebroen i Taarbæk Jollehavn trænger til en gennemgribende renovering.
Vinterstormen den 6. december 2013 betød, at bade- og bådebroen ikke kan anvendes, før
broen har gennemgået en gennemgribende renovering. Stormen gav endvidere anledning til, at
der er behov for etablering af en ekstra sikring til at beskytte broen.
Der er indhentet et tilbud på både renovering og på etablering af ekstra sikring. Begge tilbud
kommer fra den entreprenør, der har renoveret Taarbæk Havn. Overslagsprisen er på ca. 800
t.kr.
Forvaltningen foreslår, at der indhentes et kontroltilbud på opgaven, og at opgaven igangsættes
snarest muligt.
Økonomiske konsekvenser
Det foreløbige tilbud lyder samlet på nævnte 800 t.kr. ekskl. moms.
Opgaven kan ikke holdes inden for rammen med den nuværende prioritering af planlagte
vedligeholdsarbejder og de mest påtrængende genopretningsbehov på kommunale bygninger og
anlæg.
Forvaltningen kan ikke pege på andre finansieringsmuligheder, hvorfor forvaltningen foreslår, at
der foretages en nedprioritering af ellers planlagte vedligeholdsarbejder og foretages en skarp
prioritering af de akutte genopretningsbehov i 2014.
En nedprioritering af det planlagte vedligeholdsarbejde vil på sigt få en negativ betydning på
bygningstilstanden på kommunens skoler, daginstitutioner, ældreområde og idrætsområde m.m.,
og kan på sigt medføre et yderligere vedligeholdsmæssigt efterslæb på de kommunale bygninger.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Forvaltningen indhenter et kontroltilbud og igangsætter et nødvendigt arbejde inden for en
ramme på maksimum 800 t.kr.
2. Opgaven finansieres af driftsmidler afsat til planlagt vedligehold og genopretning af
kommunale bygninger i 2014.

Økonomiudvalget den 18. marts 2014
Ad.1-2 Anbefales, idet finansieringen håndteres i f.m. 1. anslåede regnskab.
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Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 9

9. Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling
Med iværksættelsen af den årlige beskæftigelsesplan beslutter Erhvervs- og
beskæftigelsesudvalget målsætningerne for det kommende års indsats (resultatniveauer).
Processen er i år blevet forsinket, bl.a. på grund af en ny inddeling af klynger (sammenlignelige
kommuner) samt problemer med at etablere data vedrørende ministermålet; Flere Unge i
Uddannelse.
I det sagen vedlagte notat "Beskæftigelsesplan 2014 - oplæg til resultatniveauer" (bilag) er gjort
rede for forvaltningens forslag til resultatniveauer for respektive mål, den aktuelle status på
målene samt en begrundelse for forvaltningens oplæg. De foreslåede resultatniveauer skal ses i
lyset af følgende:


Økonomisk redegørelse december 2013, som forventer en fortsat bedring på
arbejdsmarkedet med en forventet nedgang i bruttoledigheden på 6.000 personer i løbet af
2014 opgjort excl. virkningerne af kontanthjælpsreformen.



Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og Det Regionale Beskæftigelsesråds
forventninger til regionen samlet set, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes (LTKs) mål i
hovedreglen bør være en anelse mere optimistiske i lyset af kommunens rammevilkår.



Afsluttende status for beskæftigelsesplan for 2013, som viser at LTK er kommet i mål på
de fleste områder, men som også illustrerer udfordringer.



Den aktuelle status på de respektive målområder, som indikerer mulighederne for
resultatskabelsen for året.



Reformhastigheden på området, herunder implementeringen af de igangværende reformer
af førtidspension-, fleksjob og kontanthjælp samt de fremadrettede reformer af
sygedagpenge og indsatsen for forsikrede ledige.

Forvaltningen peger på følgende lokale resultatniveauer for ministerens mål 2014:


Flere unge skal i uddannelse (afventer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
vedrørende data)



Færre borgere på førtidspension...: -22 pct.



Langtidsledigheden skal begrænses...: -22 pct.



Graden af virksomhedernes samarbejde om beskæftigelsesindsatsen...: 26 pct.

Forvaltningen peger endvidere på følgende lokale mål og resultatniveauer herfor:


Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses...:-12 pct.



Antallet af borgere på ledighedsydelse skal begrænses...: max +21 pct.



Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde...: -2 pct.



Antallet af ledige akademikere skal falde...: -5 pct.



Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering...: 65 pct.



Der er endvidere i Beskæftigelsesplan 2014 (taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen i
september 2013) fastlagt et strategimål om, at der skal være fokus på, hvordan der kan
følges op på unge uden uddannelse, som heller ikke er på offentlig forsørgelse
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(mørketallene).

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at resultatniveauerne for Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. marts 2014
Anbefales, idet graden af virksomhedernes samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i
overensstemmelse med det sagen vedlagte notat sættes til ”27 pct.”.
Såfremt forudsætningerne for planen ændrer sig markant, eller der er væsentlige kommentarer
fra parterne, vender forvaltningen tilbage til udvalget herom.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt i overensstemmelse med indstillingen fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Notat vedr. fastlæggelse af resultatniveauer 2014_140314
2. Notat om meddelelse om ministermålet Unge uden uddannelse
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 10

10. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne

Sagsfremstilling
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med kommunernes administration af
reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktion. Tilsynet vurderer, om afgørelser om
sanktioner (fradrag i ydelsen) grundet udeblivelse er håndteret retmæssigt.
Styrelsen - på daværende tidspunkt kaldet Arbejdsmarkedsstyrelsen - har gennemført en
stikprøvekontrol af Lyngby-Taarbæk Kommunes (LTK) rådighedsadministration i perioden 1.
kvartal 2013. Tilsynet er gennemført som en stikprøvekontrol af 20 udvalgte sager, hvor LTK
har indberettet en afgørelse om udeblivelsessanktion. Ved tilsynet er der konkret set på, om der i
den enkelte sag har foreligget en udeblivelse fra et tilbud, som ikke kan antages at falde ind under
de rimelige grunde i Lov om aktiv socialpolitik, og om der har været foretaget et fradrag i
kontanthjælpen med en gennemsnitssats per sag, hvor personen er udeblevet. Tilsynet har
ikkeset på, hvorvidt de forvaltningsprocesuelle regler i forvaltningsloven, retsikkerhedsloven mv.
(god forvaltningsskik) er overholdt.
Stikprøven viste følgende:


I alt 4 sager udgik af tilsynet. 3 sager udgik, da hjælpen til de pågældende ophørte, før
sanktionen kunne effektueres, og 1 sag udgik, da sanktioneringen blev annulleret grundet
ugyldig jobplan. Årsagen til sidstnævnte var, at der var skrevet et forkert navn på
aktiveringsstedet. Rettelsen var foretaget, men jobplanen ikke underskrevet, hvorfor
sanktioneringen ikke kunne foretages.



Af de resterende 16 sager blev kun én sag henlagt med fejl vurderet som ikke retmæssig
sanktionering.



Vedrørende den ene sag, som blev henlagt med fejlagtig sanktionering, har forvaltningen
efterfølgende informeret styrelsen om, at den pågældende ikkeer blevet sanktioneret, som
antaget. Der er tale om en fejlagtig registrering i fagsystemet Opera, hvor stikprøven er
udtaget fra.

Der kan på baggrund af stikprøven ikke drages generelle konklusioner, men vurderingen fra
Arbejdsmarkedsstyrelsen lyder: "Resultatet tyder klart på, at kommunen har godt styr på den
del, der drejer sig om at få registreret og indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at
sanktionere, når der ikke er gyldige grunde til udeblivelserne."
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. marts 2014
Anbefales.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. afrapportering af rådighedstilsyn.pdf
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27-03-2014
Sag nr. 11

11. Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse

Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en anmeldelse af 19. februar 2014 fra BM Arkitekter om etablering
af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri stationscenter (bilag). Anmeldelsen vedrører den samlede
udbygning i centret, bortset fra nybyggeri på pendler-parkeringspladsen. Anmeldelsen er
fremsendt på vegne af Freja Ejendomme, for ejendommen Hummeltoftevej 14, den tidligere
rets- og politigrund, samt på vegne af K/S Sorgenfri Torv for ejendommene Sorgenfri Torv 1- 53
og 2-28. Anlægsprojekterne omfatter et samlet etageareal på ca. 46.000 m², heraf ca. 12.000
m² til butiksformål, heriblandt en mindre udvidelse af Irma, etablering af et nyt varehus og en ny
discountbutik. Anlægsprojektet er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet, VVM, (Nr. 1654 af 27. december 2013), i det
detailhandelscentre er opført på bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 36. I henhold til bekendtgørelsen
er anlæg opført på bilag 1 VVM-pligtige. For så vidt angår detailhandelscentre er disse VVMpligtige, når de på grund af størrelse har regional betydning.
Forvaltningen vurderer, at de anmeldte anlægsprojekter er VVM-pligtige på baggrund af
oplysningerne om oplandets størrelse, idet en fuld udbygning af centret vurderes at påvirke Holte
Midtpunkt i mindre grad og Kgs. Lyngby i større grad jf. detailhandelsundersøgelse for Virum og
Sorgenfri fra maj 2013 (bilag). Med hensyn til fortolkningen af begrebet ”regional betydning” er
der lagt vægt på VVM-bekendtgørelsens vejledningen, hvor det er anført, at også butikker, hvis
kundegrundlag forventes at holde sig inden for kommunegrænsen, kan have regional betydning,
såfremt deres betydning rækker væsentligt udover det lokalområde, hvor de tænkes placeret.
VVM-processen har to offentlighedsfaser. En forhøring, hvor borgere og andre interessenter har
mulighed for at komme med idéer og forslag til redegørelsens indhold, af minimum 2 ugers
varighed. Herefter fastlægges VVM-redegørelsens indhold (scoping). Forslag til VVMredegørelsens indhold, herunder høringssvar forelægges for fagudvalget. Herefter udarbejdes
VVM-redegørelsen. Næste offentlighedsfase omfatter en offentliggørelse af VVM-redegørelsen i
minimum 8 uger. Offentliggørelsen planlægges, at ville ske parallelt med offentliggørelse af
lokalplaner og kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter
Forslag til høringsfolder er vedlagt (Bilag). Der redegøres kort for anlægsprojektets baggrund og
beskrivelse af projektet. Indholdet i VVM-redegørelsen skal behandle de forhold der er fastsat i
VVM-bekendgørelsens bilag 4 om anlægsprojekternes påvirkning af miljøet. I henhold til Lov om
miljøvurdering af planer er det besluttet at forslag til ændring af kommuneplanens rammer skal
ledsages af en miljørapport, der redegør for de trafikale forhold, herunder støjforhold, lys- og
skyggeforhold, samt påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet og de
kulturhistoriske værdier. Disse 4 forhold indgår også som en del af VVM-redegørelsen.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at VVM-proceduren igangsættes med:
1. Afgørelse om VVM-pligt meddeles til anmelderen
2. Der indkaldes idéer og forslag til VVM-redegørelsens indhold
3. Indkaldelsen annonceres på kommunens hjemmeside med en høringsperiode på 3 uger
4. Forslag til høringsfolder godkendes.
Byplanudvalget den 12. marts 2014
Anbefales.
Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.
---Forvaltningen bemærker, at Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014 behandlede sagen
"Førhøring til den fremtidige udvikling af Sorgenfri Stationsområde", jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift (bilag), og VVM-redegørelsen tilrettes tekstmæssigt i overensstemmelse
hermed (ligeværdig undersøgelse af løsningsmodel 1 og 2 om udformning af krydset
Hummeltoftevej, I.H. Munds Vej/ Grønnevej samt en nærmere undersøgelse i forhold til mulige
løsninger med ramper ved Skovbrynet).

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. VVM-anmeldelse 19.02.2014.pdf
2. Forhøring VVM og detailhandelsareal.pdf
3. Protokol TMU 11032014 vedr. sag om Sorgenfri
4. Høringsområde - Forhøring VVM og detailhandel f
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 12

12. Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i
Sorgenfri stationscenter

Sagsfremstilling
I forlængelse af byplanudvalgets behandling af grundlag for udbygning af Sorgenfri stationscenter
på mødet den 19. februar 2013 har de 2 bygherre for Sorgenfri Torv og Hummeltoftevej 14
(den tidligere rets- og politigrund) fremsendt en mere detaljeret opgørelse af detailhandelsarealer
i projektet (bilag), og en ansøgningen om at forøge detailhandelsarealet til 12.000 m² i Sorgenfri
stationscenter (Bilag).
Bygherrenes opgørelse af detailhandelsarealet i planen viser, at det samlede areal udgør 12.000
m², heraf udgør arealerne til dagligvarebutikker størstedelen, i alt ca. 7.100 m². I den
foreliggende plan er muligheden for etablering af op til 800 m² detailhandelsareal på pendler ppladsen medtaget. I Planloven fastsættes, hvordan bruttoetagearealer for detailhandel skal
opgøres. Det betyder bl.a., at også salgsarealet på Q8 skal medregnes i det samlede
detailhandelsareal.
Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at
detailhandelen koncentreres om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på
Sorgenfri torv, sydtorvet og dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et
varehus og en discountbutik. For at understøtte centerstrukturen vurderer forvaltningen, at det
er vigtig at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og andre publikumsrelaterede
funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladsdannelser. Forvaltningen vurderer, at
det maksimale detailhandelsareal i bymidten bør hæves til 12.000 m² bruttoetageareal, så
hovedidéen i planen fastholdes. Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det
maksimale detailhandelsareal i bymidter.
Støttepunkter med udvalgsvarebutikker omfatter ca. 850 m² på nordtorvet, og ca. 750 m² nye
udvalgsvarebutikker i gadeplan oven på den nye Irma, samt de eksisterende butiksarealer mod
Hummeltoftevej (oven over Netto). Desuden er der 750 m² butiksareal til udvalgsvarer og café
på den tidligere rets- og politigrund.
Det foreslås på den baggrund, at det kommende kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter
også kommer til at omfatte detailhandelsarealer, således at det maksimale detailhandelsareal i
Sorgenfri stationscenter øges til 12.000 m².
I henhold til Planlovens § 23c vurderes det, at der forud for ændringer af retningslinjer for
detailhandel skal indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanen. Det foreslås, at
forhøringen samordnes med forhøringen for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens
indhold, og at høringsperioden fastsættes til 3 uger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår
1. Der indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanens retningslinier for detailhandel
2. Forhøringen samordnes med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelsens indhold,
3. Indkaldelsen annonceres på kommunens hjemmeside med en høringsperiode på 3 uger 4.
Forslag til høringsfolder godkendes
5. Det kommende forslag til kommuneplantillæg for Sorgenfri stationscenter, også skal indeholde
en forøgelse af det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte til 12.000 m².

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Anbefales.
Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Ansøgning samlet.pdf
2. 2014.02.18_Arealer parkering og bebyggelsesprocent.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 13

13. Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse

Sagsfremstilling
Lokalplan 248 for dagligvarebutik på Christian X´s Allé 3-7 fremlægges til endelig vedtagelse.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. oktober til den 28. november 2013, og i
løbet af høringsperioden er der indkommet 7 indsigelser samt en bemærkning fra DONG
angående placering af el-forsyningskabler i området.
Flere indsigelser omhandlede støj fra dagligvarebutikken, kundevogne og varelevering.
Forvaltningen bemærker at der i lokalplanen indskrives bestemmelser om at etablere støjhegn,
samt at varegården kan overdækkes såfremt dette bliver nødvendigt i forhold til støj, desuden
skal udsugning, ventilation samt renovation placeres i varegården. I forhold til støj fra
kundevogne foreslås det indskrevet i bestemmelserne, at belægningen skal udføres som plan
belægning. Med hensyn til vareleveringen kan der ikke i en lokalplan indskrives bestemmelser
omkring hvornår der må leveres varer, men bygherre har foreslået, at der lyses en servitut på
ejendommen som begrænser varelevering til 7-20 i stedet for som før foreslået 7-22.
Andre indsigelser udtrykte bekymring omkring den øgede trafik og parkeringsbehov som en
dagligvarebutik vil medføre. Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et trafiknotat
fra Rambøll som viser at den øgede trafik mængde vil kunne håndteres uden at ændre på de
eksisterende veje og kryds. Forvaltningen mener ikke, at daglivarebutikken vil bidrage til at skabe
parkeringsproblemer i området, da der i projektet etableres flere parkeringspladsen end
parkeringsnormen kræver, endvidere oplyser bygherre at der ikke er planer om at indfører
tidsbegrænsning på parkeringspladserne uden for butikkens åbningstid, hvorved
parkeringspladserne kan indgå som et supplement til parkeringen i området.
Nogle indsigere mener at de tilladte skilte er for store. Forvaltningen foreslår, at imødekomme
deres indsigelser og fastlægge at skilte ved indgangen og på pylon mod vejen må være højst 1,5
x 1,5 m frem for 2,5 x 2,5 m.
Se desuden "indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014" for at se resume af
alle indsigelser samt forvaltningens bemærkninger (bilag).
Der er desuden kommet en indsigelse fra Naturstyrelsen som i henhold til §29, stk. 1 gør, at
planforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de
nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet
indsigelsen. Naturstyrelsens indsigelse er begrundet i følgende forhold:
Næsten hele Lyngby-Taarbæk Kommune er udpeget som område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD), hvilket også gælder for det område som planen omfatter. Der er i
planforslaget ikke redegjort for drikkevandsinteresserne. Forvaltningen erkender at der ikke i
kommuneplantillægget er redegjort for drikkevandsinteresserne i området. Der tilføjes i
kommuneplantillæggets redegørelse, at den eksisterende anvendelse af området,
Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold til OSD, den fremtidige
anvendelse er Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens
tilladelsesliste. Det vurderes derfor at den ændrede anvendelse af området vil være mindre
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grundvandstruende end den eksisterende anvendelse.
Naturstyrelsen gør indsigelse imod at der placeres et nyt lokalcenter i en afstand af ca 130 m fra
Kgs. Lyngby bymidte. Naturstyrelsen mener ikke, at et lokalcenter så tæt på bymidten betjener
et selvstændigt opland. Det foreslås, at tre rammeområder med kontorerhverv syd for banen
tages ud af bymidten, jf. selvstændig sag herom Byplanudvalget 19.02.2014 pkt. 5 (se kort bilag
1).
Forvaltningen foreslår at lokalplan 248 og kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages med de
ændringer der er beskrevet i Indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014 og
under forudsætning af, at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse. At der på ejendommen lyses
en servitut der begrænser tidsrummet for levering af varer til kl. 7-20 samt stiller krav om
genplantning af 2 træer på Chr. Xs Allé. Der foretages desuden mindre redaktionelle ændringer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at:
1. Lokalplan 248 vedtages med de ændringer, der er beskrevet i notatet Indsigelser og
bemærkninger til lokalplan 248 af 13.02.2014, under forudsætning af at Naturstyrelsen frafalder
deres indsigelse.
2. Der på ejendommen lyses en servitut der begrænser tidsrummet for levering af varer til kl. 720 samt stiller krav om genplantninge af 2 træer på Chr. Xs Allé.

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Ad 1 og 2. Anbefales.
Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 14

14. Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X´s Allé fremlægges til endelige vedtagelse. Sagen
fremlægges parallelt med det tilhørende forslag til Lokalplan 248 for dagligvarebutik på Christian
X´s Allé 3-7 og er en forudsætning for gennemførelsen af lokalplanen.
Forslaget til Kommuneplantillæg 21/2009 har været fremlagt i offentlig høring indtil den 28.
november 2013, og der er i høringsperioden indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget.
Naturstyrelsen har gjort indsigelse, hvilket i henhold til §29, stk. 1, gør at planforslaget ikke kan
vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf.
planlovens § 28, stk 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Naturstyrelsens
indsigelse er begrundet i følgende forhold:
Drikkevandsinteresser: Næsten hele Lyngby-Taarbæk Kommune er udpeget som område med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvilket også gælder for det området som planerne
omfatter. Der er i planforslagene ikke redegjort for drikkevandsinteresserne. Forvaltningen
medgiver at der ikke i kommuneplantillægget er redegjort for drikkevandsinteresserne i området.
Det foreslås derfor, at der tilføjes i kommuneplantillæggets redegørelse, at den eksisterende
anvendelse af området, Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold til
OSD, den fremtidige anvendelse er Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for
Naturstyrelsens tilladelsesliste vedr. OSD. Det vurderes derfor at den ændrede anvendelse af
området vil være mindre grundvandstruende end den eksisterende anvendelse.
Detailhandel: Naturstyrelsen gør indsigelse imod at der placeres et nyt lokalcenter i en afstand af
ca 130 m fra Bymidteafgrænsning vedr. Kgs. Lyngby bymidte. Naturstyrelsen mener ikke, at der
kan argumenteres for at et lokalcenter så tæt på Bymidteafgrænsningen betjener et selvstændigt
opland. Gennem drøftelser med Naturstyrelsen, er forvaltningen kommet frem til, at hvis der
ændres på bymidteafgrænsningen vedr. Kgs. Lyngby bymidte, således at de tre
kommuneplanrammeområder med kontorerhverv syd for banen tages ud af bymidten, så er det
muligt at udlægge området Christian X's Allé 1-7 som lokalcenter (se kort bilag 1).
For at Naturstyrelsen kan frafalde deres indsigelse skal de modtage en skriftlig tilkendegivelse fra
Lyngby-Taarbæk Kommune med en beslutning fra kommunalbestyrelsen om, at der snarest
udarbejdes et kommuneplantillæg som ændrer på bymidte afgrænsningen for Kgs. Lyngby
bymidte således at de tre rammer 2.1.94, 2.1.90 og 2.1.91 tages ud af bymidten. Dette vil
betyde, at der ikke kan etableres detailhandel i disse områder, hvilket således ikke ændrer på
hidtidig anvendelse. Der er forelagt selvstændig sag herom ved kommunalbestyrelsens møde i
februar 2014.
Forvaltningen foreslår at Kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages med de ændringer som
er beskrevet i Indsigelser og bemærkninger til lokalplan 248 af 14.11.2013, under forudsætning
af at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at Kommuneplantillæg 21/2009 endelig vedtages, under forudsætning af
at Naturstyrelsen frafalder deres indsigelse.

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Anbefales.
Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. KPL 21.2009 - 2.1.02 Christian X's Allé.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 15

15. Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og
tracéet langs Helsingørmotorvejen

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. september 2013 (bilag) at igangsætte
undersøgelser for en eventuel fremtidig arealudvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen med henblik på at vise områdets udviklingsmuligheder.
Forvaltningen har på baggrund af beslutning den 5. september 2013 bedt tre arkitektfirmaer om
at give hvert deres bud på områdets mulige udvikling (bilag). Udgangspunktet for opgaven er, at
området skal ses som et hele, hvor de eksisterende kvaliteter kan forenes med og styrkes
gennem nye udviklingstræk. I opdraget til de tre firmaer er der derfor lagt vægt på, at områdets
grønne og rekreative karakter bevares samtidig med, at der skabes plads til byudvikling i form af
både boliger og erhverv. Alle tre firmaer har i deres bud lagt vægt på at forstærke de
landskabelige kvaliteter bl.a. baseret på den eksisterende udnyttelse til landbrug og hestehold
suppleret med et mere varieret landskab, beplantning og vådområder/søer, som i øvrigt skaber
mulighed for at aflede regnvand fra de nærliggende områder, jf. forslag til Klimatilpasningsplan.
Planerne indeholder ca. 250.000 m² til boligformål og ca. 500.000 m² til erhvervsformål, og der
er arbejdet med varierende grader af funktionsblanding og -adskillelse. Det er vurderet, at en
boligudbygning i den nævnte størrelsesorden vil skabe behov for en daginstitution i området,
hvorfor planerne ligeledes indeholder en sådan. Der er lagt stor vægt på sammenhæng og
forbindelser til de omkringliggende områder på begge sider af motorvejen.
Arkitektfirmaernes forslag giver forskellige bud på de trafikmæssige adgangsforhold, veje, stier
og parkering. Disse skal undersøges og beskrives nærmere i en evt. videre bearbejdning.
Såfremt det besluttes at igangsætte en planproces for området vil et forløb kunne se således ud:


Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) i forhold til ændring af kommuneplanens rammer,
hvor der er tid og mulighed for dialog, idéudvikling mv. Det vurderes, at dette vil kræve en
periode på min. 1-1½ måned.



Ændring af kommuneplanens rammer og udarbejdelse af lokalplan for hele/dele af området,
herunder udarbejdelse af miljøvurdering, samt høring af 8 ugers varighed og efterfølgende
politisk behandling af indsigelser og vedtagelse heraf.
Hvis der til planprocessen lægges tid til udarbejdelse af oplæg, sager mv. vurderes det, at
ændring af kommuneplanen kan vedtages omkring årsskiftet 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt det besluttes at byudvikle området, er der behov for at afsætte midler i budgettet til
nærmere undersøgelser, blandt andet vedrørende trafik, projektering, byggemodning, salg mv.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at det besluttes:
1. om der skal igangsættes forhøring vedr. ændring af kommuneplanen og
2. om et eller flere af de udarbejdede forslag i givet fald skal danne grundlag for ovennævnte
forhøring, eller
3. om der skal udarbejdes alternativt oplæg til forhøring.

Byplanudvalget den 12. marts 2014
Oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Birgitte Hannibal var fraværende.
Karsten Lomholt var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Besluttet, at
1. Helhedsplan for området sendes i forhøring, jf. forvaltningens udkast til tids- og procesplan.
2. De tre forslag til masterplaner danner ikke grundlag for forhøringen, men delelementer kan
indgå.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at området tænkes opdelt i zoner, hvor traceet og den del af
Dyrehavegaards marker, der ligger tættest på motorvejen indgår i et udviklingsområde med
mulighed for byggeri, mens den øvrige (og største) del af Dyrehavegaards jorder fortsat
reserveres og udvikles om rekreativt område.
Helhedsplanen skal sikre en fornuftig afvikling af trafik (biler, cykler og fodgængere) samt sikre at
området øst og vest for motorvejen bindes sammen på en hensigtsmæssig måde.
Det er forudsætningen, at udnyttelsen af udviklingsområdet sker med bebyggelser af høj
arkitektonisk karakter, og at anvendelsen tænkes ind i kommuneplanstrategien og tankerne for
vidensbyen.
På vestsiden af motorvejen i traceet forudsættes en bebyggelsesgrad der spiller sammen med
bebyggelsen på DTU, idet anvendelsens kan tænkes bredt.
I et bælte langs med østsiden af motorvejen tænkes byggeri der i højere grad harmonerer med
det åbne land og bebyggelsen i Hjortekær området. Det forudsættes, at hele området inddrages i
planprocessen m.h.p at sikre såvel byggefelter som de rekreative områder i de kommende år.
Der er med forhøringen ikke taget stilling til i hvilket omfang, der skal bygges i området og
kommunalbestyrelsen understreger, at der er tale om en åben forhøring hvor alle idéer er
velkomne.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Protokol fra KMB 05092013.pdf
2. 20140131_DHJ_Præsentation POLYFORM.pdf
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3. 2 DHJ Schønherr.pdf
4. 3 DHJ SLA.pdf
5. 3 DHJ SLA appendix.pdf
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Kommunalbestyrelsen
27-03-2014
Sag nr. 16

16. Vejområdet - delegation til forvaltningen

Sagsfremstilling
Forvaltning fremlægger "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" (bilag).
Delegationsplanen angiver kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative
niveau inden for vejmyndighed, parkeringskontrol og kollektiv trafik.
I henhold til Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune § 13 varetager Teknik- og
Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens myndighedsopgaver blandt andet på
følgende områder: Kommunale veje og stier og kollektiv trafik.
"Forslag til delegationsplan" tager udgangspunkt i den eksisterende kompetencefordeling, hvor
det politiske niveau tager stilling til økonomi og væsentlige principielle beslutninger, herunder
politikker og afvigelser fra vedtagen beslutningspraksis og hvor myndighedsafgørelser delegeres
– hvor det er muligt – til forvaltningens kompetenceområde. Det er forudsat, at forvaltningen
træffer afgørelser på grundlag af vedtagne politikker og beslutninger og på baggrund af en
teknisk eller juridisk vurdering.
Forslaget er en revision af "Delegationsplanen for Park & Vej", som Teknik- og Miljøudvalget
godkendte den 22. februar 2010. Der er foretaget enkelte rettelser i delegeringen til forvaltningen
i forhold til lovgivningsområdet. Disse fremgår med rød markering af bilaget. Forvaltningen
vurderer, at rettelserne vil give en mere effektiv og ensartet sagsbehandling.
Selvom "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" vedtages, kan det ikke
udelukkes, at der i fremtiden kan forekomme sager, hvor kompetencefordelingen er uklar eller
sager, som nødvendiggør at udvalget tager stilling til ændring eller justering af delegationsplanen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltning foreslår, at "Forslag til delegationsplan for vejmyndighedsområdet" tages i
anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014
Anbefales.
Bodil Kornbek var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Godkendt.
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Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Delegationsplan_06feb2014.pdf
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17. Udpegning af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalg 2014-2017

Sagsfremstilling
Den 6. marts 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen vedtægt for Folkeoplysningsudvalget, jf.
den i sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Ifølge vedtægten består udvalget af otte
brugerrepræsentanter fordelt således på foreningstyper:
3 repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
(oplysningsforbund og aftenskoler)
3 repræsentanter for idrætsforeningerne (frivillige folkeoplysende foreninger) og
2 repræsentanter for de øvrige frivillige folkeoplysenende foreninger.
Brugerrepræsentanter og disses personlige suppleanter udpeges af de pågældende foreningstyper
til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Den 20. marts 2014 afholdt forvaltningen
opstillingsmøde for alle de relevante foreninger. På mødet udpegede foreningerne følgende
repræsentanter og suppleanter for perioden 2014-2017:

Foreningstype
Voksenundervisning
Voksenundervisning

Udvalgsmedlem
Torben Sørensen
Lisbeth Blomgren

Forening
FOF
LTA

Suppleant
Niels Sjøj
Henrik Norton
Svendsen
Christian
Jespersen
Tom Nørskov

Voksenundervisning

Tom Jensen

AOF

Idrætsforening

Anni Frisk Carlsen

Idrætsforening

Britta Pedersen

Idrætsforening
Øvrige foreninger

Anders Ravn
Sørensen
Ole Bennetzen

Øvrige foreninger

Morten Rauff

F.I.L./VirumSorgenfri
Håndbold
F.I.L./Lyngby
Solveig Poulsen
Dameroklub
F.I.L./Lyngby
Jannik Larsen
Svømmeklub
Samrådet/FDF
Hans Ulrik
Kgs. Lyngby
Kistrup Hansen
Øvelokaleforeningen Kasper
i Kgs. Lyngby
Haagensen

Forening
FOF
Keramikværksted
AOF
F.I.L./Taarbæk
Tennisklub
F.I.L./Lyngby
Dameroklub
F.I.L./Virum-Sorgenfri
Bordtennisklub
Samrådet/DDS Kgs.
Lyngby
Foreningen
Rytmetemplet

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer to medlemmer som
tilforordnede.
For perioden 2014-2017 udpeges endvidere en tilforordnet fra Ungerådet, og ligeledes udpeger
Skolebestyrelserne udpege en tilforordnet.
Derudover kan Folkeoplysningsudvalget udpege tilforordnede for andre relevante områder, dog
maximalt 5 - inklusive repræsentanter for Ungerådet og Skolebestyrelserne i indeværende
periode.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. de foreningsudpegede medlemmer tages til efterretning og
2. der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen som tilforordnede.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Ad.1 Taget til efterretning.
Ad.2 Følgende udpeget som tilforordnede i perioden 2014-2017:
Fin Riber Rasmussen og
Jens Timmermann.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.

Bilagsfortegnelse
1. Vedtægt godkendt KMB 060314 folkeoplysningsudvalget.pdf
2. Bilag Protokollat KMB 6-3-2014.pdf
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18. Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kollektiv transport til
uddannelsesinstitutioner

Søren P. Rasmussen har i e-mail af 20. marts 2014 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"B, SF og V ønsker en debat om nedlæggelse af busforsøget 172E der betjener K-nord, Lyngby
Gymnasium, Maskinmesterskolen, Teknisk Skole og DTU. Det er vigtigt for os at sikre en god
kollektiv transport til uddannelsesinstitutioner i kommunen og beklager at forsøget med 172E
ikke bliver færdiggjort inden den lukkes. Nedlæggelsen vil betyde at servicen forringes, frem for
at afvikle forsøget ønsker vi at indgå et forpligtende samarbejde om at få flere studerende til at
bruge den kollektive transport."

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014
Oversendt ti Teknik- og Miljøudvalget.
Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.
Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.
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Koncernstyring

Journalnr. : 20140210223
Dato ........ : 10.03.2014
Skrevet af : dor /3170

NOTAT
om
Overførsler på driftsvirksomheden fra 2013 til 2014
incl. særlige problemstillinger
1. Principper for overførselsadgang
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel
af merforbrug samt af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

1.
2.

3.
4.

Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved
opgørelsen af overførselsadgangen.
Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden
for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes
overførsel.
Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til
fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:
 Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog
ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.
Det skal bemærkes, at der for ældreområdet og det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.
2. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsområder
Forvaltningen har gennemgået mer- og mindreforbruget med henblik på at foretage evt. tilpasninger.
På baggrund heraf samt forslag til løsning af mer-/mindreforbrug på 2 områder, jf. nedenfor,
er det samlede beløb opgjort til 48,9 mio. kr. Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 43,1 mio.kr. Til gengæld er det en mindre andel af
restbudgettet, der overføres i 2013 end i 2012.
Mindreforbruget på driftsvirksomheden i de to år var på h.hv. 69,3 mio. kr. og 45,0 mio. kr.
Det skal dog bemærkes, at der på enkelte områder er store forskelle på overførselsbeløbet i
2012 og i 2013. Det gælder især for Skoler (vækst på 17 mio. kr.), Administration (fald på 3,8
mio. kr.) og Kommnale ejendomme (vækst på 12,6 mio. kr.). Sidstnævnte område er dog ændret væsentligt i 2013 efter dannelsen af ejendomscentret.
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I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2014 på aktivitetsniveau
(kolonne 3).
Til sammenligning er vist restbevillingen i 2013 i kolonne 2.
1.000 kr.
Driftsvirksomhed

Regnskabs- Afvigstatus
else
2013
korr.bud.

BØRNE- OG UNGDOMSUDV...................
Uddannelse og pædagogik........................
- Skoler......................................................
- Dagtilbud.................................................
Udsatte børn..............................................

Overføres

442.507
258.645
84.348

-25.077
-2.207
-653

-19.952
-994
-653

KULTUR- OG FRITIDSUDV......................
Klubber......................................................
Fritid og Kultur...........................................
- Fritid.........................................................
- Idræt........................................................
- Folkeoplysning.........................................
- Bibliotek...................................................
- Kultur ......................................................

17.086

16

16

9.137
1.834
13.431
32.142
3.390

-315
-137
-471
-190
-772

-315
-137
-471
-190
-772

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.................
Træning og omsorg...................................
Handicappede............................................
Sundhed....................................................

531.920
355.679
308.985

-1.445
6.455
-2.104

-229
743
-1.029

TEKNIK- OG MILJØUDV..........................
Grønne områder og kirkegårde
samt trafik..................................................
- Grønne områder og kirkegårde...............
- Trafikanlæg mv. ......................................
Miljø og natur.............................................

33.570
69.637
4.115

9.759
-10.524
-2.776

2.100
-2.878
-2.779

ØKONOMIUDV..........................................
Beredskab..................................................
Administration............................................
Puljebeløb..................................................
Kommunale ejendomme............................
Beskæftigelse............................................

14.822
330.988
-987
153.931
283.054

-648
-5.585
-10.069
-14.816
-7.746

-400
-4.717
-3.288
-12.916
0

Nettodriftsområder i alt...........................

2.948.234

-69.303

-48.861
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I det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er der en klar opdeling i 2 styringssøjler
eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.hv. én for hver af institutionerne og én
for de øvrige poster på det enkelte aktivitetsområde. Opdelingen skal sikre, at den enkelte
institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.
3. Institutionsniveauet
Skoler:
Samlet afvigelse
-25.078

heraf overførsel
-19.929

heraf centralt
-3.004

heraf decentralt
-16.948

Restbeløb
-5.127

heraf centralt
-5.127

heraf decentralt
0

Beløb i 1.000 kr.

En specifikation af overførslerne på de enkelte skoler fremgår af regnskabsbemærkningerne.
Opgørelsen viser de samlede udgifter på det decentrale niveau til folkeskolen, SFO og vidtgående specialundervisning. I 2013 har én skole (Trongårdsskolen) et merforbrug, mens de resterende 11 skoler har et mindreforbrug. I 2012 var der 3 skoler, der kom ud af året med et
merforbrug.
Trongårdsskolen, der fik overført et merforbrug på 2,1 mio. kr. fra 2012, har overholdt aftalen
i handleplanen om at nedbringe merforbruget med 1 mio. kr. årligt, idet merforbruget excl.
lockoutmidler er reduceret til 0,9 mio. kr., altså svarende til en reduktion på 1,2 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at de skoler, der har et mindreforbrug udover overførselsadgangen
på 5 % af korrigeret budget, ekstraordinært får overført det fulde mindreforbrug, idet der ved
opgørelsen tages højde for de særlige lockoutmidler til finansiering af erstatningstimerne i
2014.
På de centrale konti er der en afvigelse på -8,131 mio. kr., hvoraf der overføres -3,004 mio.
kr.
Børn – Dagtilbud:
Samlet afvigelse
-2.205

heraf overførsel
-1.039

heraf centralt
2.114

heraf decentralt
-3.153

heraf ikke overført heraf centralt
-1.166
9

heraf decentralt
-1.174

Beløb i 1.000 kr.

I alt er der 12 institutioner samt nogle netværk, der har haft et mindreforbrug på mere end 5%,
svarende til at i alt 1,174 mio. kr. tilgår kassen.
Der er 17 institutioner, der har et merforbrug, hvoraf en enkelt (Vuggestuen Chr. X´s Alle
179) ligger over grænsen på 5 %, nemlig på 10 %, svarende til 627.000 kr. Institutionen udarbejder en redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget.
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Kultur:
Institutionen Sophienholm kom ud af 2012 med et merforbrug på 0,725 mio. kr., svarende til
en overskridelse på 70 %. Merforbruget blev ikke overført til 2013, til gengæld blev der
iværksat en handleplan, der har sikret en tilpasning af økonomien, således at Sophienholms
merforbrug i 2013 kun er på 0,06 mio. kr.
Ældre:
Samlet afvigelse
-1.445

heraf overførsel
-245

heraf centralt
-36

heraf decentralt
-209

heraf ikke overført heraf centralt
-1.200
-1.200

heraf decentralt
0

Beløb i 1.000 kr.

Den Kommunale Madservice (DKM) havde et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2010, som efter
indgået aftale skulle afvikles i perioden 2011-13. Merforbruget på 0,4 mio. kr. i 2013 betyder,
at man ikke har nået at afvikle merforbruget som aftalt, og at merforbruget derfor skal afvikles i 2014.
4. Øvrige områder
Udsatte børn:
Mindreforbruget på det samlede område udgør – 0,7 mio. kr., som fuldt ud overføres til 2014,
dels 0,6 mio. kr. til det centrale område, dels 0,1 mio. kr. til Gl. Vartov.
Kultur:
Der er på det samlede område et mindreforbrug på knap 3 pct. Hele beløbet er foreslået overført, da området ses under ét, og uden skelen til, at enkelte delområder udviser et mindreforbrug på mere end 5 %. Det gælder Kultur i øvrigt, hvor mindreforbruget stammer fra teaterforestillingen ”Ulvedalene” og skal overføres selvstændigt til den næste forestilling, og det
gælder mindreforbruget på Kulturfonden.
Handicapområdet:
Merforbruget på aktivitetsområdet udgør 7,1 mio. kr. Det kan dog forklares af Ydelsesområdet – førtidspension, hvor kontoen af tekniske grunde blev nedskrevet med en bevilling på 8,0
mio. kr. ved 3. anslået regnskab 2013.
På udførerøkonomien foreslås der overført et merforbrug på 0,7 mio. kr., som stammer fra
merforbrug på de decentrale institutioner.
Sundhed:
Mindreforbruget på området udgør -2,1 mio. kr. Der overføres dog kun -1,0 mio. kr., da mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret genoptræning ikke overføres. Der blev ved 2. anslået regnskab givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr.
Miljø og natur:
Aktivitetsområdet har under ét et mindreforbrug på -2,8 mio. kr., især på grund af forsinkelser
i udførelsen af arbejder i forhold til grundvandsbeskyttelse (-1,6 mio. kr.), samt overførsel til
planlægning af asfalt/varmeplanlægning (-0,5 mio. kr.).
På baggrund af disse særlige forhold foreslås hele restbeløbet overført, uanset af det i procent
overstiger de 5 %.
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5. Særlige forhold
Grønne områder og kirkegårde:
Regnskabsresultatet viser et merforbrug på området på 9,7 mio. kr. Resultatet skal dog i en vis
udstrækning ses sammen med Trafikanlæg mv., idet besparelsen ved konkurrenceudsættelsen
på 4,9 mio. kr. i første omgang rent teknisk alene blev lagt på Grønne områder. Desuden skal
udgifter til udførte arbejder for 1,0 mio. kr. overføres til Kommunale ejendomme.
Tilbage står en merudgift for Arealdrift på ca. 3,8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives den
overførsel fra 2012, der skyldes merudgifter til lønninger.
Området har imidlertid været påvirket af udefrakommende forhold, såsom stormene i oktober
og december 2013, og merudgifter til opvarmning af kapellet, svarende til ca. 1,6 mio. kr.
Det foreslås, at disse udefrakommende forhold regnskabsforklares, således at Arealdrift alene
overfører merudgifter for 2,1 mio. kr.
Der skal udarbejdes en handleplan for, hvorledes de overførte merudgifter for området kan
indhentes. Handleplanen forelægges for Økonomiudvalget i april.
Kommunale ejendomme:
Regnskabsresultatet på aktivitetsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 14,8 mio. kr.,
svarende til en afvigelse på 8,8 pct. i forhold til korrigeret budget 2013. Dels et mindreforbrug
på -2,5 mio. kr. på udlejningsejendomme, dels et mindreforbrug på -12,4 mio. kr. på kommunale bygninger.
Det foreslås, at mindreforbruget på udlejningsejendomme på -2,5 mio. kr. overføres fuldt ud,
da der er tale om forsinkelse af igangværende arbejder.
Det foreslås ligeledes, at mindreforbruget på -10,5 mio. kr. overføres fuldt ud til 2014 på
kommunale bygninger, begrundet i at der har været særlige forhold i 2013 i forbindelsen med
etableringen af den nye enhed Ejendomsdrift. For det første er der udgifter for ca. 7 mio. kr.,
der skyldes forsinkelser eller periodiseringer. For det andet er der mindreudgifter på en række
puljer (sikrings- og forsikringspuljer). Disse opsparede midler skal anvendes til at gennemføre
en sikringsstrategi for de kommunale ejendomme, der på sigt skal resultere i årlige besparelser.
Endelig er der opnået en engangsindtægt i forbindelse med en billigere energiaftale. Dette
udløste en energicheck som kom til udbetaling i 2013 mod forventet 2014.
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1 GENERELT
1.1 Indledning
Principper for økonomistyring er Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede regelsæt for styring
af kommunens økonomi. Regelsættet samler de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som har en væsentlig rolle med hensyn til økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Regelsættet suppleres af ud dybende bilag, som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de
overordnede principper i praksis er udmøntet.
Regelsættet er emneopdelt og omhandler emnerne Økonomistyring, Samspil me llem de enkelte udvalg og administrationen, Ansvar og ko mpetence, Budgetprocessen, Budgetopfølgningen,
Regnskabsaflæggelse, Indkøb og udbud samt Bo gføringsprocessen og kontroller, Bank og kasse samt betalingskort, Anvendelse af it-systemer samt Aktiver.

1.2 Formål og principper
Formålet med regelsættet er at sikre:







Effektiv styring af Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi
Korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
Præcisering af rollefordelingen mellem det po litiske og det admi nistrative ni veau samt
mellem direktionen, centercheferne, institutionslederne og C enter for Økonomi og P ersonale (CØP).
Præcisering af budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn
Tilstrækkelige in terne kontroller, som t ager afsæt i af vejning mel lem v æsentlighed og
risiko
Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi

1.3 Lovgrundlag
Regelsættet er den praktiske udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7, som siger, at
”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasseog regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision,
som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.”

1.4 Rollefordelingen mellem det politiske og administrative
niveau
Regelsættet beskriver samtidig grundlaget for Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets, fagudvalgenes og borgmesterens ansvar for kom munens økonomiske forhold, jf. Den kommunale
Styrelseslov og Styrelsesvedtægten for Lyngby Taarbæk Kommune.


Bevillingsmyndigheden ligger hos Kommunalbestyrelsen og kan ikke uddelegeres.



Økonomiudvalget har j f. styrelseslovens § 18, stk. 2 og 3 det formelle ansvar for kommunens økonomi herunder l øn- og personal eforhold, og Økonomiudvalget skal på veg-
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ne af kommunalbestyrelsen have indsigt i de øk onomiske og admin istrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget skal altid høres
i disse sager in
den de
forelægges f or k ommunalbestyrelsen t il beslu tning.


Fagudvalgene har jf. § 21 ansvaret for at bestyre de sagsområder, som kommunalbestyrelsen har tildelt dem, inden for rammerne af det vedtagne budget.
Udvalgene skal føre kontrol med bevillingen og sikre, at denne overholdes i overensstemmelse med de regler mv., som er udstedt af Kommunalbestyrelsen.
Den budgetmæssige ramme for fagudvalget kan alene ændres gennem en indstilling til
Økonomiudvalget og godkendelse af kommunalbestyrelsen.



Borgmesteren har jf. § 31, stk. 3 ansvaret for den daglige ledelse af kommunens administration. Borgmester en skal bl.a. si kre, at der i kke af holdes udgifter eller o pkræves
indtægter, uden at der er givet en bevilling af kommunalbestyrelsen.

I praksis er det det administrati ve ni veau i form af kommunens direktører, c enterchefer og
afdelingsledere/institutionsledere, der har ansvaret for den daglige styring af kommunens ø konomi. Udmøntningen af dette ans var skal ske i samarbejde med det polit iske niveau og inden
for retningslinjerne af dette regelsæt.

1.5 Gyldighedsområde
Regelsættet er gyldigt for hele Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed.
I det omfan g kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsopga ver for eksterne virksomheder, fonde eller institutioner, er relevante afsnit i dette regelsæt også gældende for disse.
I det omfang eksterne virksomheder varetage r kasse- og regnska bsfunktioner for Lyngby Taarbæk Kommune, skal der aftales et konkret regelsæt for disse.
En oversigt over, hvilke virksomheder eller institutioner, der er tale om, skal fremgå af bilag til
dette regelsæt.
Bilag: Oversigt over de områder, hvor kommunen varetager kasse- og regnskabsopgaver for eksterne virksomheder, fonde og institutioner samt over kasse- og regnskabsopgaver for kommunen, som varetages af eksterne virksomheder.

2 AJOURFØRING
2.1 Selve regelsættet
Dette regelsæt skal afspejle kommunens politiske beslutninger omkring økonomisk styring, og
der er derfor fastsat følgende ansvarsfordeling for vedligeholdelse og ajourføring.




Kommunalbestyrelsen godkender Principper for økonomistyring.
Centerchefen for Øko nomi og Personale er ansvarlig for at vedligeholde reglerne. Ce nterchefen er endvidere ansvarlig for – i form af bilag – a t udarbejde regler og mindstekrav til kontrolforanstaltninger på områder af principiel betydning.
Såfremt der er tale om principielle ændringe r, er centerchefen ansvarlig for, at disse
gennem direktionen forelægges Økonomiudvalget og K ommunalbestyrelsen til godkendelse.
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Ændringer, som ikke ændrer de grundlæggend e principper i regelsættet, ka n foretages
af centerchefen for Økonomi og Personale. Ændringer so m naturligt afspejler konsekvensen af politiske beslutninger kan ligeledes ændres af centerchefen.
Centerchefen f or Øk onomi og P ersonale h ar ansvaret f or, at der t ages in itiativ t il, at
ajourføringer i regelsættet og t ilhørende bilag, formidles til relevante parter i organisationen.
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at regelsættet med tilhørende
bilag er t ilgængelig f or bru gerne. Regelsættet v il som mi nimum v ære t ilgængeligt på
Lyngby-Taarbæk Kommunes intranet.
Budgetansvarlige f or d e en kelte a ktivitetsområder/afdelinger/institutioner h ar an svaret
for udarbejdelse af ud dybende bestemmelser i f orm af forretningsgangsbeskrivelser
m.v. og skal kontrollere, at de fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger efterleves og vedligeholdes.

2.2 Bilag til regelsættet
På en række områder f orudsætter regelsættet, at der uda rbejdes detailregler i form af bilag.
Ajourføring af bilag godkendes af centerchefen for Økonomi og Personale.
Bilag: Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

2.3 Revision
Kommunens revi sion skal have ti lsendt regel sættet – og løben de æ ndringer t il regelsættet –
samt bilag inden de sættes i kraft.

3 ØKONOMISTYRING
3.1 Generelt
Kommunens overordnede mål for den økono miske styring er, a t der skabes g rundlag for den
nødvendige økonomiske frihed og handlekraft til at realisere de po litiske visioner og vedtagelser for Lyngby-Taarbæ k Kommune. Som redskaber t il at gennemføre denne politik er de ls de
vedtagne budgetter, dels den måde økonomistyringen af de vedtagne budgetter foregår på.

3.2 Bevillingsmyndighed
Kommunalbestyrelsen er den øverste myndighed i den kommunale organisation og som følg e
heraf ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen (styrelseslovens § 40).
Dette indebærer bl.a., at foranstaltninger, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af
årsbudgettet, ikke må iværksættes, før Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan tiltag, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, påbegyndes uden
Kommunalbestyrelsens godkendelse, men bevillingen skal indhentes snarest muligt.
Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget adgang til at flytte beløb fra en drifts- o g
anlægsbevilling til en anden drifts- og anlægsbevilling jf. Styrelseslovens § 40, stk. 2.

3.3 Driftsbevilling – en samlet ramme for hvert fagudvalg
Det er kommunalbestyrelsen, der med budgetvedtagelsen fastlægger de overordnede mål og
den økonomiske ramme for kommunen som helhed og for de enkelte fagudvalg, og det er ale-
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ne kommunalbestyrelsen, der efter budgetved tagelsen kan beslutte at forhøje eller r educere
den samlede budgetramme for kommunen.
Bevillingsniveauet er fast sat til e n nettobevilling pr. f agudvalg. In denfor rammern e af denn e
nettobevilling har det respektive u dvalg den fulde disposit ionsfrihed – med resp ekt f or f orudsætningerne i budgettet. Det i ndebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte dele af budgettet inden for fagudvalgets område.
I praksis er kommunens budget dog opdelt i en række aktivitetsområder, der hver især henføres til et fagudvalg. S ummen af fagudvalgenes aktivitetsområder udgør således bevillingsniveauet. Budgetopfølgningen sker i forhold til de enkelte aktivitetsområder.
Kommunalbestyrelsen tager ved hvert enkelt å rs budgetvedtagelse stilling til den præcise definition af bevillingsniveauet, som entydigt skal fremgå af kommunens budget.
Som udgangspunkt er der tal e om nettobevi llinger, men i konkrete til fælde kan kommunal bestyrelsen giv e en brut tobevilling. Hov edkonto 7 og 8 er bru ttobevillinger. D et sk al t ydeligt
fremgå af årets budget og budgetbemærkninger for det pågældende område, såfremt der er
givet en bruttobevilling.
Omplaceringer inden for – eller mellem bevillinger
I forbindelse med v edtagelsen af årsbudgettet har Kommunalbestyrelsen samtidig bemyndiget
udvalgene til at administrere de opgaver, der er henlagt til udvalget, inden for de rammer, der
er fastsat i dri ftsbudgettet. Det betyder, at udvalgene skal si kre en økonomi sk styri ng, der
tilgodeser, at eventuelle meru dgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/merindtægter inden for samme bevillingsniveau, dvs. fagudvalgsområdet.
For at sik re, at den samlede f inansielle st illing, som er besl uttet i budgettet kan opretholdes,
må eventuelle me rudgifter som udgangspunkt finansieres med mindreudgi fter i nden for det
samlede fagudvalgs driftsramme.
Ønsker om fl ytninger mellem 2 bevi llingsområder (dvs. mellem fag udvalg) skal godkendes af
Økonomiudvalget. Det samme gælder for flytni nger inden for de enkelte fagudvalg mellem
serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.
De f astlagte ret ningslinjer f or bev illingsniveau og bev illingsstyringen i L yngby-Taarbæk k ommune for Økonomiudvalget, fagudvalgene og administration er følgende:
Økonomiudvalget har kompetence til:
 At budgetomplacere beløb fra et fagudvalg til et andet fagudvalg
 At budgetomplacere beløb, der strider mod d e politisk fastlagte bud getforudsætninger i
budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier
 At budgetomplacere beløb t il ny aktivitet, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget
eller i budgetaftalen mellem de politiske partier
 At b udgetomplacere b eløb, der medfører, at en given ydelse forbedr es i forhold til en
specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske vedtagne budgetforudsætninger.
Fagudvalget har kompetence til:
 At budgetomplacere beløb mellem aktivitetsområder under samme udvalg, hvis det
overholder de 3 betingelser, der er anført nedenfor.
Centerchefen har kompetence til:
 at budgetomplacere mellem delområder inden for aktivitetsområdet.
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Fælles for fagudvalgene og det administrative ni veau er, at adgangen til at fore tage bud getomplaceringer er begrænset ved:
1. At budgetomplaceringen ikke må være i strid med de fastlagte budgetforudsætninger i
budgettet og budgetaftalen mellem de politiske partier.
2. At budgetomplaceringerne ikke må anvendes til at igangsætte til nye aktiviteter, der ikke er beskrevet i det vedtagne budget eller i budgetaftalen mellem de politiske partier.
3. At budgetomplaceringerne ikke må foretages, hvis de medfører, at en given ydelse forbedres i forhold til en specifik persongruppe, indhold, kvalitet m.m. ud over de politiske
vedtagne budgetforudsætninger.
I alle overstående tre tilfælde skal fagudvalget og det administrative niveau forelægge budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.
Bilag: Oversigt over bevillingsområder og tilhørende aktivitetsområder samt Delegationsplan for personale- og lønområdet.

3.4 Indtægtsdækket virksomhed
Centre og in stitutioner har mulighed for at drive indtægtsdækket virksomhed med det formål
at skaffe indtægter ud over det budgetterede niveau og skabe mulighed for ekstraordinære
eller forbedrede aktiviteter for borgerne og br ugerne eller udvikle kompetencer og arbejdsmetoder af hensyn til forbedrede opgaveløsninger.
Indtægtsdækket virksomhed omfatter
 Tildeling af legater, fonde og statslige/andre offentlige myndigheders puljer
 Salg af ydelser og produkter inden for virksomheden Lyngby Taarbæk Kommune
 Salg af ydelser og produkter til andre offentlige myndigheder
 Indtægter ved sponsorater, reklame mv. fra virksomheder og private
 Salg af nye former for ydelser og produkter ud over kerneydelserne.
Tilskud fra fonde, private foreninger m.fl. er omfattet af særlige momsregler. Det samme gæl der anlægstilskud fra EU´s strukturfonde og direkte anlægstilskud fra EU.
Ved salg af ydelser og produkter skal prisfast sættelsen foregå ud fr a princippet om fuld omkostningsdækning, he runder f.eks. husleje o g overhead, mm., lig esom der skal være sæ rlig
fokus på momsreglerne på det pågældende område.
De nærmere regler o m grænserne for brugen af in dtægtsdækket v irksomhed i L yngbyTaarbæk Kommune samt kravene til politisk godkendelse af særlige former for indtægtsdækket virksomhed, er fastsat i bilaget ”Indtægt
sdækket vi rksomhed”, heru nder de enkel te
centres særlige pligt til at indberettet indtægtsdækket virksomhed.
Administrationen skal hvert år udarbejde en opgørelse ov er den indtægtsdække nde virksomhed, som skal indgå som et bilag i regnskabet.
Bilag: Indtægtsdækket virksomhed.

3.5 Overførsel mellem budgetårene
Som udgangspunkt bo rtfalder dr iftsbevillinger f ra bu dgettets v edtagelse ved udløbet af regnskabsåret. Men for at reducere risikoen for kortsigtet kassetænkning har kommunalbestyrelsen
vedtaget princippet om at give centre og institutioner mulighed for at overføre uforbrugte bud-
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getbeløb eller at låne af næste års budgetramme inden for nærmere bestemte udgiftsområder.
Der sk al se ndes an søgning t il k ommunalbestyrelsen om at få overført såvel mi ndreudgifter
som merudgifter til efterfølgende år, idet der formelt er tale om en tillægsbevilling i nyt år.
Kommunalbestyrelsen har fastsat, at der er mulighed for at overfør e såvel et underskud som
et overskud til det efterfølgende år, med en ho vedregel på +/- 5 % af det oprind elige budget,
dog således at der gælder enkelte undtagelser.
Ved merforbrug ud ov er det till adte ni veau vi l hele merf orbruget bl ive overført, og der sk al
udarbejdes en handleplan til behandling i fagudvalg.
Reglerne for overførsel af budge tbeløb fastsættes af kommunalbestyrelsen og f remgår af bilaget ”Overførselsregler”.
Bilag: Overførselsregler.

3.6 Tillægsbevillinger
Der kan som udgangspunkt ikke påregnes en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen
i årets løb. Kun kommunalbestyrelsen kan beslutte at forhøje eller re ducere den samlede budgetramme for hel e kommunen. S åfremt det i årets l øb konstateres, at bevi llingerne i kke kan
overholdes, er den enkelte center chef ansvar lig for, at d er frem lægges et løsningsforslag for
direktionen.
Direktionen er ansvarl ig for, at sagen om nø dvendigt løses genne m de t politiske system, det
vil sige at forelægge s agen for de t pågældende udvalg, Økonomiudvalget og kommu nalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

3.7 Anlægsbevillinger
Et anlægsarbejde må først sættes i gang, når Kommunalbestyrelsen konkret ha r meddelt anlægsbevilling t il et specif ikt projek t. F inansieringen af et anlægsprojekt t ager normalt af sæt i
et rådighedsbeløb, som er optaget i det godkendte budget – evt. inkl. overslagsår, hvis projektet strækker sig over flere år.
Reglerne omkring anlægsbevilling findes i kapitel 6.1 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. I fo rbindelse med ansøgning om anlægsbevilling skal
udvalget redegøre f or, i h vilket omfang an lægsprojektet medfører afledte driftsudgifter /indtægter, og h vorledes u dvalget vil f oreslå disse f inansieret. D e af ledte dr iftskonsekvenser
skal indarbejdes i indeværende budget og eventuelt i budgetoverslagsårene.
Regelsættet for anlægsstyring fremgår af ”Anlægsstyringsreglerne”.
Den områdeansvarl ige centerchef er ansvarlig fo r, at der udarbejdes en bevilli ngssag (i ncl.
økonomibilag) t il f agudvalget, Øk onomiudvalget samt k ommunalbestyrelsen. Det v il prim ært
være centerchefen for Areal og Ejendomme. Det er ligeledes den områdeansvarlige centerchef,
der er ansvarlig for at føre tilsyn med anvendel sen af bevi llingen og fo r at aflægge regnskab,
når anlægsarbejdet er afsluttet.
Bilag: Anlægsstyringsregler
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4 Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen
4.1 Økonomiske styringsregler
Lyngby-Taarbæk Kom mune an vender rammestyri ng so m styringsp rincip for den økonomiske
styring på det politiske niveau. Hvert udvalg har an svaret for at overholde den tildelte økonomiske ramme.
Kommunalbestyrelsens delegat ion af bev illinger t il de en kelte f agudvalg f ølges op med en tilsvarende videre delegation af bevillingerne fra udvalgsniveau til de en kelte centre, afdelinger,
institutioner og andre naturlige enheder.
Den øk onomiske disp ositionskompetence, som er del egeret t il d e forskellige niveauer i den
administrative organisation er fastlagt i bilaget ”Økonomiske styringsregler”.
For de en kelte cen tre, af delinger og k ommunale institutioner må de t t ildelte bu dget i h ovedreglen styres efter prin cipperne om én sam let ramme for i nstitutionen. Det bet yder, at l øn og
øvrige driftsudgifter udgør en samlet ramme. Der kan frit omfordeles midler inden for rammen,
såfremt kerneydelser, politiske beslutninger, overenskomster m.v. bliver overholdt.
Direktionen varetager det overordnede admi nistrative økonomiansvar for koncernen, herunder
den tværgående priorit ering, og a nsvaret for at udarbejde f orslag i f orhold t il den samlede
budgetoverholdelse i kommunen. Derudover vare tager den enkelte direktør det overordned e
økonomiansvar for de områder, vedkommende er direktøransvarlig overfor.
Den enkelte centerchef har det økonomiske ansv ar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er tilknyttet ce ntret, herunder det sa mlede ansvar på de ko ntoområder, hvor de d ecentrale institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger.
Centerchefen for økono mi og pers onale har – ud over det økonomiske ansvar fo r egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt k oncernstyrings- og opf ølgningsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede økonomiske ansvar.
Bilag: Økonomiske styringsregler

4.2 Organisering af center for Center for Økonomi og Personale
Den fælles økonomifunktion (Center for Økonomi og Personale) har overfor direktionen ansvaret for det strategiske og sammen fattende økonomiarbejde. Dette indebærer is ær et overordnet ansvar for sammenhængen mellem bud getlægning og budgeto pfølgning samt økonomisk
ledelsesinformation til hele organisationen.
Center for Økonomi o g Personale har endvidere ansvaret for at understøtte processerne omkring budg etlægning og budgeto pfølgning, omkring håndtering af løn- og p ersonaleforhold
samt omk ring ledelses tilsyn med k lart def inerede arbejd sgangsbeskrivelser for henholdsvis
centercheferne og øvrige ledere.
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5 ANSVAR OG KOMPETENCE
5.1 Overordnet ansvars- og kompetencefordeling
Ansvarsfordeling og be slutningskompetencen i fo rhold ti l bevillingernes anven delse skal vær e
klar og tydelig, både for de fo rskellige ni veauer i den poli tiske org anisation, jf. Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune, og i den administrative organisation.

5.2 Udpegning af budgetansvarlige
Borgmesteren har bem yndiget Direktionen til at delegere det daglig e budgetansvar til centerchefer, der ligeledes er bemyndiget til at delegere det daglige budgetansvar til deres afdelingschefer/-ledere og institutionsledere.
Den enkelte centerchef skal udarbejde og løbende ajourføre en forteg nelse over hvilken delegation, der er givet til navngivne afdelingsledere og institutionslederne, samt over de tilhørende budgeto mråder. Efter hver ajou rføring skal fortegnelsen send es til Center for Økonomi og
Personale.
Centerchefen for det enkelte center har det over ordnede daglige budgetansvar i forhold til sine
respektive institutionsledere.
Centerchefen har ansvaret for, at de budgetansvarlige ledere gøres bekendt med relevante
regelsæt, herunder regler for ledelsestilsyn, attestation og anvisning samt budgetopfølgning.
Enhver bevilling skal entydigt henføres til en budgetansvarlig, der har ansvaret for at udmønte
den i praksis og føre tilsyn med den.
Den budgetansvarlige s kal sikre, at der indenf or de givne økonomiske rammer o pnås helhed i
servicen, og at ydelsen lever op til de politiske og lovbestemte mål på området.

5.3 Ledelsestilsyn, anvisning og attestation
Som bu dgetansvarlig er man f orpligtet t il at udføre et ak tivt ledels estilsyn. L edelsestilsynet
omfatter både løbende budgetko ntrol (herunder anvisning, jf. afsnit 5.4) og afprøvning af r igtigheden af bogføringen. Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt, således at der til stadighed
er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet.
Det ledelse smæssige t ilsyn sk al tilrettelægges, så det me dvirker til at sikre, at de gældende
regler efterleves. E t ledelsesti lsyn skal dokum enteres, så det efterfølgende kan godtgøres, at
det rent faktisk er udført.
Ansvaret for ledelsestilsynet kan ikke uddelegeres.
Ledelsestilsynet består bl.a. af:
 Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget
 Sikring af, at bevillingens forudsætninger i øvrigt er opfyldt
 Budgetopfølgning
 Stikprøvekontrol af bogførte bilag
 Kontrol med at der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
 Kontrol og opfølgning på rettidig betaling af fakturaer
 Afstemning af eventuel bankkonto med forskudsbeløb
 Kontrol med statusafstemninger

11

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 1 - Side -12 af 27





Tilsyn med de decen trale in stitutioner samt med selv ejende in stitutioner med drif tsoverenskomst
Dokumentation for det gennemførte ledelsestilsyn
Sikring af, at kommunens regler for Bogføring og bilagskontrol overholdes.

Ledelsestilsynet udføres ved, at d en budgeta nsvarlige l eder u dsøger post er t il kontrol, ev t. i
forbindelse med budgetkontrollens udførelse.
Center for Økonomi o g Personale har ansvaret for at udvikle og løb ende ajourføre konceptet
for Ledelsestilsynet.
5.3.1 Anvisning
Anvisning foregår som in tegreret anvisning i form af et aktivt økonomisk ledelsestilsyn, jf. afsnit 5.3.
Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige, der tillige altid er attestationsberettigede.
Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – hverken anvise eller attestere udbetalinger til sig selv.
I disse tilfælde foretages attestationen af nærmeste overordnede eller souschef med attestationsret. Kommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Borgmesteren.
Den budgetansvarlige leder udpeger de medarbejdere, som i det daglige må foretage attestation/godkendelse af de enkelte regnskabsbilag med efterfølgende bogføring og udleverer samtidig skriftlige retningslinjer herfor til den enkelte medarbejder. Retningslinjerne skal også
fastsætte grænser for hvilke økonomiske dispositioner, der inden for budgettet foretages uden
den budgetansvarlige leders forudgående godkendelse.
Den budgetansvarlig leder skal udarbejde, løbende ajourføre og opbevare en fortegnelse over
de medarbejdere, som er attestationsberettigede inden for lederens budgetområde. Lederen er
endvidere ansvarlig for, at de attestationsberettigede medarbejdere gøres bekendt med de
relevante bestemmelser i ”Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation”.
En budgetansvarlige har ansvaret for, at bila get er behandlet efter reglerne, men da bilags behandlingen i et vist omfang er uddelegeret til bilagsbehandleren (den attestationsberettigede),
sker den traditionelle anvisning (godkendelse) ikke på hvert bilag/postering. I st edet skal anvisningen a f disse bilag foregå so m en integr eret del af budgetko ntrollen, supp leret med det
almindelige ledelsestilsyn.
Den budgetansvarlige leder påtager sig ved anvisningen ansvaret for
 At i ndtægten el ler udgiften har hj emmel i gyldi g besl utning el ler bevi lling/budget og i
øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang inden for området
 At attestationsreglerne er overholdt
 At der, såfremt det ved budgetko ntrollen konstateres forhold, der vil forventes at medføre budgetafvigelser ud over de gældende overførselsad gange mellem regnska bsårene, straks rettes henvendelse til den nærmeste overordnede budgetansvarlige leder
 At en e ventuel bankko nto med forskudsbeløb er afstemt, jfr. Regler for anvendelse af
forskudsbeløb.
Anvisning af en kelt bilag f inder sted, n år særlige f orhold t aler h erfor, f .eks. beløb ov er den
anvisningsberettiges beløbsgrænse.
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5.3.2 Attestation
Ved attestation forstås, at en medarbejder m ed sin underskrift eller ved elektronisk påtegning
på bilaget indestår for:
 At kommunen har leveret eller mo dtaget den omhandlede ydel se el ler vare, herunder
kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
 At in dtægter el ler u dgifter h ar h jemmel i gy ldig beslu tning og i øv rigt er i ov erensstemmelse med gældende forretningsgang for området
 At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
 At der ved bogføring foretages korrekt oplysn ing om B-skattepligtig e honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
 At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de næ rmere regler i bila g
for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.
Disse kontrolelementer skal være gennemført inden bogføringen.
I Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem sker der elektronisk attestation/godkendelse på
det enkelte bilag og med den enkeltes unikke brugeridentifikation.
Bilag: Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

5.4 Økonomiske dispositioner – svig
Det påhviler den budgetansvarlige at føre tilsyn med, at reglerne i Principper for Økonomistyring med bilag for eget område overholdes. Mistan ke om svig eller konstateret svig skal afrapporteres øjeblikkeligt til den budgetansvarliges chef.

6 BUDGETPROCESSEN
6.1 Generelle principper
De grundl æggende pri ncipper for k ommunens budget og budgetproc edure findes i Den kommunale Styrelseslov og i k apitel 5 i Økonomi- og in denrigsministeriets Budget- og regn skabssystem for kommuner.

6.2 Det enkelte års budgetprocedure
For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens eget behov for styring, skal budgetproceduren foregå efter en nærmere fastsat plan, som skal godkendes af Økonomiudvalget.
Centerchefen for Øk onomi og Personale har ansvaret for, at der sene st 1. februar udarbejdes
en plan for det kommende års budgetprocedure. Pl anen skal via å rshjul og tids- og handlingsplaner si kre samspi llet mell em kommunal bestyrelsen, Økonomiudva lget, fagud valgene, direktionen, centercheferne og institutioner samt MED-systemet.
Senest den 15. septe mber udarbejder Økonomiu dvalget t il K ommunalbestyrelsen f orslag t il
kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår og de 3 overslagsår.
Budgetforslaget skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers
mellemrum. Sidste frist for kommunalbestyrels ens 2. behandling og dermed budgetvedtag elsen er den 15. oktober.
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Centerchefen for Øko nomi og Pe rsonale påser, at planen o verholdes, så budgettet kan vedta ges i ov erensstemmelse hermed, og dermed at indberetning til centrale myndigheder kan ske
efter den politiske vedtagelse.
Bilag: Budgetprocedure med tilhørende køreplan.

6.3 Økonomisk politik
Kommunalbestyrelsens overordnede økonomiske styring og prioritering tager udgangspunkt i
formuleringen af en ’Økonomisk politik’. I den økonomiske politik fastsættes pejlemærker for
den økonomiske udvikling, som der styres efter i budgetlægningen og den løbende økonomistyring. Det understøtter det flerårige sigte med budgetlægningen og konkretiserer de målsætninger, der indgår i arbejdet med det administrative budgetoplæg.
Den økonomiske politik skal indeholde de lovkrav, der fremgår af kapitel 5 i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Den økonomiske politik behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetlægningen og
omfatter alle 4 år i budgetperioden.
Bilag: Økonomisk politik.

6.4 Budgettildelingsmodeller
På områder , hvor det findes formålstjenstligt ud fra et styringsmæ ssigt perspektiv, kan der
anvendes budgettildelingsmodeller i f orhold til institutionerne, som er baseret på årets aktivitet.
Budgettildelingsmodellerne har so m grundlæggende pr incip at sikre, at der kan fastholdes et
uændret serviceniveau, selv om antallet af borgere i den relevante aldersgruppe ændrer sig.
Budgettildelingsmodeller anvendes på børne- og ældreområdet, dvs. primært
skoler, dag tilbud, klubber og fritvalgsområdet.

6.5 Arbejdsgang for basisbudget og skabelon for budgetbemærkninger
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for et samlet basisb udget (defineret som det teknisk fremskrevne budgetgrundlag), der beskriver processen og dialogen mellem centercheferne o g C enter fo r Økonomi og Personale,
beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende sam t
rækkefølgen i opgaverne/besl utningerne. Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være til gængelig på
kommunens Intranet (LyNet).
Center for Økonomi og Personale er endvidere ansvarlig for, at der foreligger en skabelon for
budgetbemærkningerne, som centercheferne er bekendt med.
Center for Økonomi o g Personale har ansva ret for arbejdsgangen og produktet. Ce nter for
Økonomi og Personale skal sikre, at der i tæt dialog med centercheferne og øvrige afdelingsledere bliver udarbejdet et samlet b asisbudget, der kan forelægges for di rektion, fagudvalgene,
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Bilag: Administrativ drejebog for budgetlægningen.
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6.6 Budgetbemærkninger
Basisbudgettet skal ledsages af budgetbemærkninger, der beskriver baggrunden, forudsætningerne og målsætningerne for budgettets poster.
Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for at indhente de faglige bidrag fra centrene til
budgetbemærkningerne, og er an svarlig for at færdiggøre budge tbemærkningerne. De enkelte
centerchefer skal sikre, at de berørte medarbejdere og ledere leverer de faglige bidrag.
Budgetbemærkningerne er styrende for den efterfølgende budgetopfølgning og for den enkelte
budgetansvarliges øk onomiske råderu m og muligheder for at foretage budgetomplaceringer i
løbet at året.
Kommunalbestyrelsen kan i budgetbemærkningerne for de enkelte delområder fastsætte yderligere betingelser og forbehold for administrationens dispositionsfrihed.
Budgettet med bemærkninger skal of fentliggøres og v ære t ilgængelig på k ommunens hjemmeside samt på intranettet (LyNet) senest den 1. december året før ikrafttræden.

7 BUDGETOPFØLGNING
7.1 Generelt
Budgettet fastsætter rammerne for forval tningen af kommunens midler. Alle budgetbeløb skal
entydigt henføres til én person med ledelsesansvar, som har ansvaret for at overholde budgettet og for at føre tilsyn med anvendelse af det.
Økonomiudvalget er ansvarlig for, at der mindst 3 gange i løbet af året foretages en bevillingskontrol (anslået regnskab), hvor der foretages en samlet vurdering af det korrigerede budget i
forhold til det forventede regnskab. Herunder det lovpligtige halvårsregnskab pr. 30. juni.
Det anslåede regnskab forelægges først for Økonomiudvalget med henblik på, at der kan for etages en samlet overor dnet vurdering af resultatet. Økonomiudvalget sender he refter det anslåede regnskab til behandling i fagudvalgene. Resultatet af fagudvalgenes behandl ing f orelægges for Økonomiudvalget og evt. Kommunalbestyrelsen.
Det er direktionens ansvar at forelægge den samlede bevillingskontrol for Økonomiudvalget og
for fagudva lgene, og videre for ko mmunalbestyrelsen, hvis der er bev illingsmæssige ændringer, der kræver kommunalbestyrelsens beslutning.
Direktionen har endvidere det samlede ansvar
for budgetoverholde lse, og som konsekvens
heraf ansvaret for at tage initiativ til udarbejdelse af mod gående initiativer ved overskridelser
af budgettet.
De enkelte centerchefer er ansvarlige for at føre kontrol med, at de i budgettet angivne mål og
rammer for centret overholdes, o g er ansvarlige for at sikre, at centrets budget ansvarlige har
en tydelig delegation og kompetence til at udføre et effektivt ledelsestilsyn.
Den bu dgetansvarlige af delingsleder el ler institutionsleder sk al f øre t ilsyn med af delingens/institutionens økonomiske ramme og opstillede mål, og sikre at arbejdet udføres på den
mest effektive og hensigtsmæssige måde.
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7.2 Budgetopfølgning vedr. anlæg
Center for Økonomi o g Personale er ansvarlig for, at Øk onomiudvalget i f orbindelse m ed anslået regnskab (kvarta lsregnskab) forelægges en samlet oversigt over igangværende anlægsarbejder. Oversigten skal vise den enkelte be villing, det akkumulerede forbrug, årets rådi ghedsbeløb og årets forbrug til dato.
Budgetopfølgninger foretages af det center, s om forestår genne mførelsen af det enkelte anlægsprojekt. Den e nkelte centerchef er budge tansvarlig f or al le cen terets an lægsprojekter og
kan ikke delegere det formelle budgetansvar til en afdelingsleder eller institutionsleder.

7.3 Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der foreligger en arbejdsgangsbeskrivelse for den kvartalsvise budgetopfølgning og de øvrige opfølgninger (benævnt koncernregnskaber til direktionen). Arbejdsgangsbeskrivelsen beskriver processen og di alogen mellem cente rcheferne og C enter for Økonomi og Personale, og beskriver de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne.
Arbejdsgangsbeskrivelsen skal være tilgængelig på kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt
som bilag til regelsættet.
Bilag: Arbejdsgangsbeskrivelser

8 Likviditetsstyring
Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for kommunens likviditetsstyring og for at holde
Kommunalbestyrelsen informeret om udviklingen i kommunens likviditet.
Kravene til kommunens likviditets rapportering er fastsat i Styrelses loven og udmøntet i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap. 7.3.
Der udarbejdes hvert kvartal – henhol dsvis ul timo marts, juni, septe mber og december – en
likviditetsoversigt, der skal fo relægges for m edlemmerne af kommunalbestyre lsen senest en
måned efter opgørelsen, dvs. 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Likviditetsoversigten skal so m minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten skal ledsages af forklarende bemærkninger.

9 Finansiel styring – finansiel politik
Kommunens finansielle styring omfatter anbringelse af midler, låneoptagelse og anvendelse af
finansielle instrumenter.
Kommunens finansielle politik fremgår af bilag.
Kommunalbestyrelsen godkender i henhold til Styrelsesloven optagelse af nye lån.
Bilag: Finansiel politik.
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10 REGNSKABSAFLÆGGELSE
10.1

Generelt

Kravene t il kommunens regn skabsaflæggelse er f astlagt i Øk onomi- og in denrigsministeriets
Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.
Centerchefen for Økonomi og Pers onale er ansvarlig for, at de r inden udgangen af november
måned udarbejdes en detalje ret tids- og akti vitetsplan for den komm ende regnskabsaflæggelse.
Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. maj i det efterfølgende år.
Supplementsperioden fremgår af tids- og aktivitetsplanen for regnskabsaflæggelsen.
Bilag: Tidsplan for regnskabsaflæggelse.

10.2

Kommunens årsregnskab

Lyngby-Taarbæk kommune aflægger regnskabet i form af et årsregnskab bestående af


Årsberetning



Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret), balance, finansieringsoversigt og noter



En række obligatoriske og frivillige oversigter og redegørelser.

10.3

Regnskabsbemærkninger

Regnskabet ledsages af bemærkninger, som i nødvendigt omfang forklarer


Afvigelser mellem budget og forbrug samt mellem korrigeret budget og forbrug



Overførsler af mer- eller mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår, jf. afsnit 3.5.

Den enkelte centerche f er ansvarlig for grun dlaget for regnskabsbe mærkningerne, som do g
udarbejdes i dialog mellem de enkelte centerchefer og CØP.
Centerchefen for Økonomi og Personale har det overordnet ansvar for produktet, herunder
koordinationen i forbindelse med udarbejdelsen
af regnskabet sam t de endelige tal og bemærkninger.

10.4

Anlægsregnskaber

Der skal aflægges regnskab for alle anlægsbevillinger. Anlægsregnskaberne skal aflægges hurtigst muligt og senest 4 måneder efter anlægsarbejdernes afslutning. De enkelte centerchefer
har ansvaret for udarbejdelse af anlægsregnskaber.
Der skal udarbejdes et særskilt anlægsregnskab til behandling i Kommunalbestyrelsen, når:


anlægsregnskabet overstiger Økonomi- og Indenrigsministeriets grænse for mindre anlæg (udgifter/indtægter pt. over 2 mio. kr. ekskl. moms) eller
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der er tale om et mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på minimum
100.000 kr. ekskl. moms, eller



der er behov for en positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på minimum 100.000 kr. ekskl. moms, eller



der i øvrigt er fastsat krav herom, for eksempel i forbindelse med anlægsbevillingen.

Den områdeansvarlige centerchef skal s ikre, at anlægsr egnskabet fo relægges Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Anlægsregnskaber under denne b eløbsgrænse aflægges som en integreret del af kommunens
årsregnskab. Det er den enkelte centerchef, der udarbej der regnskabet og sender det til Center for Økonomi og Personale.
Hvert år udarbejder C enter for Økonomi og Pers onale en oversigt over afslutte nde og igangværende anlægsarbejder, der indgår som obligatorisk oversigt til årsregnskabet.
Centerchefen for Økono mi og Personale fastsætter de generelle krav til aflæggelse af anl ægsregnskaber.

10.5

Revision

Bestemmelsen for de n kommunale revision, jf. Styrelseslovens §§ 42 og 45, er fastsat i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.4 og 7.5.
Kommunalbestyrelsen afgiver reg nskabet til revisionen senest 1. maj det efterfølgende år og
godkender regnskabet senest 31. august efter revisionens behandling.
Revisionens arbejde er beskrevet i kommunens ”Revisionsregulativ” og i kontrakten med revisionsfirmaet. Desuden i ” Revisionsinstruks for revisorer ved selvejende da ginstitutioner”, der i
henhold ti l driftsoverenskomst/aftale/kontrakt modtager tilskud til fra Lyngby Ta arbæk Kommune.
Bilag: Revisionsregulativ.

10.6

Andre regnskaber

I det omfang der udarbejdes andre former for regnskaber, enten på gru nd af lovkrav eller e n
konkret bes lutning i Ko mmunalbestyrelse, ska l disse følg e eventuelle krav om regnskabsaflæggelse, som vil fremgå af relevant lovgivning og eventuelle andre retningslinier.
Der er udarbejdet en vejledning ”Økonomistyring af projekter”.
Bilag: Økonomistyring af projekter.

10.7
Regnskabsføring for andre og opgaver for andre
myndigheder
Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune fører regnskab eller udfører andre opgaver af regnskabsmæssig art for eksterne virksomheder, skal der fo religge en skri ftlig aftale mell em kommunen o g
virksomheden/institutionen.

18

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 1 - Side -19 af 27

Lyngby-Taarbæk Kommune kan udføre
fastsat af Staten.

opgaver for andre myndigheder efter bestemmelser

11 Indkøb og udbud
Køb af varer og tjenesteydelser
Kommunen køber ind for betydelige beløb. Det er derfor nødvendigt at samordne og koordinere indkøbene via retningslinjer for Indkøb, for at kommunen samlet set og de enkelte indkøbssteder hver for sig kan udnytte fordelene, ved at kommunen fremtræder som én kunde over
for leverandørerne.
Økonomiudvalget har i henhold til § 11 i styrelsesvedtægten ansvaret for at fastsætte regler
om samordning af kommunens indkøb. Retningslinierne danner rammen for Lyngby-Taarbæk
Kommunes indkøb af varer, service- og tjenesteydelser i hele den kommunale virksomhed.
Kommunens centre og institutioner er forpligtet til at følge Retningslinierne for Indkøb.
Udbud af varer- og tjenesteydelser sker i samarbejde med øvrige centre og stabe.
For mindre indkøb, der ikke er omfattet af centrale aftaler, gælder følgende:
· Enkeltstående indkøb over kr. 50.000, men under 500.000, foretages efter indhentning af minimum 2 tilbud.
· Mindre, rutinemæssige indkøb, der ikke er omfattede af centrale aftaler, foretages
uden indhentning af tilbud. Priser og kvalitet bør dog regelmæssigt kontrolleres.
Den budgetansvarlige leder har ansvaret for, at retningslinierne overholdes.
Udlicitering af drif tsopgaver ( konkurrenceudsættelse) er omf attet af prin cipperne besk revet i
Retningslinier f or In dkøb, af snit 7. D er henvises i øv rigt t il k ommunens Retn ingslinier f or Udbud.
Bilag: Retningslinier for udbud og Retningslinier for Indkøb.
Køb af håndværksydelser m.v.
For igangsætning af bygningsvedligeholdelsesopgaver m.v. gælder følgende:
 Akutte mindre vedligeholdelsesopgaver kan igangsættes ved direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
 Mindre vedligeholdelsesopgaver under kroner 30.000,- inkl. moms kan igangsættes ved
direkte kontakt til de enkelte håndværkerfirmaer.
 Ved større vedligeholdelsesopgaver over kr oner 30.000 ,- inkl. mo ms skal de r søges
vejledning hos Center for arealer og Ejendomme.
Bilag: Administrativ vejledning til institutioner for gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver.

12 BOGFØRINGSPROCESSEN OG KONTROLLER
12.1

Generelt

Bogføringen skal give en oversi gt over, hvordan kommu nens mi dler er forval tet, og om forvaltningen er sket i o verensstemmelse med årsbudge ttet og K ommunalbestyrelsens øvrige
beslutninger.
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Bogføringsprocessen skal tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Kommunen skal følge god bogføringsskik, og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig reg istrering af alle transaktioner.
Alle transaktioner (ind- og udbetalinger), som foretages mellem Lyngby Taarbæk Kommune og
en ekstern part, skal registreres i økonomisystemet.
Til alle bogførte bilag skal der være vedhæftet elektronisk dokumentation.
Bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (det vil s ige sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsr egnskabet) og ko ntrolsporet (det vil sige dokumentationen for den enkelte post).
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige
systemer, som af leverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som ek sterne dokumentationskrav og arkivbestemmelser.
Bilag: Bogføring og bilagskontrol

12.2

Arkivering og genfinding

Hovedparten af regnskabsmateria let modtages og opbevares i elektronisk form. C enterchefen
for Økonomi og Person ale er ansvarlig for, at elektroniske arkivløsninger lever op til kommunens arkivbestemmelser.
Såfremt et regnskabsbilag (incl. specifikationer) er papirbaseret, skal det påføres oplysning om
udgiftens å rsag eller anledning, scannes og vedhæf tes bogføringsbilaget, jf. afsnit 13.1. I så
fald kan originalmaterialet makuleres.
De budgetansvarlige har ansvaret for, a t papirbaserede regnskabsbilag (og underbilag) opbevares på en forsvarlig og systematisk måde, og kassation sker i overensstemmelse med ko mmunens arkivbestemmelser, det vil sige normalt først efter 5 år.
Hvis der på enkeltområder gæld
disse naturligvis gældende.

er særlige ar kivbestemmelser m ht. regnskabsmateriale , er

13 INTERN KONTROL
13.1

Generelle principper

Formålet m ed in tern kon trol er at sik re et re tvisende regn skab og at f orebygge t ilsigtede og
utilsigtede hændelser. Det interne kontrolniveau skal tage udgangspunkt i en afvejning af væsentlighed og risiko.
Den interne kontrol indgår som en naturlig del af det løbende ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet er
henført til den bud getansvarlige. Al intern kontrol skal finde sted med udga ngspunkt i, at der
skal være funktionsadskillelse mellem det ud førende personale og det kontroller ende personale.
Den in terne k ontrol om fatter t ilsyn med, at k ommunens retningslinier f or bogf øring ov erholdes. Tilsynet kan ske ved f.eks. udtagelse af et antal stikprøver, jf. afsnit 5.3.

20

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 1 - Side -21 af 27

13.2

Overordnede kontroller

Center for Økonomi og Personale har ansvare t for at tilrettelægge det overordnede kontrolniveau og gennemføre overordnede kontroller, se bilaget ”Interne kontroller”.
Specielt for personale, som gen nem deres st illing eller funktion har særlige muligheder for a t
udøve svig, skal der f oretages initiativ til, at dette personale s ikres mod uberettiget mistanke.
Denne sikring kan f.eks. finde sted gennem udvidede kvalitetskontroller.
Kontrollen er samt idig en h jælp t il områd er/afdelinger, således at ev entuelle øk onomiadministrative udfordri nger ti llige afhjæl pes gennem v ejledning/rådgivning. Derudover skal
kontrollen sikre, at der kan afleveres et retvisende regnskab til den eksterne revision.
Bilag: Interne kontroller.

14 Bankkonti, kontantkasser og betalingskort
14.1

Generelle principper

Alle kommunens betalinger foretages iht. Lov om Offentlige betalinger via NemKonto. Det
sker, enten som komplette betalinger, hvor bankkontooplysningerne indgår i overførsesloplysningerne, eller som ukomplette betalinger, hvor betalingen komplettes hos NemKonto, d.v.s. at bankkontooplysningerne udledes via betalingsmodtagerens CPR-nummer eller
CVR-nummer.
Indkøb skal foregå via de etablerede indkøbsaftaler og efter e-faktura. Småindkøb, hvor det
ikke er muligt at handle efter e-faktura, eller hvor andre specifikke forhold gør det nødvendigt,
kan foretages over institutionens/centrets bankkonto.

14.2

Bankkonti, Kontantkasser og betalingskort

Kommunaldirektøren og borgmesteren bemyndiger det nødvendige antal medarbejdere, for
tiden 4 medarbejdere, til at oprette bankkonti og bestemme hvilke personer, der er berettiget
til at disponere på bankkonti. Ingen person må have alenefuldmagt til kommunens konti i pengeinstitutter eller til it-systemer til betalingsformidling, hvor der ikke samtidig sker registrering
i Økonomisystemet.
Undtaget herfra er konti med begrænset indskud, dvs. primært institutionernes bankkonti.
Der må kun udstedes betalingskort, kreditkort og hævekort til afdelingernes og institutionernes bankkonti.
Center for Økonomi og Personale fører fortegnelse over kommunens konti i pengeinstitutter og
fuldmagtshavere samt hvilke medarbejdere, som har fået udstedt betalings- og hævekort til de
pågældende bankkonti.
Endvidere fører Center for Økonomi og Personale tilsyn med beløb på institutioners og centres
bankkonti, der kontrolleres for overtræk.
Bilag: Regler for anvendelse af forskudsbeløb.
Udbetaling af stående kasseforskud til institutioner sker kun efter godkendelse af den ansvarlige centerchef og efter særskilt aftale med Center for Økonomi og Personale. Udbetalig af stående kasseforskud kan kun ske samtidig med oprettelse af en bankkonto med tilknyttet betalings- eller hævekort.
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Den enkelte institutionsleder kan selv overføre ekstraordinære forskudsbeløb på op til 5.000
kr. til institutionens bankkonto. Beløbet skal afregnes inden 30 dage. Overførsel af ekstraordinære forskudsbeløb på mere end 5.000 kr. skal godkendes af Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med at ekstraordinære forskudsbeløb afregnes.
Oprettelse af kontantkasser sker kun efter særskilt aftale med chefen for Center for Økonomi
og Personale, idet kasseindehaveren samtidig skal tilrettelægge et tilstrækkeligt internt kontrolniveau.
De nærmere regler for bankkonti, kontantkasser og betalingskort er fastsat i Regler for anvendelse af forskudsbeløb.
Center for Økonomi og Personale fører tilsyn med institutioner og centres overholdelse af regelsættet og kan, hvis det vurderes nødvendigt, inddrage betalingskort eller lukke bankkonti.

14.3

Kassefunktion i Borgerservice

Til brug for indbetaling af gebyrer for udstedelse af pas, kørekort, sundhedskort og folkeregisterforespørgsler er der etableret en kassefunktion i Borgerservice, bestående af en kontantkasse, 4 dankortterminaler samt en ”Borgerautomat”, hvor der kan ske kontant betaling.
Kassebeholdningen skal dagligt optælles og afstemmes med de bogført indtægter.
For dankortterminalerne skal der ligeledes foretages en daglig kasseafstemning og lukning af
terminalerne, således at de foretagne dankorttransaktioner overføres til banken.
Den kontante beholdning i ”Borgerautomaten” skal optælles og afstemmes en gang ugentligt.
Der foretages dagligt overførsel af bogføringstransaktioner til Økonomisystemet.

14.4

Modtagelse af indbetalinger

Indbetalinger skal i videst muligt omfang foretages ved anvendelse af det modtagne indbetalingskort fra Debitorsystemet, via BetalingsService eller helt undtagelsesvist som en bankoverførsel til Lyngby Taarbæk Kommunes hovedkonto. Der må ikke foretages indbetalinger direkte
til institutionernes bankkonti.
For al post, der modtages, skal der føres checklister over værdiforsendelser.
Checkliste og checks afleveres straks til Center for Økonomi og Personale, som sætter beløbet
i banken og sikrer registrering i økonomisystemet.
Kontanter og checks, der modtages i decentrale institutioner, skal straks efter modtagelsen
registreres i kasserapport og hurtigst muligt bogføres og indsættes i banken.
Se i øvrigt bilaget ’Regler for anvendelse af forskudsbeløb.

14.5

Transporter

Den enkelte afdeling eller institution er selv ansvarlig for korrekt håndtering af betalinger, hvis
der er indgået aftale om transport af fordringen, dvs. overdragelse af tilgodehavendet til 3.
mand, til hvem betalingen skal ske for at have frigørende virkning.
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14.6

Afstemning af statuskonti

Centercheferne er ansvarlige for, at samtlige statuskonti m.v. undergives regelmæssig afstemning, idet intervallerne fastlægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko.
For hver mellemregningskonto eller statuskonto skal der være udpeget en person, der er ansvarlig for den løbende afstemning.
Selve afstemningsarbejdet og eventuelt nødvendige korrektioner foretages af den institution/center, som har ansvaret for kontoen.
Centerchefen fører tilsyn med, at centerets statuskonti afstemmes regelmæssigt, og at der
ultimo regnskabsåret foreligger en afstemning til brug for årsrevisionen. De nærmere retningslinjer for afstemningsarbejdet fremgår af bilaget.
Bilag: Regler og vejledning for afstemning af statuskonti

14.7

Debitorstyring

Kommunalbestyrelsen fastsætter reglerne for kommunens debitorstyring. Regelsættet herfor
fremgår af bilaget ”Betalingspolitik”.
Alle kommunens fordringer skal registreres elektronisk i Debitorsystemet eller fagsystem med
tilsvarende funktionaliteter. Center for Økonomi og Personale skal i hvert enkelt tilfælde godkende, hvis der ikke foretages registrering af fordringer i Debitorsystemet, men i et fagsystem.
Indbetaling skal som udgangspunkt ske elektronisk.
Når registreringen er sket i Debitorsystemet overtager Center for Økonomi og Personale opkrævningsfunktionen.
Udover debitorer i Debitorsystemet er der tilgodehavender i forbindelse med beboerindskud,
ejendomsskattelån samt mellemregningsforhold af kortfristet karakter, f.eks. vedrørende skat,
moms, løn, sociale ydelser, mm.
Bilag: Betalingspolitik.

14.8

Afskrivninger

Der er forskellige forh old, der ind går i vurderinge n af om et forhold (res tance) skal afskrives.
Krav kan afskrives på grund af følgende årsager:
- Akkord/gældssanering/konkurs
- Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
- Insolvent dødsbo
- Skønnet uerholdelig
- Lovmæssig afskrivning af billån
- Andre årsager, f.eks. ikke anmeldt inden fristdag, ophør af foreninger m.m.
- Sager afskrevet i SKAT, herunder eftergivelse/a fskrivning jf. lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige.
Det noteres i sagen efter hvilket grundlag eftergivelse er sket.
Hvis kravet er modtag et retur fra SKAT fore tages en vurdering af
grundlaget.

om kommunen er enig

i

Eventuelle øv rige afskrivninger a f uerholdelige fordringer m. v. samt eventuelle
op/nedskrivninger på mellemregningsforhold som følge af fejl eller ufor klarlige forhold, kan alene ske
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ved godkendelse af chefen for Center for Økonomi og Personale eller lederen af opkrævningen.
Det vurderes om regulering foretages via driftsregnskabet eller balancekontoen.
Center for Økonomi og Personale foretager bogføring på restancekonto og balancekontoen.
Der fastsættes regler for, hvornår afskrivningerne skal godkendes politisk, og hvornår ansvaret
er placer et hos administrationen. I forbindels e med regnskabsaflæggelsen opgøres årets afskrivninger af uerholdelig e ford ringer m.v. O pgørelsen fremgå r af regnskabet. Den endelig e
godkendelse sker i forbindelse med, at Kom munalbestyrelsen godkender og oversender regnskabet til revision.
Årlig redeg ørelse f or Økonomiudvalget om u dviklingen i k ommunens rest ancer f orelægges i
tilknytning til aflæggelsen af årsregnskabet.

14.9

Leasingpolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune anve nder l easing so m suppl ement til kontantkøb. Leasi ngaftaler
indgås kun, såfremt kommunen ka n opnå en k lar fordel herved, idet det forudsættes, at kommunens enheder som udgangspunkt finansierer anskaffelser m.m. gennem brug af overførselsreglerne.
Der kan alene leases driftsmidler, hvis der fo religger en driftsøkono misk begrundelse, og det
enkelte leasingobjekt samtidig har en værdi på 0,2 mio. kr. og derover.
Leasing af anlægsmidler, herunder større ny- og gen anskaffelser af it-udstyr, kan alene finde
sted inden for en eventuel restlåneramme.
Leasing af driftsmidler, der ikke giver anledning til deponeri ng/brug af restlåneramme, ska l
finansieres inden for den berørte institutions driftsramme/alternativt Centrets driftsramme.
Center for Økonomi og Personal e skal godkende l easing i h vert e nkelt t ilfælde, id et le asingen fo rinden
skal være godkendt af Centerchefen på det pågældende område.
Center for Økonomi og Personale fastsætter nærmere retningslinier for indgåelse af leasingkontrakter.

Bilag: Leasingpolitik.

15 Anvendelse af it-systemer
15.1

Økonomisystemet

Al anvendelse af it-systemer til understøttelse af budgettering, ind- og udbetalinger samt kasse- og regnskabsfunktioner skal ske indenfor rammerne af Lyngby-Taarbæk Kommunes itsikkerhedspolitik.
Tilslutning af IT-systemer, som kobles til Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomisystem må kun
finde sted på baggrund af en godkendelse i Center for Økonomi og Personale.
Center for Økonomi og Personale fører en fortegnelse over de systemer, der er godkendt til at
håndtere økonomiske transaktioner.
Bilag: It-sikkerhedspolitik
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15.2

Systemejer

For alle it-systemer, der genererer registreringer af økonomiske transaktioner, skal der udpeges en navngiven systemejer, som har ansvaret for systemernes forretningsmæssige anvendelse, det vil sige at såvel funktionalitet, forretningsgange og anvendelse er sammenhængende og i overensstemmelse med både lovgivning og politisk og administrativ målsætning for
området.
Alle interne kontroller skal tilrettelægges ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.
Systemejeren skal udpege systemansvarlige, der skal have et dokumenteret overblik over systemets funktionalitet, opsætning, anvendelse, og datakvalitet, eksempelvis ved at notere registrerede fejl eller ved en systematisk stikprøvevis efterkontrol.
De systemansvarlige har ansvaret for datakvaliteten og for at tilrettelægge og beskrive de væsentligste forretningsgange for anvendelse af systemerne.
De systemansvarlige har ansvaret for tildeling af brugerrettigheder til systemerne og for at
opdatere en fortegnelse over systemejere og systemansvarlige. Denne fortegnelse skal sendes
til Center for Økonomi og Personale.

15.3

Kontroller mod fejl og svig

Anvendelse af it-systemer, som håndterer betalinger, medfører risiko for fejl og svig. Kontroller skal tilrettelægges, så de rettes mod at afsløre såvel fejl som svig.
Det er systemejerens ansvar, at der tilrettelægges en forretningsgang, der sikrer korrekt
håndtering af ind- og udbetalinger, og det er systemejerens ansvar at udarbejde de fornødne
kontrolforanstaltninger i forbindelse med databehandlingen under hensyntagen til væsentlighed og risiko.
Hovedreglen er, at kontrollerne udføres ved stikprøver.
Center for Økonomi og Personale skal foretage en kontrol af, at der foreligger tilstrækkelig
dokumentation for udbetalingen og en særlig kontrol af personer med indberetningsadgang til
udbetalingssystemerne eller Nemkontoregistret.
Kontrollerne skal funktionsmæssigt være adskilt fra indberetningen. Dvs. at den, der har foretaget en indberetning til it-systemet, ikke kan udføre kontrollen.
Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

16 Aktiver
16.1

Registrering af anlægsaktiver

De nærmere regler for registrering og regnskabsaflæggelse af kommunens aktiver er fastsat i
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap 8.
Kommunalbestyrelsen fastsætter principper for registrering af anlægsaktiver i ”Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle aktiver mv.”
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Registrering af anlægsaktiver skal ske, når et aktivs brugstid og værdi overstiger Økonomi- og
Indenrigsministeriets til enhver tid gældende bundgrænser.
Bilag: Regler og regnskabsprincipper for registrering af finansielle aktiver, materielle
aktiver mv.

16.2

Værdifulde dokumenter

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at der fastsættes regler for registrering af
værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier mm., og for at disse dokumenter
opbevares betryggende, så de ikke mistes i forbindelse med indbrud, brand eller lign.
Center for Økonomi og Personale varetager regnskabsmæssigt registrering, opbevaring og frigivelse af pantebreve, garantier m.v.
Stab for Politik og Jura opbevarer alle skøder m.v. for alle kommunens ejendomme.
Bilag: Regler for registrering af værdifulde dokumenter

16.3

It-aktiver

Kommunaldirektøren er ansvarlig for, at der via Lyngby Taarbæk Kommunes ’Itsikkerhedspolitik’ fastsættes regler for beskyttelse af kommunens it-aktiver, dvs. såvel hardware som software og data.

16.4

Kommunens forsikringer

Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for, i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
Centerchefen for de enkelte områder er ansvarlig for, at de enkelte afdelings- og institutionsledere har kendskab til politikken og udmønter denne i praksis.
Bilag: Forsikringspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune.

16.5

Sikring af værdier tilhørende andre

Hvis kommunen opbevarer eller administrerer værdier tilhørende andre, skal der udarbejdes
retningslinier, som sikrer, at såvel opbevaring som registrering heraf sker på en måde, som er
betryggende for både borgeren og medarbejderen.
Reglerne skal tage udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko, og de skal udarbejdes af den enkelte institution evt. i samarbejde med Center for Økonomi og Personale.
Bilag: Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.

16.6

Underskriftskompetence

Tegningsberettigede i f orbindelse med køb, sa lg og pantsætning af kommunens ejendom fastlægges jf. § 32 i Den kommunale Styrelseslov.
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17 Øvrige områder
17.1

Personer, som kan være særligt udsatte for kritik

For ind- og udbetalinger til personer, hvor en fejl kan medføre, at disse personer er særligt
udsatte for kritik, skal der tilrettelægges en mere omfattende kvalitetskontrol.
Målgruppen er som minimum Kommunalbestyrelsen, direktionen og vicekommunaldirektør
samt medarbejdere med indberetningsadgang til udbetalingssystemer eller adgang til at opdatere Nemkontoregistret. Direktionen afgør, om også andre personer skal omfattes af kontrol.
Kontrollen kan ikke udføres af den enkelte selv. Kontrollen kan udføres periodisk, dog ikke
længere end et år bagud. Udførte kontroller og resultatet heraf skal kunne dokumenteres.

17.2

Modtagelse af gaver samt gaver til personalet

Lyngby Taarbæk Kommunes regler for modtagelse af gaver fremgår af bilaget ”Regler for
modtagelse af gaver, mv.
I 2007 udarbejdede Finansministeriet en vejledning om God adfærd i det offentlige. I denne
vejledning er reglerne for ’Modtagelse af gaver, mv.’ og andre fordele mv. beskrevet ud fra,
hvad der anses for gældende ret på området.
Kommunens regler indeholder endvidere retningslinier for finansiering af gaver til personalet
og regler for afholdelse af receptioner.
Bilag: Regler for modtagelse af gaver, mv.

17.3

Retningslinier for repræsentation

Repræsentation er Lyngby-Taarbæk Kommunes mulighed for at vise erkendtlighed og for at
markere en vigtig begivenhed. Det kan være et jubilæum, en indvielse eller vigtige samarbejdspartneres mærkedage.
Repræsentationsudgifter vil typisk være:
1. Gaver
2. Udgifter til rejser
3. Måltider
4. Drikkevarer
Mere detaljeret regler findes i bilaget ’Retningslinjer for repræsentation.
Bilag: Retningslinjer for repræsentation.

18 Bilag – til godkendelse i marts 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Bilagsoversigt med ansvarsfordeling (afsnit 2.2)
Bevillingsområder med tilhørende aktivitetsområder (afsnit 3.3)
Økonomiske styringsregler (afsnit 4.1)
Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation (afsnit 5.3)
Bogføring og bilagskontrol (afsnit 12.1).
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Ad afsnit 2.2

Bilagsoversigt til Principper for økonomistyring for Lyngby - Taarbæk Kommune - ansvarsfordeling
Godkendes af
Kapitel Dokument
1. Generelt
Oversigt over kasse- og
1.5
regnskabsopgaver som varetages
af eksterne
2. Ajourføring
2.2
Bilagsoversigt med
ansvarsfordeling

Status

Ansvarlige
i CØP

Er under
udarbejdelse

KLI

Forelæggelse
18.3.14
(=nærværende
bilag)

CØP

Direktio
nen

ØK

Bemærkninger:

KMB

Dato for
seneste
godkendelse

X

NY

Skal godkendes i 2. kvartal 2014

Skal godkendes sammen med
hoveddokumentet i ØK-mødet
18. marts 2014

DOR

X

Forelæggelse
18.3.14

KLI

X

Er under
udarbejdelse

ZK

X

NY

Forelægges for ØK i april 2014

DOR

X

NY

Skal godkendes
g
i 2. kvartal 2014

DOR
JEWI

X
X

KMB 28.11.2011
KMB 20.12.2012

4. Samspil mellem det enkelte udvalg og administrationen
4.1
Økonomiske styringsregler
Forelæggelse
18.3.14

DOR

X

Skal godkendes sammen med
KMB 1.2.2010 +
hoveddokumentet i ØK-mødet
KMB 26.3.2012
18. marts 2014

5. Ansvar og kompetence:
5.3
Regler for ledelsestilsyn, attestation Forelæggelse
og anvisning
18.3.14

OBN

3. Økonomistyring
3.3
Bevillingsområder og tilhørende
aktivitetsområder

3.4

Delegationsplan for
beslutningskompetencen på
personale- og lønområdet
Indtægtsdækket virksomhed

3.5
3.7

Overførselsregler mellem årene
Anlægsstyringsregler

3.3.1

Er under
udarbejdelse
Er godkendt
Er godkendt

X

NY

ØK 19.6.2012

NY/ KMB
25.10.1999

Skal godkendes sammen med
hoveddokumentet i ØK-mødet
18. marts 2014

Skal godkendes sammen med
hoveddokumentet i ØK-mødet
18. marts 2014
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CØP/ Koncernstyring
Den 10. marts 2014

Kapitel Dokument
6. Budgetprocessen
Budgetprocedure med tilhørende
6.2
køreplan
6.3
Økonomisk politik

Ansvarlige
i CØP

CØP

Direktio
nen

ØK

KMB

Er godkendt

ØK 27.2.2014

X
Er godkendt

ØK 23.5.2013

X
6.5

Adm. drejebog for
budgetprocessen

7. Budgetopfølgning
7.3
Arbejdsgangsbeskrivelser

9. Finansiel styring
9
Finansiel strategi

10. Regnskabsaflæggelse
Tidsplan
10.1
10.5
Revisionsregulativ

10.6

Økonomistyring af projekter

11. Indkøb og udbud
Retningslinier for udbud og
11.1
Retningslinier for Indkøb
Administrativ vejledning til
11.1
institutioner for gennemførelse af
vedligeholdelsesopgaver
12. Bogføringsprocessen:
12.1
Bogføring og bilagskontrol

13. Intern kontrol:
13.2
Interne kontroller

Dato for
seneste
godkendelse

Er godkendt
X

Er godkendt

Er under
udarbejdelse

X

Er godkendt

Er godkendt for budgetlægningen
2015-18
Er godkendt for budgetlægningen
2015-18
Er godkendt for budgetlægningen
2015-18

Direktionen
maj 2012

KLI

Er godkendt
KLI
Skal opdateres i
forb. m. nyt
KLI
udbud
Er under
KLI
udarbejdelse

Bemærkninger:

X

NY

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

X
X

KMB 15.12.1997
+ ajoruført dec.
2001
NY

X

Skal fremlægges 3. kvartal 2014
Skal fremlægges 2. kvartal 2014

SPJ

X

ØK 13.12.2010

CAE

X

ØK 13.12.2010

Revideret udgave
klar til
OBN
forelæggelse

X

KMB 28.1.2002

Skal godkendes sammen med
hoveddokumentet i ØK-mødet
18. marts 2014

Er under
udarbejdelse

X

KMB 28.1.2002

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

Er godkendt

KLI
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Godkendes af
Status

Kapitel Dokument
14. Bankkonti, kontantkasser og betalingskort:
Regler for anvendelse af forskud
14.2
Er godkendt
Regler og vejledning for afstemning Er godkendt
14.6
af statuskonti
Betalingspolitik
14.7
Er godkendt
Leasingpolitik
14.9
Skal opdateres
15. Anvendelse af it-systemer
It-sikkerhedspolitik
15.1
16. Aktiver
Regler og regnskabsprincipper for
16.1
registrering af finansielle aktiver,
materielle aktiver, mv.
Regler for registrering af værdifulde
16.2
dokumenter som skøder,
pantebreve, garantier, mm.
Forsikringspolitik for Lyngby16.4
Taarbæk Kommune
Regler for opbevaring og
16.5
administration af værdier tilhørende
andre
17. Øvrige områder
Regler for modtagelse af gaver,
17.2
m.v.
Retningslinier for repræsentation
17.3

Er godkendt

Ansvarlige
i CØP
OBN
KLI

CØP

Direktio
nen

X

ØK

KMB

X

November 2011

X

KLI
KLI

X
X

X

CBD

KLI

Er godkendt
Er under
udarbejdelse

Er under
udarbejdelse
Er under
udarbejdelse

X

Ajourført januar
2012
NY

SPJ

KMB 19.12.2005

KLI

NY

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

NY

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

NY

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

KLI

X

KLI

CØP
Er godkendt

Skal fremlægges 2. kvartal 2014

KLI

Status
Dokument
Styrelsesvedtægten for LTK

KMB 24.11.2012
KMB 28.1.2002

ØK 14.11.2013

Link til allerede udarbejdede notater
Kapitel
1.4

Bemærkninger:

Juli 2011

Er godkendt

Er under
udarbejdelse

Dato for
seneste
godkendelse

Direktio
nen

ØK

KMB
19. dec. 2013

Skal fremlægges 2. kvartal 2014
Løbende opdatering i forb. m.
udbudsrunder
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Center for Økonomi og Personale

Udvalg Aktivitetsområde
Uddannelse og pædagogik
BUU
Udsatte børn

KFU

Fritid og Kultur

Træning og omsorg
SSU

Handicappede
Sundhed

TMU

ØU*

EBU

Består af flg. kapitalmidler
Skoler
Dagtilbud
Klubber
Udsatte børn myndighed
Udsatte børn udfører

Center
20021 Center for Uddannelse og
20031 Pædagogik
30041
20032
Center for Social Indsats
20033

Fritid
Idræt
Folkeoplysning, frivillighed
Bibliotek
Kultur

30042
30051
30061 Center for Sundhed og Kultur
30071
30081

Træning og Omsorg
Handicappede. Udfører
Handicappede. Myndighed
Sundhed

40071 Center for Træning og Omsorg
40081
Center for Social indsats
40082
40091 Center for Sundhed og Kultur
Center for Træning og Omsorg

841
832

Grønne områder og kirkegårde
Trafikanlæg mv.

833
833
821
821
823
8
811
833

Miljø og natur

Miljø og natur

70111 Center for Arealer og ejendomme
70121 Center for Arealer og ejendomme
Center for Miljø og plan
70151 Center for Miljø og plan

Beredskab
Administration
Puljebeløb
Kommunale ejendomme

Beredskab
Administration
Puljebeløb
Kommunale ejendomme

90201
90211
90221
90231

Beskæftigelse
Ydelser - ældre
Ydelser - handicappede
Erhverv

90241
40072 Center for Arbejdsmarked
90242
90245 Stab f. kommunikation og erhverv
Center for Borgerservice og
40083 Digitalisering

Grønne områder og
kirkegårde samt trafik

Erhverv og Beskæftigelse

Handicappede. Overførsler

Stab for Politik og Jura
Alle centre
Alle centre
Center for Arealer og ejendomme

Knude
831
832

843

843
841

822
812
842

* Derudover anlæg, renter og finansiering samt balanceforskydninger
Tim Andersen
Bjarne Holm Markussen
Ulla Agerskov
Søren Hansen
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Principper for økonomistyring
Godkendt af KMB xxxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 4.1. Økonomiske styringsregler
Lyngby-Taarbæk Kommune anvender rammestyring som styringsprincip for den økonomiske
styring på det politiske niveau.
I Principper for økonomistyring for Lyngby-Taarbæk Kommune, kapitel 4.1, fastlægges at
bevillingsstyringen delegeres fra udvalgsniveau til de enkelte centre, afdelinger, institutioner
og andre naturlige enheder, og at delegationen sker i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Med henblik på at opnå en klar og entydig ansvars- og kompetencefordeling er de økonomiske
styringsregler for den administrative organisation beskrevet i det følgende.





Den hierarkiske fordeling
Udpegning af budgetansvarlige
Uddybning af den beslutningskompetence, der ligger i budgetansvaret
Oplistning af de pligter, der følger med budgetansvaret, i form af ledelsestilsyn og
informationspligt

1. Styringshierarki
Den principielle ansvars- og rollefordeling i økonomistyringen
Der skal være klarhed i ansvars- og rollefordelingen på økonomiområdet i mellem de
forskellige ledelsesniveauer. Samtidig skal samarbejdet imellem lederne og ledelsesniveauer
sikre en koordineret og effektiv økonomistyring. Nedenfor skitseres det overordnede ansvar og
rollefordeling. Skitsen bygger videre på hovednotatet om den nye organisation – som
godkendt af KMB ultimo marts 2012.
Direktionen varetager det overordnede administrative økonomiansvar for koncernen.
Derudover varetager den enkelte direktør det overordnede økonomiansvar for de områder,
vedkommende er direktøransvarlig overfor.
Det er således direktionen, der fremlægger administrationens samlede budgetforslag, og som
har ansvaret for den tværgående økonomiopfølgning i koncernen overfor Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg - herunder for tværgående prioriteringer og for tilpasninger og
med initiativpligt og -forslag i forhold til den samlede budgetoverholdelse i kommunen.
De enkelte direktørers overordnede ansvar for aktivitetsområderne udøves gennem
centerchefen og via løbende dialog mellem centerchef og ansvarshavende direktør om status
på området. Direktøren er ansvarlig for ledelsestilsynet med den tilhørende centerchefs
økonomiske disponeringer og styring.
Centerchefen har det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder og konti i budgettet, der er
tilknyttet centeret – herunder det samlede ansvar på de kontoområder, hvor de tilhørende

Godkendt den xx.xx.xxxx

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

1

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 4 - Side -2 af 6
Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

institutioners budgetter er placeret. Centerchefen har initiativpligt i forhold til overholdelse af
budgettet på egne ansvarsområder – herunder at foretage de nødvendige tilpasninger. Det er
vigtigt, at alle aktivitetsområder og (hoved-)konti er præcis afgrænsede i forhold til de enkelte
centerchefers ansvarsområder med henblik på at skabe fuld klarhed over, hvilke centerchefer
der har ansvar for hvilke konti.
Centerchefen har ansvaret for budgetforslag på egne områder, og er ansvarlige for at inddrage
institutionslederne i det strategiske arbejde med budgetforslag. Centerchefen har forpligtelse
til løbende at følge op på budgettet, herunder for regnskabsaflæggelsen - og har ansvaret for
minimum et månedligt ledelsestilsyn af økonomien, således at der sikres budgetoverholdelse,
og tages de nødvendige initiativer for et budget i balance. Centerchefen har initiativpligt til at
inddrage den respektive direktør og Center for Økonomi og Personale ved budgetmæssige
problemstillinger – og for at der i givet fald udarbejdes en politisk sag herom.
Centerchefen skal sikre en så tidstro afregning som muligt, og at informationerne om
disponeringer m.v. er til rådighed for Center for Økonomi og Personale.
Såfremt en institutions budget afviger, er det centerchefens ansvar at sikre, at institutionslederen agerer på budgetafvigelsen. I opgaven hermed understøttes centerchefen af Center for
Økonomi og Personale, jf. nedenfor. Der er således et tæt samarbejde omkring
budgetopfølgningen mellem centerchefer og institutionsledere.
Centerchefen kan i det daglige delegere økonomiansvaret for særlige områder eller konti til de
relevante mellemledere – idet det dog er centerchefen, der har det samlede ansvar for
området.
Centerchefen for Center for Økonomi og Personale har – udover det økonomiske ansvar
for egne kontoområder – ansvaret for at levere budgetgrundlag samt det koncernstyrings- og
opfølgningsgrundlag, der er nødvendigt for, at direktionen kan udøve det overordnede
økonomiske ansvar. CØP gør materialet færdigt ud fra en helhedstænkning inden direktionen
involveres og efter samspil med centrene.
Det er ligeledes centerchefens ansvar at levere konsulentbistand, service og økonomistyringsredskaber, som udgør en væsentlig del af grundlaget for, at centerchefen og institutionslederen kan udøve sit økonomiske ansvar. Centerchefen har ansvar for, at der leveres bistand
til udarbejdelse af budgetforslag, herunder budgetgrundlaget, og for bistand til centerchefens
løbende økonomiopfølgning.
Det er centerchefens ansvar at levere løbende status om forbrugsstatus på institutionsniveau
til den ansvarlige centerchef – herunder med henvisning til evt. opmærksomhedspunkter – og
dermed grundlaget for centerchefens controlling af institutionerne.
Institutionslederen har det økonomiske ansvar for at overholde egen institutions budget og
pligt til at rapportere til den ansvarlige centerchef ved afrapporteringer og ved evt.
budgetmæssige problemstillinger på institutionen. Institutionslederen inddrages forud for
fastlæggelsen af budgettet det kommende år, ligesom det er institutionslederens ansvar at
sikre budgetoverholdelse på institutionen, herunder den løbende økonomiopfølgning og
tilpasning, der er nødvendig for institutionen selv og for at tilvejebringe den samlede
økonomiopfølgning på området.
Institutionslederne har initiativpligt til at inddrage den respektive centerchef og Center for
Økonomi og Personale ved budgetmæssige problemstillinger.
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2. Udpegning af budgetansvarlige
Som anført under afsnit 1 har den enkelte centerchef det samlede budgetansvar for centrets
økonomi. Centerchefen har dog mulighed for at delegere det daglige budgetansvar til en
afdelings- eller institutionsleder.
Den enkelte centerchef udpeger ledende medarbejdere, der skal have det daglige
budgetansvar, ud fra det grundlæggende princip om, at ansvaret for økonomien skal placeres
ud, hvor der træffes beslutninger, der har betydning for forretningen, og hvor der er de
nødvendige styringsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer til stede. Det betyder, at
kompetence og ansvar er delegeret til centerchef- og afdelingsleder-/institutionsnivau.
Men det giver også en variabel styringsmodel, der lægger et forskelligt snit i forhold til
delegeringen af styringsansvaret i organisationen.
Det er ikke tilladt for en afdelings- og institutionslederen at delegere budgetansvaret længere
ned i organisationen.
I praksis kan den enkelte afdelings- og institutionsleder vælge at placere ansvaret for
økonomien længere ud i organisationen, så der opnås en hensigtsmæssig sammenhæng
mellem de faglige beslutninger og den økonomiske styring på områderne, men ansvaret for at
føre ledelsestilsynet kan alene pålægges afdelings- og institutionslederen.
Hvorledes centerchefen har valgt at delegere budgetansvaret i centret skal fremgå af centrets
styringshierarki. Det er Center for Økonomi og Personale, der har ansvaret for at udarbejde og
vedligeholde styringshierarkiet for hvert center efter aftale med centerchefen.
Det er ligeledes et grundlæggende princip, at der skal være et klart budgetansvar. Derfor skal
delegeringen af budgetansvaret fra direktør til centerchef til afdelingsleder/institutionsleder
entydigt understøttes af kommunens økonomisystem ved, at der til hver bevilling i
økonomisystemet knyttes en budgetansvarlig.
3. Budgetansvar - kompetence
Overordnet betyder kommunens mål- og rammestyring, at den budgetansvarlige leder får én
økonomisk ramme at disponere over til at udfylde de fastsatte mål.
Den økonomiske decentralisering giver den nødvendige fleksibilitet og handlerum i den daglige
drift til at prioritere og omplacere ressourcerne, så de anvendes bedst muligt inden for de
politisk fastsatte mål og rammer.
Den budgetansvarlige leder skal således i udmøntningen af den økonomiske ramme sikre, at
der opnås helhed i servicen, og at ydelserne lever op til de politiske og lovbestemte mål på
området, herunder til overenskomster og andre aftaler og regler.
Den budgetansvarlige skal overholde den tildelte økonomiske ramme og skal via månedlige
budgetkontroller følge budgetoverholdelsen. Hvis der forekommer afvigelser skal disse snarest
muligt rapporteres til nærmeste chef samt til Center for Økonomi og Personale jf.
forretningsgangen under afsnit 1 ovenfor.
Den budgetansvarlige leder skal udvise økonomisk ansvarlighed, der grundlæggende handler
om at få mest mulig kvalitet og effekt, herunder flest mulige ydelser for færrest mulige
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ressourcer. Dermed bliver økonomistyring nært knyttet til den faglige styring af ydelsernes
kvalitet og indhold i forhold til politikernes og brugernes krav og forventning.
Den budgetansvarlige kan fleksibelt anvende den økonomiske ramme, så længe det sker under
hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for budgettet og øvrige politiske
beslutninger, herunder budgettets målsætninger.
Omplaceringer kan finde sted, så længe det ikke ændrer indholdet af den aktivitet, der er
forudsat af kommunalbestyrelsen.
Der må dog ikke igangsættes nye aktiviteter/ydelser, der afviger fra de fastsatte mål og
intentioner i budgettet eller budgetaftalen.
Budgetkompetencen og dermed adgangen til at budgetomplacere indenfor driftsrammen uden
politisk godkendelse afhænger af, om der er tale om:
1. et område, der styres efter princippet ”Én ramme”:
Én ramme består af løn og øvrige driftsudgifter. Der kan frit omfordeles midler indenfor
denne ramme, såfremt kerneydelser og overenskomster m.v. bliver overholdt.
Princippet om en ramme indgår både under centre og institutioner.
2. et område, hvor udgifterne er bevilliget til bestemte formål uden for ”en ramme”:
Her taler vi om formålsbestemte bevillinger, som f.eks. konti til fællesudgifter og –
indtægter, som institutionerne ikke råder over, men som centret administrerer efter
nærmere regler for de enkelte konti. F.eks. mellemkommunale betalinger.
Hvis flere formål inden for samme budgetområde er nært beslægtede, kan de betragtes
som en ramme, hvor de enkelte mindre- og merudgifter kan gå op mod hinanden. Hvis
formålene ikke er beslægtede, skal eventuelle afvigelser tillægsbevilliges
/kompenserende tiltag søges ved budgetopfølgningen.
3. et område, der er defineret som et budgetgaranteret område mm. i henhold til
Økonomi- og indenrigsministeriets regler for opgørelse af servicerammen:
Der kan ikke budgetomplaceres mellem serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter
uden forelæggelse for Økonomiudvalget.
4. konti, som dækker opgaver, der er fælles for hele kommunen, f.eks. lønpuljer og
udviklingspuljer:
Kommunaldirektøren bemyndiges til at budgetomplacere mellem konto for lønpuljer og
det øvrige budget.
Der henvises endvidere til de generelle budgetomplaceringsregler i kapitel 3.3 i Principper for
økonomistyring.
4. Budgetansvar – pligter
Som en del af budgetansvaret skal der foretages budgetopfølgning og gennemføres
ledelsestilsyn. Den budgetansvarlige skal kunne sandsynliggøre eller dokumentere sit tilsyn.
Med hensyn til ledelsestilsynet skal der udføres et aktivt ledelsestilsyn, der både omfatter
løbende budgetkontrol (herunder anvisning) og afprøvning af rigtigheden af selve bogføringen.
Opgaven er nærmere beskrevet i bilaget til kapitel 5.3 i Principper for økonomistyring.
Opgaverne som budgetansvarlig kan beskrives således:
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Overholde de politiske målsætninger og den økonomiske budgetramme og disponere,
så det giver højest mulig kvalitet og effekt for borgere og brugere
Overholde kommunens regelsæt, principper og retningslinier for økonomistyring
Sikre en løbende budgetopfølgning og reagere ved afvigelser
Bidrage til at udarbejde budget og regnskab, herunder bemærkninger
Have kendskab til kommunens økonomisystem
Sikre at regninger godkendes og bogføres korrekt, rettidigt og med informativ
posteringstekst

5. Rollefordelingen mellem de budgetansvarlige og CØP
Center for Økonomi og Personale har ansvaret for, at der for hovedprocesserne inden for
økonomistyringen foreligger arbejdsgangsbeskrivelser. De skal være tilgængelige på
kommunens Intranet (LyNet) og er vedlagt som bilag til regelsættet.
Med hensyn til det samlede koncernregnskab (månedlig og kvartalsvis budgetopfølgning)
beskrives processen og dialogen mellem centercheferne og Center for Økonomi og Personale, i
forhold til de konkrete opgaver og beslutningsveje med angivelse af ansvarlig/udførende samt
rækkefølgen i opgaverne/beslutningerne.
Center for Økonomi og Personale indkalder hver måned centerchefen til gennemgang af det
forventede regnskab for centret og øvrige relevante økonomi- og aktivitetsrapporter. Såfremt
der konstateres afvigelser, der ikke umiddelbart kan korrigeres for, skal problemstillingen
rejses som en skriftlig redegørelse fra den relevante centerchef. Centerchefen har pligt til at
viderebringe alt relevant information om budgetafvigelser til direktionen. Direktionen vurderer
derefter, om problemstillingen skal rejses over for fagudvalget og kommunalbestyrelsen.
Center for Økonomi og Personale skal bistå centerchefen i at udøve sit budgetansvar. Center
for Økonomi og Personale har ansvaret for at indsamle bidragene fra de budgetansvarlige i
centret, og har ansvaret for at bearbejde materialet i en samlet rapportering for centret.
Center for Økonomi og Personale kan på eget initiativ tage problemstillinger op, som centret
ikke finder belyst korrekt eller tilstrækkeligt i forhold til koncernrapporteringen til direktionen.
Center for Økonomi og Personale udøver følgende udførende opgaver i forbindelse med
budgetopfølgningen:





Afholdelse af månedlige møder med centerchefen på baggrund af økonomirapporter fra
økonomisystemet
Udarbejdelse af koncernregnskaber til direktionen
Udarbejdelse af et anslået regnskab (kvartalsvis) til godkendelse i
kommunalbestyrelsen efter forelæggelse i fagudvalg og Økonomiudvalg
Analyser af den samlede budgetopfølgning

Center for Økonomi og Persona
budgetopfølgningen:



le udøver fø lgende st øttende opgav er i f orbindelse m ed

Sparring med den budgetansvarlige
leder omkring mul igheder f or korrektion af
afvigelser
Hjælp til udarbejdelse af rapporter og undervisning i OPUS Rollebaseret

Godkendt den xx.xx.xxxx

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

5

Punkt nr. 2 - Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en opdatering af regelsættet.
Bilag 4 - Side -6 af 6
Principper for økonomistyring, Afsnit 4.1

Der gennemføres desuden en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts, pr. 30. juni og 30.
september (anslået regnskab), hvor budgetterne detaljeret gennemgås for at afklare behovet
for positive og negative tillægsbevillinger. Dagsordenspunkt med begrundelser forelægges de
politiske udvalg i april/maj, august og oktober/november. Det er direktionens ansvar, at der i
forbindelse med fremlæggelse af anslået regnskab fremlægges forslag til at bringe det samlede
budget i balance.
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Principper for økonomistyring
Godkendt af Økonomiudvalget xxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 5.3. Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation
5.3.1 Ledelsestilsyn.
Som budgetansvarlig er man forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet
omfatter både løbende budgetkontrol, afprøvning af rigtigheden af bogføringen samt anvisning
af de bogførte indtægter og udgifter.
Ledelsestilsynet skal udføres kontinuerligt og mindst en gang om måneden, således at der til
stadighed er overblik over den økonomiske udvikling inden for ansvarsområdet, og skal
tilrettelægges, så det medvirker til at sikre, at de gældende regler efterleves.
Et ledelsestilsyn skal dokumenteres, så det efterfølgende kan godtgøres, at det rent faktisk er
udført.
Centerchefen kan vælge selv at stå for ledelsestilsynet af sine afdelinger og institutioner samt
fælleskontiene i centret. Centerchefen kan delegere ledelsestilsynet til sine afdelingsledere, der
efter aftale med centerchefen kan delegere ledelsestilsynet til institutionsledere.
Institutionslederne kan ikke delegere ledelsestilsynet. Centerchefen vil dog altid have det
overordnede ansvar for ledelsestilsynet i sit center.
Ledelsestilsynet består bl.a. af:
 Sikring af, at der ikke disponeres ud over det korrigerede budget
 Sikring af, at bevillingens forudsætninger i øvrigt er opfyldt
 Budgetopfølgning
 Stikprøvekontrol af bogførte bilag
 Kontrol med at der ved bogføring foretage
s k orrekt oply sning om B- skattepligtige
honorarer og oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
 Kontrol og opfølgning på rettidig betaling af fakturaer
 Afstemning af eventuel bankkonto med forskudsbeløb
 Kontrol med statusafstemninger
 Tilsyn med de decentrale institutioner samt med selvejende institutioner med
driftsoverenskomst
 Dokumentation for det gennemførte ledelsestilsyn
 Sikring af, at kommunens regler for Bogføring og bilagskontrol overholdes.
Afdelings- og institutionsledere har pligt til at føre kontrol med, at det bogførte forbrug er
korrekt, og at det svarer til det budgetterede. Afdelings- og institutionslederen skal hver
måned gennemgå og godkende en anvisnings- og økonomirapport fra økonomisystemet, jfr.
afsnit 5.3.2. Væsentlige afvigelser til budgettet skal altid rapporteres videre til den ansvarlige
centerchef. Afvigelserne skal ledsages af forskellige handlemuligheder.
Eventuelle fejl i bogføringen, der har betydning for budgetopfølgningen, skal omposteres i
økonomisystemet og indberettes til Centerchefen.
Centerchefen har pligt til at føre ledelsestilsyn med egne konti/institutioner og skal sikre, at
der er ført ledelsestilsyn på de uddelegerede budgetansvarsområder. Derudover skal
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centerchefen sikre, at der tages hånd om eventuelle afvigelser til budgettet. Endeligt skal
centerchefen godkende det forventede regnskab for centret samt eventuelle bemærkninger og
afvigelser, der skal rapporteres videre til direktionen.
5.3.1.1 Stikprøvekontrol
Stikprøvekontrollen udføres efter behov, mindst en gang månedligt, i forbindelse med
ledelsestilsynet, ved at udsøge og kontrollere et antal bilag efter nærmere regler, der
fastsættes af centerchefen for Økonomi og Personale.
Stikprøvekontrollen skal mindst omfatte 5% af alle udbetalingsbilag. Alle bilag med
udbetalinger på over en vis beløbsgrænse skal udtages til stikprøvekontrol. Disse
beløbsgrænser fastlægges af Center for Økonomi og Personale, og de vil være differentieret i
forhold til de områder, de skal dække.
Stikprøvekontrollen omfatter følgende:
 Er bilagene behandlet efter reglerne.
 Er der bevillingsmæssig dækning for de afholdte udgifter.
 Er bilagene korrekt konteret i det rigtige regnskabsår.
Den udførte stikprøvekontrol skal dokumenteres.
Stikprøvekontrol af bilag må ikke udføres af den samme medarbejder som bogfører.
5.3.1.2 Kontrol af lønudbetalinger
Som led i ledelsestilsynet skal de budgetansvarlige ledere en gang månedligt i forbindelse med
budgetopfølgningen, danne en lønrapport til kontrol af, at de medarbejdere som får udbetalt
løn er ansat.
5.3.2 Anvisning.
Anvisning foregår som integreret anvisning i form af et aktivt økonomisk ledelsestilsyn, jf.
afsnit 5.3.1.
Centerchefen har ansvaret for at der foreligger en ajourført fortegnelse over centerets
anvisningsberettigede ledere, opdelt i afdelinger, områder eller institutioner. Den ajourførte
fortegnelse skal sendes til Center for Økonomi og Personale og skal tillige være umiddelbart
tilgængelig for kommunens revision.
Centerchefen er endvidere ansvarlig for, at de anvisningsberettigede ledere gøres bekendt
med de relevante bestemmelser i ”Regler for ledelsestilsyn, anvisning og attestation”.
Anvisningskompetencen er tillagt de budgetansvarlige ledere, jfr. afsnit 5.3.2.1, der tillige altid
er attestationsberettigede.
Som grundlag for anvisningen dannes en økonomirapport fra Økonomisystemet, der omfatter
den anvisningsberettigedes ansvarsområde.
Som dokumentation for den foretagne budgetkontrol, skal der foretages en
anvisningspåtegning på en særlig anvisningsblanket, hvor den anvisningsberettigede
bekræfter:
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At indtægten eller udgiften har hjemmel i gyldig beslutning eller bevilling/budget og i
øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang inden for området
At attestationsreglerne er overholdt
At der, såfremt det ved budgetkontrollen konstateres forhold, der vil forventes at
medføre budgetafvigelser ud over de gældende overførselsadgange mellem
regnskabsårene, straks rettes henvendelse til den nærmeste overordnede
budgetansvarlige leder
At en eventuel bankkonto med forskudsbeløb er afstemt, jfr. Regler for anvendelse af
forskudsbeløb.

Anvisning af enkelt bilag finder sted, når særlige forhold taler herfor, f.eks. beløb over den
anvisningsberettiges beløbsgrænse.
5.3.2.1 Budgetansvar.
Den budgetansvarlige leder udpeger de medarbejdere, som i det daglige må foretage
attestation/godkendelse af de enkelte regnskabsbilag med efterfølgende bogføring og
udleverer samtidig skriftlige retningslinjer herfor til den enkelt medarbejder. Retningslinjerne
skal også fastsætte grænser for, hvilke økonomiske dispositioner der inden for budgettet
foretages uden den budgetansvarlige leders forudgående godkendelse.
Den enkelte anvisningsberettigede leder har ansvaret for, at der foreligger en ajourført
fortegnelse over de medarbejdere, der er attestationsberettigede inden for
afdelingen/området/institutionens budgetområde. Fortegnelsen skal være umiddelbart
tilgængelig for kommunens revision.
Den enkelte centerchef har det samlede budgetansvar for centrets økonomi. Centerchefen kan
vælge at delegere det daglige budgetansvar til en afdelingsleder eller institutionsleder.
Afdelingslederen har ansvaret for at føre ledelsestilsyn med de fælleskonti og/eller de
institutioner, som afdelingslederen er ansvarlig for gennem en delegation fra centrechefen.
Institutionslederen har ansvaret for at føre ledelsestilsyn med institutionens økonomiske
ramme, som institutionen har fået tildelt.
Centerchefen må alene delegere budgetansvaret til en afdelings- eller institutionsleder. Det er
ikke tilladt for en afdelings- og institutionslederen at delegere budgetansvaret længere ned i
organisationen. I praksis kan den enkelte afdelings- og institutionsleder vælge at placere
ansvaret for økonomien længere ud i organisationen, så der opnås en hensigtsmæssig
sammenhæng mellem de faglige beslutninger og den økonomiske styring på områderne, men
ansvaret for at føre ledelsestilsynet kan alene pålægges afdelings- og institutionslederen.
5.3.3 Attestation
Ved attestation forstås, at en medarbejder med sin underskrift eller ved elektronisk påtegning
på bilaget indestår for:




At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder
kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i
overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
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At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og
oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag
for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

Disse kontrolelementer skal være gennemført inden bogføringen.
Ingen kan – uanset beløbsstørrelse – attestere udbetalinger til sig selv.
I disse tilfælde foretages attestationen af nærmeste overordnede eller souschef med
attestationsret. Kommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Borgmesteren,
men vicekommunaldirektøren attesterer regnskabsbilag, der vedrører Kommunaldirektøren.
I økonomisystemet sker der elektronisk attestation/godkendelse på det enkelte bilag med den
enkelte medarbejders unikke brugeridentifikation.
5.3.3.1 Attestation vedrørende varer/ydelser leveret direkte til ydelsesmodtager
For visse fakturaer fra leverandører, er der den særlige administrationsform, at leverandøren
leverer varen/ydelsen direkte til på pågældende borger. Leverandørens faktura fremsendes til
sagsbehandleren i fagcenteret, der herefter attesterer fakturaen til betaling.
For alle fakturaer for leverede varer/ydelser over 25.000 kr. excl. moms, skal sagsbehandleren
foretage kontrol af, at levering har fundet sted.
For alle fakturaer for leverede varer/ydelser under 25.000 kr. excl. moms, skal
sagsbehandleren foretage stikprøvekontrol på 10% af fakturaerne, for at sikre at levering har
fundet sted.

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Principper for økonomistyring
Godkendt af KMB xxxxx
Lyngby Taarbæk Kommune, CØP

Bilag 12.1. Bogføring og bilagskontrol
Generelt
Bogføringen skal give en oversigt over, hvordan kommunens midler er forvaltet, og om
forvaltningen er sket i overensstemmelse med årsbudgettet og Kommunalbestyrelsens øvrige
beslutninger, jf. Styrelseslovens § 43.
Dette bilag beskriver de krav, der skal iagttages i forbindelse med registreringen på
bogføringsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Et afgørende element i dette er, at der er tilrettelagt velfungerende registrerings- og
bogføringsrutiner med fastsatte og kendte krav til dokumentation, godkendelsesprocedurer og
interne kontroller og ligeledes med det formål at understøtte god og betryggende styring og
rapportering på disse områder.
Bogføringsprocessen skal tilrettelægges effektivt og forsvarligt. Kommunen skal følge god
bogføringsskik, og målet med bogføringen er at sikre en fuldstændig, nøjagtig og rettidig
registrering af alle transaktioner.
Alle transaktioner (ind- og udbetalinger), som foretages mellem Lyngby Taarbæk Kommune og
en ekstern part, skal registreres i økonomisystemet.
Til alle bogførte bilag skal der være vedhæftet elektronisk dokumentation.
Bogføringssystemet og anvendelsen heraf skal sikre transaktionssporet (det vil sige
sammenhængen mellem de enkelte transaktioner og årsregnskabet) og kontrolsporet (det vil
sige dokumentationen for den enkelte post).
Centerchefen for Økonomi og Personale er ansvarlig for, at økonomistyringssystemet og øvrige
systemer, som afleverer transaktioner hertil, opfylder såvel interne som eksterne
dokumentationskrav og arkivbestemmelser.

Arbejdsprocessen
Et generelt princip er, at kommunens arbejdsprocesser skal tilrettelægges effektivt og
understøttes af IT, hvor dette er hensigtsmæssigt. Dette princip gælder også for
bogføringsprocessen.
Det er et gennemgående princip, at kun én medarbejder involveres i bogføringen af det
enkelte regnskabsbilag.
Kommunens regnskabsføring skal ske løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv
budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Den budgetansvarlige leder har ansvaret for at modtagne fakturaer betales inden for den
aftalte betalingsfrist og skal som en del af ledelsestilsynet følge op herpå.
Bogføringen skal som udgangspunkt finde sted ved kilden, det vil sige i det område eller den
institution eller virksomhed, som har truffet dispositionen, der medfører bogføringen. Såfremt
det skønnes hensigtsmæssigt, kan bogføringsopgaven dog samles ét sted for flere institutioner
eller afdelinger eller centre.
De budgetansvarlige godkender den/de personer, der skal autoriseres til at registrere
regnskabsbilag, idet Center for Økonomi og Personale forestår selve oprettelsen i
Økonomisystemet.
Det forudsættes, at disse personer skal have de fornødne kompetencer og skal forinden
oprettelsen i systemerne, i tilstrækkeligt omfang vejledes omkring forretningsgange, interne
kontroller etc. De budgetansvarlige ledere har ansvaret herfor.
Center for Økonomi og Personale udarbejder vejledende retningslinier for bogføringsprocessen
og kan i øvrigt bistå centrene og institutioner med råd og vejledning.

Bestilling af varer og ydelser
Kommunens indkøbspolitik skal respekteres, og e-indkøb skal generelt anvendes som
værktøj til at understøtte varebestillingen.
Ved bestilling af varer og ydelser skal der altid oplyses om kommunens betalingsbetingelser
samt afgives oplysninger om
 EAN-nummer
 Personreference
og efter behov angives oplysninger om:
 Ordre og rekvisitionsnummer
 Konteringsoplysninger til brug bogføringen.
Der er for kommunen – overordnet set – en betalingsbetingelse overfor kommunens
leverandører på 30 dage netto. Undtagelse herfra er betalinger vedrørende:
 Huslejer
 Skatter, afgifter og forsikringer
 El- og gas
 Større kontraktmæssige vedligeholdelses- eller anlægsarbejder
 Andre kontraktmæssige betalinger med særlige betalingsbetingelser
 Varer og ydelser med rabat ved hurtig betaling.

Godkendelse af regnskabsbilag
Kommunens regnskaber føres på grundlag af kontrollerede og godkendte regnskabsbilag, det
vil sige, uden at det enkelte bilag forlods er godkendt af den budgetansvarlige, jf. afsnit 5.4.
Udbetalinger over en fastlagt beløbsgrænse kræver dog forudgående, individuel godkendelse
af den budgetansvarlige eller af en person, denne udpeger hertil. Lokalt kan de
budgetansvarlige fastsætte en lavere grænse for, hvornår der kræves individuel godkendelse
af det enkelte regnskabsbilag, og hvornår godkendelsen kan ske ved en kombination af
budgetkontrol og ledelsestilsyn.

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Centerchefen for Økonomi og Personale fastsætter de centrale beløbsgrænser, herunder
kriterierne for tildeling af beløbsgrænser.
Tilsvarende gælder, at ingen må foretage udbetalinger til sig selv, uden at bilaget/udbetalingen
forlods er godkendt af en anden person med ledelsesansvar inden for det pågældende område.
Økonomisystemet sikrer, at ingen kan foretage udbetalinger eller anvise løn til sig selv.
I kommunens regler for rejse og repræsentation er der fastsat særlige krav til kontrol og
dokumentation.
Leverandørfakturaer findes kun i elektronisk form, idet de enten modtages elektronisk direkte
fra leverandørerne eller modtages i scannet form fra et LÆS IND bureau. Ved refusion af
udlæg skannes kvitteringer mv. og vedhæftes det elektroniske bilag.
Det primære bogføringsgrundlag er derfor elektroniske bilag, og dokumentationen for
godkendelse og bilagsbehandling i øvrigt skal være en del af det elektroniske workflow.
Den der er udpeget til at attestere har, jf. afsnit 5.3.3, ansvaret for:






At kommunen har leveret eller modtaget den omhandlede ydelse eller vare, herunder
kontrolleret at kvalitet, mængde, priser, rabatter, betalingsbetingelse m.v. er som aftalt
At indtægter eller udgifter har hjemmel i gyldig beslutning og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende forretningsgang for området
At bilaget er forsynet med korrekt kontering i det rigtige regnskabsår
At der ved bogføring foretages korrekt oplysning om B-skattepligtige honorarer og
oplysningspligtig rejse- og befordring til SKAT
At attestationen i øvrigt finder sted i overensstemmelse med de nærmere regler i bilag
for Ledelsestilsyn, anvisning og attestation.

Fagsystemer
Centerchefen for de områder, hvor der dannes udbetalingsgrundlag fra et fagsystem er
ansvarlig for, at der foreligger forretningsgange for indberetning og kontrol af stamdata og den
efterfølgende løbende kontrol af udbetalingsrundlaget inden selve udbetalingen foretages via
kommunens centrale udbetalingssystem. Forretningsgangen skal også indeholde regler for
gennemgang og opfølgning af kontrol-, fejl- og advislister samt for opbevaring af
bilagsmateriale iht. arkiveringsreglerne.

Udbetalinger til borgere og leverandører
Udbetalinger til borgere og leverandører må kun finde sted via kommunens centrale
udbetalingssystem. Undtaget herfra er betalinger via udlægskasser, jfr. Regler for anvendelse
af forskudsbeløb.

Arkivering og genfinding
Alle E-fakturaer bliver automatisk arkiveret elektronisk og kan genfindes i Økonomisystemet.
I det omfang der findes dokumentation på papir, er det et ledelsesmæssigt ansvar at opbevare
denne dokumentation sikkert og systematisk, så genfinding er muligt. Arkivperioden er 5 år.

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Bilagskontrol
Ud fra et effektiviseringsprincip skal så få personer som muligt involveres i bogføringen af den
enkelte transaktion. Arbejdsgange og interne kontroller skal derfor tilrettelægges ud fra en
vurdering af væsentlighed og risiko.
Chefen for de enkelte centre har ansvare
ledelsestilsynet og bilagskontrollen.

t fo r, at tilh ørende institutioner gen nemfører

Center for Økonomi o g Personale har ansvaret for at foretage en række kontroller
med
overholdelse af forre tningsgangene omkring bog føring og betaling,
herunder også p å
tilstrækkeligheden af det lok ale økonomiske le delsestilsyn. En dvidere v il C enter f or Øk onomi
og Personale være behjælpelig med konsulentbistand i forhold til undervisning og opbygning af
kontroller.

Godkendt den xx.xx.xxxx
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Rammer og indhold for implementering af den
nye folkeskolereform
i
Lyngby-Taarbæk Kommune

Januar 2014
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1. Indledning
Pr. 1. august 2014 træder reformen af folkeskolen i kraft. I folkeskolereformen er indeholdt nogle
centrale målsætninger og resultatkrav, som er styrende for arbejdet med at realisere
folkeskolereformen:
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis
Der er til opfølgning og måling herpå formuleret følgende resultatkrav:
 Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i nationale test
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal
reduceres år for år
 Elevernes trivsel skal øges
Med reformen flyttes fokus fra undervisning til elevers læring, der skal understøttes af en længere,
mere sammenhængende og varieret skoledag med flere timer til fagdelt undervisning suppleret
med timer til understøttende undervisning. Det er en fundamental tænkning i reformen, at
skolens medarbejdere – lærere og pædagoger – skal arbejde tættere samme om elevernes læring
og fritid. Det gælder både i forhold til planlægning og forberedelse, videndeling og inddragelse af
forskningsresultater med henblik på at forbedre børnenes faglige resultater og i forhold til trivsel
generelt. Derudover skal skolen arbejde tættere sammen med det omgivende samfund, bla.
Musikskolen, foreningslivet, frivillige og erhvervslivet, med det formål at give eleverne de bedst
mulige rammer for læring og udvikling.
Formålet med dette baggrundsnotat er dels at give et samlet overblik over status på
implementering af skolereformen i Lyngby‐Taarbæk Kommune i forhold til en række centrale
emner, dels at tydeliggøre problematikker og områder, hvor der fremadrettet skal tages
beslutninger for at sikre en solid forankring af skolereformens intentioner og mål i det fælles
skolevæsen og på de enkelte skoler.

2. Implementering i Lyngby‐Taarbæk Kommune
Gældende politikker og strategier
Implementering af skolereformen i Lyngby‐Taarbæk Kommune tager afsæt i en række centrale
politikker og strategier, som er fundamentet for og rammen om udviklingen af det samlede 0‐18
års område i kommunen. Det gælder den sammenhængende børne‐ og ungepolitik,
inklusionsstrategien samt skoleudviklingsstrategien. Derudover er der udarbejdet et
læringsgrundlag for 0‐18 år, der beskriver hvordan man fra kommunens side tænker, at der kan
skabes det bedst mulige grundlag for, at børn og unge lærer bedst og mest muligt uanset
forudsætninger.
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Der arbejdes således allerede med udviklingsaktiviteter, der direkte understøtter de
bagvedliggende intentioner og eksplicitte mål med folkeskolereformen. Derved er der skabt et
sammenhængende fundament for den videre implementering af såvel reform som allerede
formulerede politikker og strategier. I takt med og som konsekvens af implementering af reformen
skal der foretages enkelte justeringer og tilpasninger i de nævnte politikker og strategier. Dette vil
ske i løbet af foråret 2014, hvor forslagene til justering vil blive forelagt politisk.
Proces og organisering ‐ nedsættelse af arbejdsgrupper
Processen for implementering har taget afsæt i ønsket om at inddrage så mange relevante parter
som muligt. Udover en Administrativ styregruppe har der været nedsat tre arbejdsgrupper, der
hver især er kommet med anbefalinger inden for områderne Indhold og Struktur, Ledelse og
Kompetenceudvikling. I arbejdsgrupperne har der siddet repræsentanter fra skoler, klubber,
faglige organisationer, foreningslivet, Musikskolen, Ungdomsskolen samt forvaltningen.
Anbefalingsrapporter fra de tre arbejdsgrupper er tidligere blevet politisk forelagt og drøftet på et
fælles møde i Børne‐ og Ungdomsudvalget og Kultur‐ og Fritidsudvalget den 26. november 2013.
De politiske handlermuligheder og anbefalinger, som er fremkommet på baggrund af alsidige og
grundige drøftelser i grupperne, er således funderet i en bred kreds af både fagprofessionelle og
andre interessenter ‐ og tydeliggør, hvordan der kan arbejdes videre med implementering inden
for rammerne af såvel folkeskolereform som eksisterende politikker og strategier. De beskrevne
politiske handlemuligheder, samt anbefalinger fra arbejdsgrupperne, udgør både et fundament for
de samlede indstillinger og anbefalinger, der beskrives i dette notat, og en inspiration til skolernes
selvstændige arbejde med implementering af folkeskolereformen.
Derudover har der været nedsat en Økonomigruppe, der dels har været ansvarlig for beregning af
de samlede økonomiske rammer, inden for hvilke folkeskolereformen skal udmøntes i Lyngby‐
Taarbæk Kommune, dels er ansvarlig for den efterfølgende tilvejebringelse af de
beregningsmæssige forudsætninger for udarbejdelse af forslag til en ny ressource‐ og
budgettildelingsmodel, der afspejler den valgte organisering af skoledag og fritidstilbud. Forslag til
en ny ressource‐ og budgettildelingsmodel vil blive forelagt politisk i foråret 2014.
Endelig har der været nedsat en Følgegruppe bestående af repræsentanter fra Skolerådet, Klub
Lyngbys bestyrelse, Virum Gymnasium, K Nord og DTU.
Forhandlingsgruppen
Reformens ikrafttræden medfører nye opgaver for ledelse og medarbejdere og en ny måde at
tænke, drive og organisere kommunens skoler på – bl.a. som følge af flere faglige lektioner,
ændret placering af folkeskolens fag og som noget nyt den ”understøttende undervisning”,
bevægelsestimer og lektiecafé/faglige fordybelse. Reformen stiller således krav om nye
samarbejder mellem lærere og pædagoger og mellem disse og andre faggrupper – herunder
Musikskolen, Ungdomsskolen samt de frivillige, forenings‐ og erhvervslivet mv.
Til at udarbejde forslag til fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i
Lyngby‐Taarbæk Kommune har der været nedsat en forhandlingsgruppe bestående af
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repræsentanter fra de faglige organisationer (DLF’s Kreds 22), BUPL, FOA/PMF, skolelederne og
forvaltningsledelsen. Kommissorium for arbejdsgruppen blev politisk godkendt i Økonomiudvalget
den 4. november 2013. Resultatet af Forhandlingsgruppens behandles på et ekstraordinært møde
i Økonomiudvalget den 6. januar 2014 og indebærer bl.a. behandling af et udarbejdet forslag til
Fælles Rammer og Principper for implementering af Folkeskolereformen i Lyngby‐Taarbæk
Kommune ‐ herunder forslag til overordnede centrale principper for samarbejdet, afklaring af det
centrale/decentrale råderum, tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, anvendelse af MED
systemet med videre. Desuden lægges der op til en fastlæggelse af, hvor stor en andel af de
understøttende undervisningstimer, der skal varetages af henholdsvis lærerne og pædagogerne,
samt evt. andre med relevante faglige kompetencer.
Hidtidige politiske forelæggelser
Implementeringen af skolereformen sker i et tæt samspil med det politiske niveau. Den
administrative organisering har således løbende skullet tilvejebringe oplæg til politisk drøftelse og
behandling. De væsentligste politiske forelæggelser og beslutninger er kort angivet nedenfor:








Kommunalbestyrelsen 5. september: Vedtagelse af principper for indhold i reform; bl.a.
aftalereformen, lokale politikker og strategier, helhedssyn på læring gældende hele 0‐18
års området, sikring af inklusion
Kommunalbestyrelsen 5. september: Vedtagelse af den politiske og administrative
ansvarsfordeling, herunder at implementering sker på ordinær vis via fagudvalg og
økonomiudvalg
Børne‐ og Ungdomsudvalget 12.september, samt Økonomiudvalget den 19. september:
Godkendelse af administrativ organisering samt nedsættelse af arbejdsgrupper
Ekstraordinært Børne‐ og Ungdomsudvalgsmøde 22. oktober og i Kultur‐ og
Fritidsudvalget den 24. oktober: Drøftelse af centrale problemstillinger med afsæt i en
første fremlæggelse af arbejdsgruppernes anbefalinger
Økonomiudvalget 4. november: Godkendelse af kommissorium for forhandlingsgruppen
Temamøde for Kommunalbestyrelsen den 7. november om folkeskolereformen.
Fremlæggelse og drøftelse af centrale indholdsmæssige temaer i skolereformen med afsæt
i 3 scenarier.
Børne‐ og ungdomsudvalget/Kultur‐ og Fritidsudvalget 26. november ‐ Fællesmøde for de
to udvalg. Fortsat drøftelse af de tre scenarier, de endelige anbefalingsrapporter fra
arbejdsgrupperne, den første præsentation af fire scenarier for den fremtidige organisering
af klubtilbud, samt forslag til fremtidige samarbejdsmuligheder med Musikskolen og
kulturlivet.

Den overordnede økonomi i folkeskolereformen
Den overordnede økonomi i reformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Økonomiaftalen for
2014.
Med reformen er der nu fastlagt et nyt minimumstimetal for den gennemsnitlige skoleuges
længde for hvert klassetrin. De tidligere minimumtimetal og det vejledende timetal afskaffes med
Folkeskolereformens ikrafttræden. Fra 1. august 2014 ser det ugentlige timetal således, inkl.
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lektiecaféen/den faglige fordybelse, som dog i starten er frivillig at deltage i for eleverne, men
obligatorisk for kommunerne og skolerne at tilbyde:
30 timer 0.‐ 3. klassetrin
33 timer 4. – 6. klassetrin
35 timer fra 7. – 9. klassetrin
Det nye minimumstimetal udmøntes således i følgende lektioner fra 1. 9. klassetrin og indebærer
på nær på 3. klassetrin en forøgelse af det nuværende LTK‐timetal:

Nuværende
lektioner
Reformens
lektioner

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

22,5

25

27,75

27,75

27,75

26,92

28,83

31

30

25

25

26

30

31

31

32

32

31

Det er beregnet, at folkeskolereformen koster Lyngby‐Taarbæk Kommune ca. 41 mio. kr., som
hidrører fra udgiften til de flere timer. Det er fra Folketingets side forudsat, at en væsentlig del af
udgiften skal tilvejebringes ved omprioriteringer og en anden og ny anvendelse af de eksisterende
ressourcer på skole‐ og klubområdet. Udgiften er således forudsat realiseret ved:


Omprioritering af lærernes arbejdstid. Det er forudsat, at lærernes arbejdstid
omprioriteres således, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit
underviser ca. to klokketimer mere i fagopdelt undervisning om ugen. Dette skal ses i
sammenhæng med ophævelsen af de hidtidige arbejdstidsregler, som indebærer ophør af
aftalebestemte timenormer, hvilket giver større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes
arbejdstid. Bidraget fra dette punkt vil dog kunne blive større eller mindre afhængig af,
hvilke beslutninger og aftaler, der måtte blive resultatet af Forhandlingsgruppens arbejde
og den politiske behandling heraf. Som udgangspunkt med ovennævnte
beregningsforudsætning er det vurderet, at dette vil kunne bidrage med 20 mio. kr.



Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud. Den længere skoledag vil betyde, at eleverne i
indskoling og på mellemtrin vil tilbringe mindre tid i hhv. SFO og klub. Dermed frigøres
ressourcer, der kan anvendes til finansiering af flere undervisningstimer og understøttende
undervisning i den sammenhængende skoledag. De frigjorte ressourcer skal dog korrigeres
i forhold til den reducerede forældrebetaling, som den kortere åbningstid medfører med
mindre der træffes andre beslutninger om forældrebetalingen



Afbureaukratisering. Reformen indeholder forslag til en række
afbureaukratiseringsinitiativer, som forventes at kunne frigøre godt 100 mio.kr. på
landsplan, i Lyngby‐Taarbæk Kommune 1 mio. kr. Forslag til afbureaukratisering er bl.a.
indførelse af færre regler vedrørende udarbejdelse af elevplaner, kvalitetsrapporter,
skolebiblioteksfunktionen og Pædagogisk råd, samt lempelse af regler for holddannelse. I
de endelige beregninger på finansiering af folkeskolereformen er det dog valgt at se bort
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fra denne finansieringskilde, da det umiddelbart vurderes for usikkert om disse initiativer
kan iværksættes fra en start


DUT‐ kompensation. Det kommunale bloktilskud får et samlet permanent løft fra 2014
(204 mio. halvårseffekt) og 407 mio. fra 2015 og fremover. Derudover øges bloktilskuddet
midlertidigt – på landsplan 300 mio. i 2014, 600 mio. i 2015‐2016, og 300 mio. i 2017,
hvorefter det bortfalder. Lyngby‐Taarbæk Kommunes andel heraf er for så vidt angår
bloktilskuddet 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. fra 2015. Kommunens andel af særtilskuddet
udgør 1 mio. kr. i 2014 og 2015, hvorefter det bortfalder.



De i Budget 2014 – 2017 afsatte ekstra kommunale midler til implementering af
folkeskolereformen, som udgør ekstra 2 mio. kommunale kr. i 2014, ekstra 7 mio.
kommunale kr. i 2015, samt endelig netto 8 mio. ekstra kommunale kr. i 2016 og frem.

Herudover er der afsat 1 mia. frem mod 2020 som udover efteruddannelse i liniefagskompetence
også kan anvendes til blandt andet understøttelse af øget inklusion og IT i undervisningen,
klasseledelse mv. De 700 mio. kr. udmøntes via kommunale puljer fordelt på baggrund af antallet
af elever i kommunerne. Lyngby‐Taarbæk Kommunes andel heraf er i 2014 672.000 kr. De
resterende midler er reserveret til anvendelse til statslige initiativer og aktiviteter.
En nærmere beskrivelse af de økonomiske rammer og konsekvensberegninger for implementering
af skolereformen i Lyngby‐Taarbæk Kommune findes i afsnit 8.
Tre scenarier for fremtidens skole i Lyngby‐Taarbæk Kommune
Forvaltningen præsenterede på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 7. november 3 scenarier
for folkeskolens udvikling, nemlig LTK+ (en indfasningsmodel), den fagligt ambitiøse skole og den
åbne skole. De tre scenarier er blevet brugt som afsæt for en overordnet politisk drøftelse af, i
hvilken retning man ønsker, at skolerne skal udvikle sig og hvordan implementering af
skolereformen kan understøtte den udvikling.





”LTK+”: I dette scenarie fokuseres på de eksisterende kvaliteter i kommunens skoler og
fritidsliv og hvordan man kan bruge indholdet af folkeskolereformen til at gøre det endnu
bedre. Implementeringen af reformen skal ses som et supplement til den eksisterende
skoleudviklingsstrategi
”Den åbne skole”: Her har man fokus på at inddrage eksterne aktører mest muligt i skolens
virke: Musikskolen, Ungdomsskolen, frivillige, foreningsliv mv. og arbejde med faglighed,
inklusion og motivation på nye måder.
”Den fagligt ambitiøse skole”: I dette scenarie satses på endnu flere faglige lektioner i
stedet for understøttende undervisning og der fokuseres på, hvordan valgfag og faglig
fordybelse kan støtte børnenes faglige udvikling.

I et fremadrettet perspektiv er det ikke målet udelukkende at arbejde inden for ét scenarie ‐
indholdet i og vægtning af scenarier kan supplere hinanden. Der er dog gennem de politiske
drøftelser et tydeligt ønske om at arbejde med den ”fagligt ambitiøse skole” som afsæt for den
videre implementering. Fokus på den fagligt ambitiøse skole har dermed også været et tydeligt
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pejlemærke i forhold til de politiske handlemuligheder og anbefalinger, som nærværende notat
indeholder.
Evaluering og opfølgning på mål
De relevante dele af skolereformen skal evalueres, efter at implementeringen er igangsat med
henblik på kvalitetsudvikling og videndeling på tværs af forvaltning og skoler og skolerne imellem.
En evaluering af skolereformen skal både indeholde evaluering af processen og evaluering af
effekten af reformen, herunder opfølgning på mål. En nærmere beskrivelse af et samlet
evaluerings‐ og målopfølgningsdesign, herunder tidsplan, fremlægges i foråret 2014.

3. Det fælles skolevæsen og den enkelte skoles råderum
Lovforslaget om folkeskolen rummer en stor fleksibilitet, hvilket betyder, at man i kommunerne
skal beslutte, i hvor høj grad der skal laves bindende fælles regler for skolens indhold på
kommunalt niveau – eller modsat hvor meget der skal åbnes for den enkelte skoles lokale
selvbestemmelse og råderum, der kan tage højde for særlige forudsætninger, behov og
prioriteringer på den enkelte skole. Det er væsentligt at være opmærksom på, at selve loven ikke
kommer til at binde særlig meget på spørgsmål som:





Timetallet i de enkelte fag (bortset fra dansk, matematik og historie)
Tilrettelæggelsen af lektiehjælp/faglig fordybelse
Tilrettelæggelsen af motion/bevægelse som lektionstimer (herunder idræt) eller
understøttende undervisning (herunder eventuelt en ny anvendelse af elevpauserne)
Inddragelsen af eksterne aktører i skolens arbejde.

Lov 409 (om lærernes arbejdstid) og aftalen mellem KL og BUPL om pædagogernes arbejdstid giver
også langt færre bindinger i forhold til arbejdets tilrettelæggelse for de vigtigste
medarbejdergrupper.
Kommunalbestyrelsen kan vælge at fastholde disse frihedsgrader, så også den enkelte skole
(herunder skolebestyrelsen) får mulighed for at sætte sit individuelle præg på folkeskolereformens
indhold.
I forhold til ovennævnte giver dette anledning til følgende politiske overvejelser:


Vedrørende timetallet for de enkelte fag og fagområder på de enkelte klassetrin. Skal der
eksempelvis være et minimum for lektioner i de praktisk/musiske fag på mellemtrinnet? I
baggrundsnotatets afsnit 5 skitseres der en timefordelingsplan, men kommunalbestyrelsen
har mulighed for at give den enkelte skole stor fleksibilitet i forhold til
timefordelingsplanen. Forvaltningens anbefaling er dog, at Kommunalbestyrelsen i første
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omgang fastholder det fælles skolevæsen ved kun at give få muligheder for at fravige
antallet af lektioner inden for fagområderne


Vedr. den understøttende undervisning forekommer det mere oplagt, at den enkelte skole
selv skal have mulighed for at finde sin form. Det vil fremgå af notatets afsnit 6. Samtidig er
det forvaltningens anbefaling (jfr. notatets afsnit 7), at der på centralt niveau i kommunen
arbejdes for en systematisk facilitering af, at eksterne parter i langt højere grad involveres i
skolens hverdag. Dette gælder især for ungdomsuddannelser og virksomheder, idet det
vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at motivere de unge til en
høj faglighed



Spørgsmål om tilrettelæggelsen af arbejdet for de enkelte medarbejdergrupper
behandles i øjeblikket i førnævnte forhandlingsgruppe, der afslutter sit arbejde i januar
2014. Spørgsmålene omhandler eksempelvis antallet af undervisningslektioner,
opgaveoversigter og fordeling af den understøttende undervisning mellem faggrupperne.
Det kan have betydning for den enkelte skole om der fastlægges fælles principper og/eller
minimumskrav. I forhold til læreres og pædagogers andel i de understøttende
undervisningstimer er det forvaltningens vurdering, at det bør overvejes at fastlægge en
minimumsprocent for pædagogernes andel, idet der hermed i en overgangsperiode kan
sikres en så beskeden reduktion i antal pædagogstillinger som muligt.

4. Principper for den sammenhængende skoledag
Det forudsættes i skolereformen, at der skabes en sammenhængende dag for alle børn og unge,
hvor hele fagrækken, understøttende undervisning samt tiden før og efter undervisning (SFO, klub
og fritidsaktiviteter) tænkes sammen. Også i Lyngby‐Taarbæk Kommune skal der arbejdes for, at
dette overordnede princip bliver til virkelighed i skolens og børnenes hverdag.
Børns og unges læring er et fælles anliggende og en tværgående opgave for alle medarbejdere på
0‐18 års området. Børn og unge lærer hele tiden, uanset om man kalder det undervisning, pasning
eller fritidstilbud. Der skal i fællesskab arbejdes for, at alle kommunale tilbud baseres på en
bevidst læringstænkning, så både den faglige undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse samt
bevægelse/motion understøtter den samlede læring. Dette fokus på fælles læringsprincipper
understøttes af det fælles, vidensbaseret læringsgrundlag.
Den understøttende undervisning kan i en fleksibel tilrettelæggelse have en særlig rolle i at binde
hverdagen sammen for børn og unge. Et eksempel på dette kan være, at man på den enkelte skole
sigter mod, at lektiehjælp/faglig fordybelse foregår der, hvor børnene ellers skulle være, hvis
lektiehjælp/faglig fordybelse fravælges – altså i indskolingen og på mellemtrinnet typisk i SFO‐
eller klubber. Den understøttende undervisning skal således være med til at realisere
folkeskolereformens ambition om at tilrettelægge undervisningen på nye og mere praksisnære
måder.
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For at støtte op om den sammenhængende dag tilknyttes der pædagoger i hele skoleforløbet.
Pædagogerne skal være med til at varetage den understøttende undervisning og bidrage med
særlige kompetencer og opgaveløsninger i de sammenhængende læringsmiljøer. Disse
kompetencer hos pædagogerne skal i et fast teamsamarbejde understøtte undervisning i de
fagopdelte lektioner.
Der arbejdes i en særligt nedsat arbejdsgruppe med indhold og struktur i fremtidens klubtilbud i
Lyngby‐Taarbæk Kommune. Arbejdsgruppens analyser og anbefalinger forelægges
kommunalbestyrelsen i februar 2014. Den efterfølgende politiske beslutning om det fremtidige
klubtilbud kan have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af teamsamarbejde mv.
Skolerne skal også have fokus på samarbejdet med idræts‐ og kulturlivet, de frivillige
organisationer og foreninger, Musikskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.
Specifikt vedr. lektiehjælp/faglig fordybelse har det betydning, at den er frivillig for børn/forældre i
de første 2 år af skolereformen. Det betyder, at en lang række børn i nogle eftermiddagstimer kan
vælge:
 Lektiehjælp/faglig fordybelse
 SFO eller klub
 Andre fritidstilbud, eksempelvis Musikskolen eller fodboldtræning
 At gå hjem.
Det bliver en særlig opgave for alle skolens parter at sikre, at disse valgmuligheder ikke skaber en
forvirrende hverdag, men tværtimod bidrager til at styrke den enkeltes læring.

5. Undervisningslektioner
Med den nye skolereform lægges op til en længere og mere varieret skoledag, som indeholder
mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Der
fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledagslængde, som svarer
til følgende gennemsnitlige skoleuge:
Pr. uge –
klokketimer
Samlet mødetid
Minimums
undervisningstimer
Understøttende
undervisningstimer
‐ heraf
lektiehjælp/ faglig
fordybelse*
* frivillig for elever

BH

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

30

30

30

30

33

33

33

35

35

35

15

18,75 18,75 19,5

22,5

23,25 23,25 24

24

23,25

15

11,25 11,25 10,5

10,5

9,75

9,75

11

11

11,75

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2
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Den fagopdelte undervisning styrkes på flere planer, men helt centralt i reformen står, at målet
om at styrke elevernes læring skal afspejles i et øget ambitionsniveau for undervisningen og
elevernes faglige niveau på forskellige klassetrin, herunder særligt i dansk og matematik.
I alt udvides antallet af undervisningslektioner med 15,5 lektion fra 1. – 9. klasse i et skoleforløb.
Skemaet nedenfor viser forskellen fra kommunens nuværende antal lektioner overfor skole‐
reformens minimums antal lektioner samlet:

Nuværende
lektioner
Reformens
lektioner

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

22,5

25

27,75

27,75

27,75

26,92

28,83

31

30

25

25

26

30

31

31

32

32

31

Skolereformen fastsætter et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte
undervisningstimer i fagene, på i alt 7.890 timer. Derudover fastsættes et minimumstimetal for
antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. – 9.
klassetrin.
Øvrige timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag er vejledende.
Den enkelte skole / kommune kan godt øge undervisningstimetallet på bekostning af tiden til den
understøttende undervisning. Det er dog forvaltningens vurdering, at netop de understøttende
undervisningstimer er et bærende element i reformen og ambitionen om, at eleverne skal lære
mere og bedre via nye undervisningsformer.
Skolereformen indfører flere faglektioner til dansk, matematik, natur og teknik, idræt og musik
(sidstnævnte 3 fag dog kun vejledende). Derudover indføres engelsk fra 1. klasse, 2.
fremmedsprog (tysk/fransk) fra 5. klasse og et nyt fag Håndværk og design, som afløser
håndarbejde, sløjd og hjemkundskab. 7. klassetrin tilføres 2 lektioner valgfag (bilag)
Forvaltningen har noteret sig, at der er et politisk ønske om fortsat at have et særligt fokus på det
faglige niveau i Lyngby‐Taarbæk Kommunes skoler. Dette fremgår også af skoleudviklingsstrate‐
gien.
Et vigtigt punkt i satsningen på en fagligt ambitiøs skole kunne være, at kommunen fastholder et
obligatorisk timetal i dansk i 2. og 3. klasse på det nuværende LTK‐timetalsniveau, selv om det er
højere end det kommende minimumstimetal i reformen. Den nuværende LTK‐timefordelingsplan
har 11 lektioner i dansk på 2. klassetrin mod reformens 10 lektioner, men samme antal samlede
faglektioner pr. uge. En fastholdelse af det højere dansktimetal kan opnås ved en nedgang i et
andet fag. Forvaltningen foreslår her, at det sker ved at fastholde den nuværende ene lektion i
natur og teknik mod reformens 2 lektioner.
På 3. klassetrin indeholder den nuværende LTK‐timefordelingsplan 10 dansklektioner mod
reformens 9 lektioner, Ligesom det samlede antal faglektioner er højere i dag i LTK‐
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timefordelingsplanen (1,75 lektion) end i reformudspillet. En fastholdelse af det høje dansktimetal
på 3. klassetrin kan ske ved konvertering af en understøttende undervisningstime. Dette vil alt
andet lige medføre en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt, idet udgiften forudsættes at ske fra de
understøttende undervisningstimer, som lærerne står for.
Med indførelse af 2. fremmedsprog på 5. + 6. klassetrin, mod 1 lektion mindre på 8. – 9. klassetrin,
tilbydes de nuværende elever i 6. ‐ 8. klasse en lektion mindre tysk / fransk, når de når til 8. og 9.
klasse, jf. reformen end de ellers ville have fået. Ved tidligere opjusteringer af enkelte fag har
Undervisningsministeriet indfaset dette over det relevante antal år, så ingen elever kom ”i
klemme”. Ved indførelsen af reformen er der ikke beskrevet en sådan indfasning, idet den
understøttende undervisning, f.eks. faglig fordybelse vil kunne være med til at udjævne dette
dilemma. Der stilles derfor ikke forslag om en sådan udjævning, der også vil have økonomiske
konsekvenser.
Et andet punkt er en satsning på fremmedsprog, herunder 3. fremmedsprog som valgfag fra 7.
klasse. Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog vil blive tilrettelagt i et samarbejde med Lyngby‐
Taarbæk Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk,
japansk og spansk) får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen.
Faget kristendom tildeles i reformen ingen lektioner på 7. klassetrin, men en lektion på 8.
klassetrin. I Lyngby‐Taarbæk går eleverne til konfirmationsforberedelse i 8. klasse, mens andre
kommuner har dette liggende på 7. klassetrin. Forvaltningen foreslår, at der placeres en lektion i
kristendom på 7. klassetrin og ingen på 8. klassetrin, hvor de fleste elever går til
konfirmationsforberedelse. Dette vil medføre en samlet stigning i antal lektioner på 7. klassetrin
fra 32 til 33 ugentlige lektioner og et tilsvarende fald i 8. klasse fra 32 til 31 lektioner. Denne
løsning er således udgiftsneutral. For at fastholde det ugentlige lektionsantal for disse to klassetrin
foreslår forvaltningen, at faget geografi på 7. klassetrin reduceres med den ene af to timer, idet
denne flyttes til 8. klasse. Faget geografi får så samme timetal som i dag og det samlede
lektionsantal fastholdes på 32 lektioner for begge klassetrin. Dette betyder desuden, at de
nuværende elever i 7. klasse ikke mister en geografitime i 8. klasse grundet indførelse af reformen.
I budgetaftalen for Budget 2011 – 2015 blev det besluttet at ophøre med svømning i 4. klasse, og
svømmetimen blev konverteret til en almindelig idrætstime. I oplæggene fra arbejdsgrupperne og
i de politiske drøftelser har spørgsmålet om en genindførsel af svømmeundervisningen været
drøftet. På baggrund heraf foreslår, at det overvejes om svømning skal genindføres på 4.
klassetrin, idet den 3. idrætslektion kan afsættes til svømning. Dette vil betyde en merudgift på 0,3
mio. kr., idet loven fastlægger, at der skal være mindst én lærer til 15 elever. Den fremtidige
svømmeundervisning vil også kunne organiseres i et samarbejde med kommunens herboende
svømmeklubber efter nærmere aftale mellem disse og de enkelte skoler.
Såfremt de ovennævnte handlemuligheder alle realiseres fremkommer følgende
timefordelingsplan for skolerne i Lyngby‐Taarbæk Kommune efter 1. august 2014:
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Antal LTK lektioner pr. uge fra skoleåret 2014 / 2015
Klassetrin
Fag
1.
2.
3.
4.
Dansk
11
11
10
7
Engelsk
1
1
2
2
Tysk/Fransk
‐
‐
‐
‐
Historie
‐
‐
1
2
Kristendom
2
1
1
1
Samfundsfag
‐
‐
‐
‐
Matematik
5
5
5
5
Natur & Teknik
1
1
2
3
Geografi
‐
‐
‐
‐
Biologi
‐
‐
‐
‐
Fysik/Kemi
‐
‐
‐
‐
Idræt
2
2
2
2
Svømning
‐
‐
‐
1
Musik
2
2
2
2
Billedkunst
1
2
2
2
Håndværk og design
‐
‐
‐
3
Valgfag
‐
‐
‐
‐
Lektioner pr. uge
25
25
27
30

5.
7
3
1
2
1
‐
5
2
‐
‐
‐
3
‐
2
1
4
‐
31

6.
7
3
2
2
2
‐
5
2
‐
‐
‐
3
‐
1
‐
4
‐
31

7.
7
3
3
2
1
‐
5
‐
1
2
2
2
‐
‐
‐
2
2
32

8.
7
3
3
2
0
2
5
‐
2
2
2
2
‐
‐
‐
‐
2
32

9.
7
3
3
1
1
2
5
‐
1
1
3
2
‐
‐
‐
‐
2
31

Se bilag 1 om forskel i timefordelingsplanen fra nuværende skoleår til skoleåret 2014/2015.

Forvaltningen foreslår, at skolebestyrelserne får mulighed for at give skolernes egne
timefordelingsplaner et lokalt præg. Det foreslås, at rammen for dette lokale præg er, at den lokalt
valgte timefordelingsplan skal have et fagligt funderet formål ‐ f.eks. at skabe bedre progression i
fagene mellem klassetrinnene, at skabe mere sammenhængende faglige forløb ved at pulje
timerne i større blokke eller et ønske om at fremme særlige faglige indsatser i kortere eller
længere forløb.
Det skal dog kun være muligt at flytte undervisningslektioner indenfor samme trin (indskoling,
mellemtrin eller udskoling) eller mellem to sidestillede trin (altså ikke mellem indskoling og
udskoling).
Folkeskoleloven fastlægger, hvilke fag der skal tilbydes undervisning i, så et fag vil aldrig kunne
udgå, kun flyttes eller mindskes i lektionsantal.
De særlige udskolingslinjer, som flere skoler arbejder med, bør der også fortsat være plads til.
Det foreslås, at skolerne i kvalitetsrapporten afrapporterer på lokale fravigelser af den centrale
LTK‐timefordelingsplan skal godkendes af Børne‐ og Ungdomsudvalget.
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6. Understøttende undervisning
Den understøttende undervisning er et nyt begreb, som introduceres med folkeskolereformen.
Den er i aftaleteksten defineret som den undervisning, der supplerer den fagdelte undervisning op
til det timetal (30, 33 og 35 timer for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling), som udgør den
samlede skoledag.
Formålet med den understøttende undervisning
Det overordnede formål med den understøttende undervisning er ifølge lovforslaget at bidrage til
undervisningsdifferentiering, der kan løfte især de fagligt svage elever, men også udfordre de
elever, der er fagligt stærkt funderede. Dette formål skal indfris ved at give eleverne lejlighed til i
højere grad at lære på flere forskellige og praksisnære måder ‐ samt arbejde med og blive
anerkendt for et bredere udsnit af deres af deres evner og interesser. Den understøttende
undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give
eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den
fagopdelte undervisning i fagene.
Det er dog en forventning, at både den fagopdelte – og den understøttende undervisning skal
være præget af aktivitet, kreativitet, undersøgende tilgang, innovation mv.
Understøttende undervisning set i et læringsperspektiv
Med udgangspunkt i læringsgrundlaget for Lyngby‐Taarbæk Kommune skal den understøttende
undervisning medvirke til, at skolereformen bliver en læringsreform for hele 0‐18 års området. Det
betyder, at gennem didaktisk baserede og planlagte indsatser, er pædagoger og lærere forpligtede
til at skabe de muligheder, som befordrer, at læring sker under eller efter planlagte indsatser.
Samlet set kan den understøttende undervisning – ligesom den fagopdelte undervisning –
forstås som velovervejede, planlagte, gennemførte og efterbehandlede aktiviteter med henblik på
læring. De professionelle, som forestår den understøttende undervisning, skal i fællesskab, og med
respekt for hinandens uddannelsesmæssige kompetencer sætte mål for og planlægge
strukturerede forløb. Disse forløb skal hænge sammen med den fagdelte undervisning i en
meningsfuld og sammenhængende dag, således at den fagopdelte og understøttende
undervisning er gensidigt berigende.
Indholdet af den understøttende undervisning
Den understøttende undervisning indeholder mange forskellige elementer, hvoraf en række er
nævnt herunder:
 Lektiehjælp
 Faglig fordybelse
 Talentudvikling
 Træning af færdigheder
 Praktisk og projektorienterede forløb
 Motion og bevægelse i det omfang, at eleverne ikke får 45 minutters daglig motion og
bevægelse i forbindelse med den fagopdelte undervisning
 Samarbejde med det lokale idræts‐, kultur‐ og foreningsliv – herunder Musikskolen
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Samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelserne
Klassens tid
De timeløse fag

Den understøttende undervisning skal med sine forskelligartede elementer bidrage til at skabe en
varieret skoledag for alle elever. Den overordnede ramme om den understøttende undervisning er
fælles for alle skoler i Lyngby‐Taarbæk Kommune og tager udgangspunkt i, at alle børn udfordres
relevant, og at dette skal ske ved, at lærere og pædagoger sammen med børnene skaber
muligheder for læring. Den konkrete udmøntning er lokalt forankret på den enkelte skole, hvor
rammen omsættes i didaktisk baserede og planlagte indsatser på skolerne. Der foreslås på den
baggrund ikke kommunale regler for udmøntningen.
Den understøttende undervisning kan varetages af både lærere og pædagoger, samt af personale
med andre kvalifikationer. Desuden vil samarbejdet med idræts‐, kultur‐ og foreningsliv, samt det
forpligtende samarbejde med den kommunale musikskole betyde, at der vil komme nye aktører
ind i skolen, som kan varetage dele af den understøttende undervisning.

7. Samarbejde med eksterne parter
Skolereformen skaber plads til, at eksterne aktører deltager langt mere i folkeskolens samlede
aktiviteter end tidligere. Formelt set er muligheden der allerede i dag, men med den længere
skoledag bliver mulighederne større, særligt i den understøttende undervisning. Skolerne kan
således bruge reformen til at invitere et stort antal forskellige eksterne aktører ind i skolen. Det er
skolens leder, der afgør om eksterne aktører har forudsætningerne til at indgå i
undervisningsforløb i skolen.
Samarbejde med foreningsliv og frivillige
Som en del af reformen lægges der op til et øget samarbejde med de lokale idrætsforeninger,
andre foreninger og frivillige (eksempelvis Pensionister i Skolen).
Hvad angår foreningerne, vil der ofte være den udfordring, at foreningernes aktører dyrker
foreningsarbejdet som en fritidsbeskæftigelse. Det kan derfor være vanskeligt at deltage
systematisk på bestemte tidspunkter i skolen. Modsat har foreningerne en stor tilskyndelse til at
opnå deltagelse fra børn og unge ved at gøre sig synlige i skolen. Enkelte foreninger vil således
kunne opleve, at mulighederne for træningstider i de tidlige eftermiddagstimer begrænses af den
længere skoledag.
Samarbejdet med det lokale idræts‐, kultur‐ og foreningsliv skal forankres lokalt, således at det er
op til den enkelte skole og det lokale foreningsliv at finde den bedst egnede samarbejdsmodel i
den konkrete situation. Samtidig kan skolerne lære af hinanden og af erfaringerne fra andre
kommuner, så de gode ideer spreder sig og giver den positive påvirkning af læringen, som er
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formålet med reformens krav om ”den åbne skole”. Målet er at sikre både hensynet til elevernes
læring og at det lokale foreningsliv fortsat har gode eksistensbetingelser.
Samarbejde med Musikskolen
I den nye folkeskolereform forpligtes skolen og de kommunale musik‐, kunst‐ og kulturskoler også
til et gensidigt samarbejde. Med udgangspunkt i reformen gives mulighed for en række forskellige
former for samarbejder, herunder





Mulighed for inddragelse af musikskolens undervisere i den obligatoriske undervisning
Oprettelse af talentklasser i musik
Inddragelse af musikskolens lærere i den understøttende undervisning
Mulighed for at elever kan opfylde deres undervisningspligt i musiktimerne eller de
understøttende undervisningstimer ved at deltage i musikundervisning på den kommunale
musikskole. Dette betyder i praksis, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt
instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det, og
skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Med afsæt i kulturaktivitetspuljen kan der evt. igangsættes en række pilotprojekter i foråret 2014.
Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og skolerne kan f.eks. være inden for områderne
rytmik, orkester, band, sang og kor.
Forvaltningen foreslår, at Lyngby‐Taarbæk Kommune udformer en fælles grundlag for samarbejdet
mellem musikskolen og folkeskolerne for at fremme alle børns musikalske udvikling i Lyngby‐
Taarbæk Kommune. Udmøntningen af det fælles grundlag skal forankres lokalt, sådan at den
enkelte skole (herunder bestyrelsen) og Musikskolen tilsammen finder den bedst egnede
samarbejdsmodel i den konkrete situation.
Samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
Flere kommuner har allerede nu etableret forpligtende samarbejde med erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner. Lyngby‐Taarbæk Kommune er i gang med at etablere lignende
samarbejder og partnerskaber både ud fra Sciencekommune forløbet, de enkelte skolers
individuelle kontakter og igennem vidensbysamarbejdet. Lyngby‐Taarbæk Kommune har via bl.a.
Vidensbykonceptet særligt gunstige muligheder for at udvikle denne tankegang til et fokus på
talentudvikling. Talentudviklingen kan også omfatte musik og elitesport. Samarbejdet med de
eksterne aktører kan også fremme nogle elevers valg af mere praktisk orienterede uddannelser på
handelsskoler og tekniske skoler.
Det anbefales, at der på centralt niveau i kommunen arbejdes for en systematisk facilitering af
samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, således at alle kan trække på samme
kontakter. Det vurderes, at disse aktører kan tilføre skolen nye muligheder for at give de unge en
høj og motiverende faglighed. Indsatsen tænkes at starte op med allerede kendte
samarbejdspartnere og over tid udvides med nye.
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Samarbejde og partnerskaber kan bl.a. udmøntes som særlige undervisningsforløb. Forløbene kan
tilrettelægges som faglige eller tværfaglige forløb, og hele fagrækken tænkes dækket. Nogle forløb
vil være obligatoriske for skolerne at deltage i enten på fastlagte klassetrin, eller på indskolings‐,
mellemtrins‐ eller udskolingsniveau. Andre forløb vil være faste tilbud, som skolerne kan benytte
sig af, når det passer ind i deres individuelle undervisningsforløb.
I tillæg hertil kan eksterne parter medvirke i innovationsforløb som autentiske opgavestillere og
hermed gavne innovationsdagsordenen og være en motivationsfaktor for både elever og lærere.
Udvalgte undervisningsforløb tænkes som obligatoriske forløb for det samlede skolevæsen, mens
andre forløb kan være valgfrie muligheder, som de enkelte skoler kan benytte sig af.

8. Den samlede økonomi
Nedenstående oversigt over økonomien i skolereformen er på enkelte punkter justeret i forhold til
den model, der blev anvendt i forbindelse med budgetarbejdet. Justeringerne er sket på følgende
punkter:



Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger.
Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året. Den hidtidige
forudsætning har været gennemsnitligt 773 timer om året. Herved reduceres besparelsen
ved lærernes forøgede undervisningstid



Der er forudsat samme forældrebetalingsandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at
taksten reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid



Der er i beregningerne taget højde for, at kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO
og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til eleverne. Dette skyldes, at
elever/forældre skal kunne fravælge lektiehjælp/faglig fordybelse fra dag til dag. Herved
reduceres besparelsen ved reduceret åbningstid i SFO og klub i 2014‐16.



Der er i økonomoversigten indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3.
klasse. Der skal tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes



Der er i økonomoversigten indregnet ekstraudgifter til obligatorisk svømmeundervisning i
4. klasse. Der skal ligeledes tages særskilt politisk stilling til, hvorvidt dette ønskes



Bidrag fra afbureaukratisering med 1mio. kr. udgår.

Såfremt der politisk træffes andre beslutninger end disse vil dette påvirke det samlede
regnestykke – i både opad eller nedadgående retning.
Samlet betyder dette, at der er et lille finansieringsunderskud i reformen, især i 2015 og 2016.
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Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform
Nyt scenarie
Udgifter ved skolereformen, mio. kr.
Flere faglige lektioner
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger
- heraf Lærere - 40 %
- heraf Pædagoger - 60%
Udgifter i alt

Finansiering af skolereform, mio. kr.
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen

2014

2015

2016

2017

4,4

10,6

10,6

10,5

11,9

28,8

29,6

30,4

5,5
6,4

13,4

13,8

14,1

15,4

15,8

16,2

16,3

39,4

40,2

40,9

2014
-7,6

2015
-18,2

2016
-18,2

2017
-18,2

-4,6

-11,0

-11,0

-11,0

-2,9
-1,7

-6,9
-4,1

-6,9
-4,1

-6,9
-4,1

- svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer
Ressourcer fra SFO og Klub
reduceret åbningstid i 40 uger. Forældrebetalingsandel som i 2013
- heraf SFO
- heraf Klub
Åbent i lektiecafé (2014-2016)

0,9

2,2

1,3

0,0

- heraf SFO

0,8

1,8

1,1

0,0

- heraf Klub

0,2

0,4

0,2

0,0

-5,0

-12,0

-12,0

-12,0

-16,3

-39,0

-40,0

-41,2

Finansieringsoverskud, mio. kr

0,0

0,4

0,2

-0,3

1 ugentlig ekstra dansklektion (45 min) for 3. klasse
Svømmeundervisning - 4. klasse

0,1
0,1

0,4
0,3

0,4
0,3

0,4
0,3

Samlet økonomi

0,3

1,0

0,9

0,3

Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)
Finansiering i alt

Såfremt der ønskes balance eller tilvejebragt et overskud til andre initiativer i forbindelse med
reformen implementering kan der umiddelbart peges på følgende:






Forældrebetalingsandelen kan opjusteres
En ændret fordeling af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning – således
at pædagogerne varetager mere end 60 % af timerne
Forøgelse af lærernes undervisningsandel (max. undervisningstimetal)
Ekstra dansktime i 3. klasse og genindførelse af svømmeundervisning udgår
Bidrag fra afbureaukratisering indarbejdes igen.

9. Kompetence‐ og ledelsesudvikling
Efter‐ og videreuddannelsesniveauet i skolevæsenet i Lyngby‐Taarbæk Kommune har traditionelt
haft et ambitiøst og systematisk sigte i forhold til at kompetenceudvikle både generelt og hvad
angår mere specifikke funktioner. Der er i høj grad gennem årene blevet satset på formel
kompetenceudvikling både på linjefags‐diplomniveau for lærere og pædagoger og på diplom‐ og
masterniveau hvad angår skolelederne. Ligeledes er der etableret samarbejder med Rudersdal,
Gladsaxe og Gentofte kommuner om kursustilbud, der imødekommer både konkrete
indsatsområder og løbende faglig opkvalificering.

18
Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen
Bilag 1 - Side -19 af 19

Herudover har Lyngby‐Taarbæk Kommune fokuseret på tværgående kompetenceudvikling, der
understøtter en kulturændring og et paradigmeskift, der imødekommer den nationale og
kommunale inklusionsdagsorden. Dette gælder både SAL forløbet (systemisk analyse af
læringsmiljøer) og nu AL forløbet (aktionslæring), hvor hele 0‐18 års området deltager og hvor
både ledere, tovholdere og støttefunktioner uddannes.
Folkeskolereformen indebærer som tidligere nævnt et paradigmeskifte, hvor fokus fremover bliver
på elevernes læring, frem for på undervisning. Det betyder en ændret rolle for de
fagprofessionelle, der fremover skal facilitere elevernes læreprocesser, hvilket indebærer at de
fagprofessionelle skal kende deres virkning og betydning for og i læringsforløbene. Den
kompetenceudvikling, der anses som afgørende for at kunne løfte de nye opgaver i tilknytning til
reformen og det ændrede læringssyn, vil primært have fokus på grundlæggende
tværprofessionelle kompetencer som didaktik, varierede undervisningsformer, evne til at arbejde
med målfastsættelse og evaluering i forhold til den enkelte elevs læringsprogression, innovation
og digitale kompetencer.
Endvidere vil der være brug for konkret kompetenceudvikling i forhold til engelsk fra 1.klasse,
fremmedsprog fra 5. klasse, håndværk og design og bevægelse. Skolevæsenets fagkonsulenter står
i spidsen for faglige netværk, hvor ny viden formidles og drøftes på de enkelte skoler med
skoleledelsen, i teams og i fagteams.
Specifikt for ledere er der fokus på læringsledelse og på hvordan viden fra
videreuddannelsesforløb omsættes til ledelseskompetencer, der kan bringes i spil på
organisationsniveau ‐ både på den enkelte skole og i den samlede skolelederkreds. I den
sammenhæng skal der arbejdes med, hvordan lederne udvikler og bruger kompetencer fra AL
forløbet i implementering af reformen i forhold til at udvikle procedurer for fastsættelse og
evaluering på målene for den enkelte elevs læring. Ligeledes er det vigtigt, at lederne påtager sig
strategisk læringsledelse forstået som ledelse af medarbejdere i kontinuerlig læring i relation til
elevers læring. Dette er centralt i fht. at sætte de faglige vejlederes kompetencer i spil i en
defineret ramme, der er kendt og anerkendt både af vejledere og medarbejdere i en lokal struktur.
Dette vil befordre ledernes ledelse af læring og at fagligheden løbende udvikles, kvalificeres og
fastholdes af vejlederne.
Der er etableret et samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner med afsæt i en
fælles kompetenceudviklingsstrategi, der tager udgangspunkt i fordelene ved videndeling og
potentielle stordriftsfordele.
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Fald i timetal
Stigning i timetal
Uden timer i

7. kl

8. kl

9. kl

6
3
3
2
1

7
3
3
2
1

6
3
4
2
0
2

7
3
3
2
0
2

6
3
4
1
1
1

7
3
3
1
1
2

4

5

4

5

4

5

1
2
2

1
2
2

2
2
2

2
2
2

1
1
3

1
1
3

2

2

2

2

2

2

1
1
31

2
0
32

2
1
30

2
0
31

1 2
0 2
0,83 0
28,83 32
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BILAG 1 ‐ Børne‐ og Ungdomsudvalget den 9.1.2014
Timefordelingsplan ‐ tallene til venstre svarer til skoleåret 2013/2014 ‐ tallene til højre til forslag skoleåret 2014/2015
Klassetrin
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
Humanistiske fag:
Dansk
11 11
11 11
10 10
6 7
7 7
6 7
Engelsk
0 1
0 1
2 2
2 2
3 3
3 3
Tysk/Fransk
0 1
0 2
Historie
1 1
2 2
2 2
2 2
Kristendom
1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
5 5
5 5
5 5
5 5
4 5
4 5
2 2
2 3
2 2
2 2
1 1
1 1
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
1,5 2
2 2
2 2
3 2
3 3
3 3
Svømning
0 1
Musik
1 2
2 2
2 2
2 2
1 2
1 1
Billedkunst
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
Håndværk og design*
2 3
3 4
4 4
Valgfag
Klassens tid
1 0
1 0
0,75 0
0,75 0
0,75 0
0,92 0
Samlet timetal
22,5 25
25 25
27,75 27
27,75 30
27,75 31
26,92 31
* Håndværk og design erstatter håndarbejde, sløjd og hjemkundskab
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Sagsfremstilling
Med det vedlagte baggrundsnotat om folkeskolereformen fremlægges en samlet beskrivelse af kravene til
implementering af reformen, både på nationalt og på lokalt plan. Notatet indeholder desuden en række anbefalinger
og valgmuligheder i forhold til reformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse anbefalinger og
valgmuligheder er samlet i en række forslag til overvejelse og indstillinger i sagsfremstillingen.

Folkeskolereformen giver samlet set en væsentligt længere skoledag, både i form af flere fagopdelte
undervisningslektioner og i form af understøttende undervisning. Disse nye elementer i skoledagen beskrives nøjere
i notatet. Notatet beskriver desuden de økonomiske forudsætninger i budget 2014-17 og de igangværende
forhandlinger med de faglige organisationer om rammevilkår for medarbejderne i den nye folkeskole. Endelig
henvises der til arbejdet i den igangværende arbejdsgruppe om indhold og struktur i det fremtidige klubtilbud, som
afledt konsekvens af reformen.

I den hidtidige forberedelse af implementeringen har forvaltningen arbejdet med forskellige scenarier for LyngbyTaarbæk Kommune. De 3 scenarier er:



LTK+, forstået som en forsigtig indfasning af reformen



Den fagligt ambitiøse skole, forstået som en skole, der via reformen får en endnu stærkere faglig profil



Den åbne skole, forstået som en skole, der udnytter reformens nye frihedsgrader til at invitere flere eksterne
parter ind og afprøve helt nye undervisningsformer, under forudsætning af at de kan understøtte målet om, at
alle elever skal blive dygtigere.

De nedenstående handlemuligheder og anbefalinger indeholder elementer fra alle 3 scenarier. Det er dog
forvaltningens vurdering, at der især er et politisk ønske om at sikre det fagligt ambitiøse i fremtidens folkeskole.
Dette vil fremgå af de beskrevne anbefalinger og valgmuligheder.

I baggrundsnotatet fremlægges et forslag til ny timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune, der indebærer
følgende, som der politisk skal tages stilling til:



Fastholdelse af et obligatorisk timetal i dansk på 2. klassetrin. Forslaget er budgetneutralt, fordi den ekstra
lektion finansieres af en natur- og tekniktime



Fastholdelse af dansk på 3. klassetrin på det nuværende LTK-timetalsniveau, som er en lektion højere end det
reformen lægger op til. Finansieringen sker delvis ved omlægning af understøttende undervisning til fagopdelt
undervisning, men indebærer en netto merudgift på 0,4 mio. kr.



Genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr.



Hvorvidt timerne i faget kristendom skal placeres på 7. klassetrin i stedet for 8. klassetrin, idet
konfirmationsforberedelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune foregår på 8. klassetrin. For at overholde det
maksimale ugentlige lektionstimetal flyttes en geografilektion den modsatte vej. Forslaget er budgetneutralt.



Hvorvidt Skolernes undervisning i 3. fremmedsprog kan tilrettelægges i et samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Ungdomscenter (LTU), således at et stort antal relevante sprogfag (eksempelvis kinesisk, japansk og spansk)
får mulighed for at blive udbudt som valgfag i kommunen. Forslaget er budgetneutralt.
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Særligt vedrørende den foreslåede nye timefordelingsplan for Lyngby-Taarbæk Kommunes skoler skal det
bemærkes, at der lægges op til, at denne er mere bindende for skolerne, end loven forpligter til. Det foreslås derfor,
at der åbnes op for, at skolebestyrelserne kan fravige timefordelingsplanen ud fra bestemte kriterier og således at
der i den årlige kvalitetsrapport afrapporteres for eventuelle afvigelser.

Vedrørende den understøttende undervisning foreslås det at, skolerne ikke centralt forpligtes til at anvende bestemte
metoder i implementeringen. Der skal dog udarbejdes et fælles grundlag for samarbejdet med Musikskolen. Det
foreslås desuden, at forvaltningen faciliterer et større samarbejde med eksterne parter, herunder især
ungdomsuddannelserne og erhvervslivet.

Økonomiske konsekvenser
I baggrundsnotatet er der en ny økonomioversigt, der på en række punkter justerer de beregninger, der blev anvendt
i arbejdet med budget 2014-17. Det drejer sig om følgende:



Der er i den understøttende undervisning regnet med 40 % lærere og 60 % pædagoger (hidtil 50 % lærere og
50 % pædagoger).



Det er forudsat, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året



Der er forudsat samme forældrebetalingsandel for SFO og klubber som i dag. Det vil sige, at taksten
reduceres forholdsvist i forhold til den reducerede åbningstid



Kommunen er forpligtet til at holde åbent i SFO og klub, mens der tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse til
eleverne. Herved forøges udgifterne med 0,9 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. i 2016.



Der er indregnet ekstraudgifter til en ugentlig ekstra dansktime i 3. klasse, der koster 0,4 mio. kr. årligt ved fuld
indfasning



Der er indregnet udgiften til genindførelse af obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, der koster 0,3 mio.
kr. årligt ved fuld indfasning.

Der er med disse justeringer et samlet finansieringsunderskud på 0,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr.
i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017, der bør håndteres ved at bringe de beskrevne handlemuligheder i anvendelse – det vil
sige enten reducere udgifterne eller øge indtægterne. I baggrundsnotatet er beskrevet en række forskellige
handlemuligheder for at bringe budgettet i balance eller tilvejebringe et mindre overskud til finansiering af andre
initiativer i forbindelse med implementering af reformen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til,

Børne- og Ungdomsudvalget, at:
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2. timefordelingsplanen i baggrundsnotatet drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt de beskrevne
muligheder for afvigelser i lektionsantallene skal besluttes med de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf.
dog punkt 4
3. det overvejes om der skal genindføres obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse, jf. dog punkt 4
4. der tages stilling til de beskrevne økonomiske forudsætninger for reformens implementering, herunder hvordan
der kan skabes budgetbalance ved aktivering af de forskellige handlemuligheder er beskrevet i
baggrundsnotatet
5. skolerne får mulighed for at fravige timefordelingsplanen indenfor de i notatet angivne rammer
6. der satses på flere fremmedsprog (via valgfag) i udskolingen i et samarbejde med LTU
7. implementeringen af den understøttende undervisning sker på lokalt plan med fokus på, at den støtter den
samlede læring i skolen
8. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne
9. kommunen faciliterer, at alle skoler får et større samarbejde med eksterne parter, herunder især
ungdomsuddannelserne og erhvervslivet
10. Kommunalbestyrelsen afventer arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe (afsluttes i januar 2014), før der træffes
beslutning om klubbernes fremtidige indhold og struktur
11. der tilrettelægges en samlet evaluering af folkeskolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget, at
1. udvalget drøfter baggrundsnotatet for så vidt angår udvalgets ressortområde
2. kommunen udformer et fælles grundlag for samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne.
Børne- og Ungdomsudvalget den 9. januar 2014
Ad. 1. Anbefalet.
Ad. 2. Udsat, idet der forelægges et notat med relevante scenarier i henhold til udvalgets drøftelser.
Ad. 3. Anbefalet at genindføre obligatorisk svømmeundervisning i 4. klasse.
Ad. 4. Udsat, idet udvalget forelægges notater vedrørende finansiering gennem hhv. afbureaukratisering og
takstfinansiering.
Ad. 5. Anbefalet.
Ad. 6. Anbefalet, idet udvalget drøfter den konkrete model herfor i løbet af 2014. Der sigtes mod implementering
heraf fra og med skoleåret 2015/2016.
Ad. 7. Anbefalet.
Ad. 8. Anbefalet, idet det fælles grundlag forelægges udvalget.
Ad. 9. Anbefalet.
Ad. 10. Udsat.
Ad. 11. Anbefalet.
Punkt 6-9 sendes i høring på et udvidet skoledialogmøde. Sagen genfremlægges i februar med henblik på
beslutninger vedrørende de udsatte punkter.
Mette Hoff (A) og Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
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Den 21. november 2013

Til Kommunalbestyrelsen, Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget

Musikskolebestyrelsen var samlet til møde den 11. november 2013. Til mødet var desuden
inviteret direktør Ulla Agerskov og Inger Bjerrum Bentzon (DmpF 1) til en drøftelse af
musikskolens muligheder i folkeskolereformen.
Musikskolen glæder sig til det gensidigt forpligtende samarbejde og musikskolen påtager sig
gerne sin del af opgaven.
Vi har erfaret at der over de næste måneder vedtages vigtige og afgørende rammer for den
konkrete udmøntning af folkeskolereformen i kommunen.
Bestyrelsen opfordrer til, at politikerne tilkendegiver enighed om, at der udarbejdes fælles
kommunale retningslinjer for det gensidigt forpligtende samarbejde mellem skole og
musikskole, så kommunens børn sikres samme adgang til musikskolens tilbud som hidtil, og at
der sikres et fagligt samspil mellem skole og musikskole.
Det gælder for eksempel også i forhold til muligheden for at gå til forældrebetalt undervisning i
skoletiden, så denne mulighed også i praksis anvendes på skolerne.
I behandlingen på bestyrelsesmødet samlede der sig flg. Punkter, som bestyrelsen lægger
særlig vægt på, at der tages hånd om politisk i implementeringen af folkeskolereformen:

1



Musikskolen og folkeskolen skal jf. den nye lov indgå i et gensidigt forpligtende
samarbejde. Det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen overordnet vedtager principper
eller lignende for, at folkeskoler og musikskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune skal
samarbejde om at højne alle børns musikalske udvikling og undervisning for eksempel
via samarbejde om den understøttende undervisning, valgfag, talentklasser mv. Der
bør på kommunalt niveau fastlægges konkrete mål, rammer og modeller for
samarbejdet mellem folkeskole og musikskolen. Musikskolebestyrelsen bidrager gerne
med yderligere konkrete forslag til indholdet i disse rammer.



En del af skoledagen forbeholdes ”understøttende” undervisning. Her opfordrer
bestyrelsen til, at musikskolens lærere inddrages med deres faglige kompetencer.
Bestyrelsen opfordrer til, at der i de ressourcer, der afsættes til aktivitetstimer
reserveres timer øremærket musikaktiviteter varetaget af musikskolens lærere for at
sikre et højt musikfagligt niveau.



Aftaleteksten og lovforslaget giver mulighed for, at elever kan opfylde deres
undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole. I
praksis betyder det, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt
instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det og
skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt. Dette bør indgå i de kommunale
retningslinjer, så hver skole ikke skal opfinde sine egne kriterier for denne vurdering,
og at alle børn uanset skole har lige mulighed for at deltage i musikundervisning
(selvfølgelig under hensyntagen til deres faglige udvikling).

Dansk Musikpædagogisk forening, der organiserer musikskolelærerne.
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Aftaleteksten inviterer kommunerne til at søge om at oprette talentklasser i musik.
Musikskolebestyrelsen ser dette som en spændende mulighed og opfordrer til, at dette
sker i et samarbejde med musikskolen, som har erfaringer med talentarbejde fra
musikskolens talentlinje.



Bestyrelsen ser med tilfredshed, at timetallet i musik er hævet med en time i 1. klasse
og 5. klasse og at der her er et stort potentiale i at invitere forskellige aktører, som
f.eks. musikskolens lærere, til at hæve professionalismen i musiktilbuddet og bidrage
til, at børnene oplever en mangfoldighed af læringsformer og læringsmiljøer.

Bestyrelsen påpeger vigtigheden af, at undervisningen planlægges således, at det er muligt at
planlægge og gennemføre f.eks. musikskoleundervisning på faste ugentlige tidspunkter og at
undervisningen ikke lægges så sent på dagen, at de små elever i praksis ikke har mulighed for
at deltage, da de er for trætte - så Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat kan tilbyde individuel og
højt kvalificeret musikundervisning i regi af musikskolen til kommunens mange musikelskende
børn. Det kræver kontinuerlig og kvalificeret undervisning over en årrække at lære at spille
f.eks. trompet eller violin.
Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at Ulla Agerskov på baggrund af en netop gennemført
lokaleanalyse i kommunen kunne oplyse, at der er mange lokaler på skolerne, der ikke
udnyttes fuldt ud og at det derfor vil være muligt fortsat at sikre musikskolen
undervisningslokaler efter implementeringen af skolereformen.
Vi glæder os til det kommende udvidede samarbejde med folkeskolerne – og håber, at I vil
bidrage til at sikre gode og klare rammer herfor.
På vegne af musikskolebestyrelsen
Jens la Cour

Formand for bestyrelsen, Lyngby-Taarbæk Musikskole
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Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne
- modeller til inspiration

Brobygningen mellem den enkelte folkeskole og foreningslivet er et afgørende element i den nye folkeskolereform. Hver enkelt skole er nu forpligtet til at søge samarbejde med foreningerne, og kommunerne skal sikre,
at det sker. Samarbejdet skal nødvendigvis baseres på en gensidig respekt for og anerkendelse af de forskellige kulturer, det frivillige foreningsliv og folkeskolen repræsenterer.
DIF og DGI anbefaler, at kommunen påtager sig ansvaret for den indledende koordination for at sikre mødet mellem skoler og foreninger. Der
findes flere gode eksempler på, at der i kommunerne er ansat foreningskonsulenter/playmakere, der kan formidle et konstruktivt samarbejde
med foreningerne. Hvordan processen konkret gribes an, må besluttes i
en dialog mellem skole, forvaltning og foreningsliv i hver enkelt kommune. Under alle omstændigheder skal det sikres, at enkelte foreninger ikke
overbebyrdes med henvendelser eller føler sig tvunget ind i et samarbejde.
Indledningsvis foreslår DIF og DGI, at hver enkelt kommune skal kortlægge i hvilket omfang der er konflikt mellem eksisterende aktiviteter i
idrætsforeningerne og den udvidede skoledag (hvornår har idrætsforeningerne allerede træning indenfor den nye skoletid). De steder, hvor der er
konflikt, skal idrætsforeningernes aktiviteter integreres i den udvidede
skoledag. Endvidere bør hver enkelt kommune tilvejebringe foreningsoversigter, som muliggør dialogen mellem skoler og foreninger.
I udgangspunktet har skolen initiativpligten for samarbejdet. Med udgangspunkt i de pædagogiske planer kan skolen udbyde opgaver til relevante foreninger, og foreningerne kan herefter byde ind alt efter lyst og
muligheder. Samarbejdet skal i øvrigt baseres på nogle grundlæggende
elementer, som skal gælde for samarbejdet mellem skole og idrætsforening:
 Samarbejdet skal være et tilbud ikke en forpligtelse for foreningerne
 Samarbejdet skal kun gælde foreninger som ønsker at bidrage og må
ikke tage ressourcer fra foreningernes normale aktiviteter
 Det skal være nemt for foreningerne at deltage i samarbejdet
 Det skal være nemt for lærere og skoler at samarbejde med foreningerne
 Foreningerne skal inddrages tidligt i forløbet
 Hvis foreningernes trænere og instruktører inddrages i undervisningen
eller den understøttende undervisning skal der medfølge finansiering
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til aflønning af foreningernes instruktører og indkøb materiel, så foreningernes økonomi ikke belastes.
Kommunen skal sikre koordination mellem skoler og foreninger og
mellem skoleforvaltning og kultur- og fritidsforvaltning.

DIF og DGI peger på, at det konkrete samarbejde på de enkelte skoler tager udgangspunkt i en eller flere af nedenstående fire modeller:
1. Partnerskabsmodel
2. Profilskolemodel
3. Trænermodel
4. Indsatsmodel
5. Talentmodel
6. Intromodel
7. Karavanemodel
8. Inspirationsmodel
Det vil være naturligt, at de forskellige modeller tilpasses de lokale forhold
for skolerne og foreningerne ude i kommunerne, men for DIF og DGI er
udgangspunktet de otte modeller.
Partnerskabsmodellen
I partnerskabsmodellen indgår en eller flere skoler et decideret partnerskab med en forening, der sigter på, at foreningen kan levere idrætsaktiviteter for hele årgange, hvor eksempelvis alle sjetteklasser kommer
igennem et bestemt forløb i løbet af en periode. Partnerskabsmodellen er
altså mere kontinuerlig end, hvad man kan betegne som almindelige foreningsbesøg.
Målsætningerne, rammerne og de gensidige forventninger til skole og forening bør i denne model være nedskrevet i en decideret partnerskabsaftale mellem skolen/kommunen samt foreningen. En aftale der ligeledes sætter rammerne for den kompensation, som foreningen skal modtage for
enten at stille trænere, materiel eller faciliteter til rådighed.
Der findes ikke mange konkrete eksempler på partnerskabsaftaler mellem
skole og forening defineret som i ovenstående, men de initiativer som
Svendborg Kommune har taget i forhold til Svendborg modellen, hvor der
generelt på kommunens skoler er skabt rum og tid til mere idræt i løbet af
skoleugen viser, at det allerede nu kan lade sig gøre at skabe rum for mere idræt og bevægelse i folkeskolen, hvorfor vi ser den partnerskabsmodel, der sigter mod hele årgange som realistisk i en længere skoledag
med understøttende undervisning inkluderet.
Profilskolemodel
Modellen rummer et 2 års udviklingsforløb, hvor en skole skal igennem 3
grundmoduler samt selv identificerer nogle områder, hvor den vil arbejde
med idræt, leg og bevægelse ved hjælp af særlig tilrettelagte indsatser.
Forløbet afsluttes med, at den pågældende skole udnævnes som skole
med en særlig bevægelses- og aktivitetsprofil.

Side 2
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Grundfilosofien er at der på skolen skal markant mere bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen end før. Det betyder, at alle er nødt til at tage et ejerskab og at alle skal involvere sig. For at blive profilskole er det
et krav, at alle lærere, ledelse og pædagoger skal med i de 3 grundmoduler. Det er ligeledes et krav omkring de udvalgte indsatser, at der sættes
bevægelsesinitiativer i gang på både indskoling, mellemtrin, udskolingen
samt skolefritidsordningen. På den måde sikres, at alle såvel voksne som
børn, stifter bekendtskab med den store ændring det er, at være en profilskole.
Det er de voksne (lærere, pædagoger og ledelse) der er centrale aktører i
forløbet, forstået på den måde, at det er de voksne der beslutter, hvilke
bevægelsesinitiativer der skal igangsættes samt hvilke værdier og målsætninger, der skal ligge til grund. Det er ligeledes de voksne der via de
nye initiativer sikrer, at der genereres bevægelse og aktivitet i skoletiden.
Her er alle muligheder åbne. Fx kunne nævnes mere bevægelse ind i fagene, hvor der arbejdes med at integrere bevægelse som en naturlig del
af undervisningen, for at fremme læringen. Endelig er de voksne vigtige i
forhold til at være gode rollemodeller.
Trænermodellen
I trænermodellen foregår samarbejdet eller udvekslingen mellem skolen
og foreningen mere på individniveau. Samarbejdet mellem skole og forening består i, at en forening kan stille eksempelvis dygtige børnetrænere
til rådighed for skolen efter nærmere aftale. Disse trænere indgår herefter
som undervisningsassistenter i såvel idrætsundervisningen som i den understøttende undervisning.
Et tættere samarbejde mellem skole og foreninger på individniveau vil få
den positive effekt for eleverne, at de vil blive undervist i forhold til seneste viden, som eksisterer i forhold til undervisning og træning af børn i
forskellige idrætter. Ligeledes har denne model den fordel, at trænerne i
idrættens regi er uddannet til at motivere til fysisk aktivitet og bevægelse,
mens lærerne i højere grad repræsenterer de pædagogiske kompetencer
og erfaringer, som er nødvendig i undervisningen.
Som udgangspunkt vil især trænere og instruktører, der har gennemført
kurser og uddannelsesforløb i idrættens regi være særligt velegnede til at
påtage sig nogle af disse opgaver som undervisningsassistenter i folkeskolen.
Konkret vil et samarbejde inden for denne model foregå på den måde, at
de foreninger der har kvalificerede børnetrænere kan stille disse trænere/instruktører til rådighed for et samarbejde med skolen i et antal aktivitetstimer. Skolen vil i denne model skulle aftale med foreningen og træneren, hvorledes indsatsen honoreres.
Indsatsmodel
Der er evidens for, at deltagelse i idræt og fysisk aktivitet kan have en
gavnlig effekt i forhold til udvikling af motorisk svage børn, social og kulturel inklusion, overvægtige børn, børn med opmærksomhedsforstyrrelser
m.v.

Side 3
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I et samarbejde mellem skolen, DIF/DGI og lokale foreninger vil der i
mange tilfælde kunne skræddersys særlige indsatser og særlige aktiviteter til disse grupper af børn. DIF og DGI har mange vellykkede erfaringer
med projekter, der kan tilpasses lokale forhold.
Talentmodel
Modellen retter fokus på de talenter, der efter idrættens mening får stor
glæde af den længere skoledag, hvor der er adgang til den fleksible tilgang, der kan sikre, at talenterne får adgang til træne i deres respektive
foreninger om morgenen eller kan bruge en del af undervisningspligten
om eftermiddagen til en ekstra træning enten sammen med andre talenter, der er samlet på skolen eller ude i deres forening.
Modellen med fokus på de bedste eksisterer allerede i vidt omfang på de
idrætsskoler, som er oprettet i de 18 elitekommuner, som Team Danmark
har lavet en aftale med. Her har man altså uden en reform fundet plads til
den fleksible tilgang, som er nødvendig, hvis fremtidens danske idrætsstjerne skal have bedre mulighed for at kombinere deres store passion for
deres idræt men en fornuftig skolegang, der ruster dem til at komme videre i uddannelsessystemet. Den store forskel i forhold til i dag er, at man
nu får mulighed for at gøre noget for de allerbedste talenter i samtlige
danske kommuner og folkeskoler.
Intromodel
Skolen tager kontakt til et bredt udsnit af idrætsforeninger i lokalområdet.
Foreningerne inviteres til – på skift – at introducere foreningen og dens
aktiviteter over for børnene.
Karavanemodel
DGI’s landsdelsforeninger og DIF’s specialforbund har udviklet forskellige
former for ”karavaner”. Der er tale om et tilbud om besøg af større eller
længere varighed – typisk 1-5 dage – med mulighed for nye og spændende former for idræt, leg og fysisk aktivitet til børnene. I flere tilfælde kan
besøget suppleres med inspirationskursus for skolens lærere.
Inspirationsmodel
Det er et vigtigt element i intentionerne bag forslaget til folkeskolereform,
at fysisk aktivitet skal integreres i alle fag i skolen. Mange foreninger råder over trænere og instruktører, der vil kunne supplere undervisningen i
disse fag med sparring, udvikling, ideer og inspiration, ligesom DIF og
DGI har udviklet en række koncepter og undervisningsmateriale, der kan
tages i brug.

Side 4
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Baggrund
gg u d

Forskelligheden er stor!
•

Dynamiske foreninger som følger med tiden, evt. med
en eller flere medarbejdere.
medarbejdere

•

En- eller flerstrengede foreninger

•

Foreninger med fokus på lokalområdet

•

Osv.

•

Kommunen kender dem alle – hvis de får nogen
g
form
for støtte
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DGI’s
DGI
s Vision

Det er videnskabeligt dokumenteret, at

idræt og bevægelse

bedre

er en vejj til
læring og bedre

sundhed.

Det er initiativer
initiativer, som alle bidrager til at styrke
bestræbelserne på at gøre

alle børn

mere ffysisk
i k aktive.
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Det nye
y lovforslag
o o s g

1.

at der nu indføres en forpligtelse til at samarbejde
med det lokale foreningsliv

2.

at idræt bliver et prøve- og karakterfag

3.

at der indføres en bestemmelse om at undervisningstiden skal
tilrettelægges så eleverne deltager i motion og
bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen

4.

at idrættens organisationer kan indstille en repræsentant til
Råd for børns læring

5.

at det bliver muligt at tilbyde to pladser i skolebestyrelsen
til repræsentanter fra det lokale foreningsliv.
foreningsliv
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Vi hæfter os især
s
ved
d

gensidig respekt for og anerkendelse af de forskellige
kulturer, det frivillige foreningsliv og folkeskolen repræsenterer.
Kommunen har
K
h (bør
(b have)
h
) en hel
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t l rolle
ll i formidling
f
idli
aff – i
hvert tilfælde – de overordnede
aftaler/procedurer/politikker/faktuelle oplysninger på området
Der hersker ingen tvivl:
I udgangspunktet har skolen initiativpligten for samarbejdet.
Med udgangspunkt i de pædagogiske planer kan skolen udbyde
opgaver til
il relevante
tl
t fforeninger,
i
og foreningerne
f
i
k
kan herefter
fht b
byde
d
ind alt efter lyst og muligheder.
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Forudsætninger
o uds
g
for
o s
samarbejdet
jd

•

Samarbejdet skal være et tilbud ikke en forpligtelse for foreningerne

•

Samarbejdet skal kun gælde foreninger som ønsker at bidrage og må
ikke tage ressourcer fra foreningernes normale aktiviteter

•

Det skal være nemt for foreningerne at deltage i samarbejdet

•

Det skal være nemt for lærere og skoler at samarbejde med
foreningerne

•

Foreningerne skal inddrages tidligt i forløbet

•

Hvis foreningernes trænere og instruktører inddrages i
undervisningen skal der medfølge finansiering til aflønning af
foreningernes
g
instruktører
ø
og
g indkøb
ø materiel,, så foreningernes
g
økonomi ikke belastes.
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Grundlæggende
G
u d gg d elementer for
o
samarbejdet

mellem skoler og foreninger
mellem skoleforvaltning og kulturkultur og
fritidsforvaltning.
Kommunen har en helt central rolle.

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen
Bilag 7 - Side -9 af 13

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Kommunen skal sikre
koordination

At styrke børns læring og bevægelsesglæde
DIF og
g DGI p
peger
g på,
p , at det konkrete samarbejde
j
p
på de enkelte skoler tager
g
udgangspunkt i en eller flere af nedenstående otte modeller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partnerskabsmodel
Profilskolemodel
Trænermodel
Indsatsmodel
Talentmodel
Intromodel
Karavanemodel
Inspirationsmodel

Det vil være naturligt, at de forskellige modeller tilpasses de lokale forhold for
skolerne og foreningerne ude i kommunerne, men for DIF og DGI er
g g p
de otte modeller.
udgangspunktet
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Forskellige
o s
g modeller
od
til inspiration
sp
o

•

Diskutere processer og evt. metode i forhold til skoleledere og
foreningsrepræsentanter i kommunen – vis muligheder i stedet for
fokusering på problemstillinger – DGI kan være behjælpelig i denne
p
proces.

•

kortlægge i hvilket omfang der er konflikt mellem eksisterende
aktiviteter i idrætsforeningerne og den udvidede skoledag (hvornår
har idrætsforeningerne allerede træning indenfor den nye skoletid).

•

tilvejebringe foreningsoversigter, som muliggør dialogen mellem
skoler og foreninger.

•

Ansættelse af foreningskonsulenter/playmakere,
foreningskonsulenter/playmakere som kan være
medvirkende til at formidle et konstruktivt samarbejde med
foreningerne.
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Praktik i kommunen
o
u
– hvordan
o d
kommer vi videre

1.

at der nu indføres en forpligtelse til at samarbejde
med det lokale foreningsliv

2.

at idræt bliver et prøve- og karakterfag

3.

at der indføres en bestemmelse om at undervisningstiden skal
tilrettelægges så eleverne deltager i motion og
bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen

4.

at idrættens organisationer kan indstille en repræsentant til
Råd for børns læring

5.

at det bliver muligt at tilbyde to pladser i skolebestyrelsen
til repræsentanter fra det lokale foreningsliv.
foreningsliv
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Der er stor mulighed for gevinst!

For ALLE børn
Vi har et stort ansvar
Tak f or o rdet
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idræt og bevægelse
er en vej til
bedre læring og bedre sundhed.
sundhed
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Lyngby den 1. februar 2014
Til Kommunalbestyrelsen, Kultur og Fritidsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget
Når den nye folkeskolereform træder i kraft pr.1. august 2014 er Musikskolen og folkeskolerne
gensidigt forpligtet til at samarbejde - et samarbejde som musikskolebestyrelsen hilser
velkomment.
På bestyrelsesmødet i musikskolen mandag den 27. januar 2014 blev dette kommende
samarbejde drøftet. På baggrund af disse drøftelser og i forlængelse af brevet fra
musikskolebestyrelsen til kommunalbestyrelsen af 21. november 2013 (forelagt KFU og BUU
den 26. november 2013) fremsender musikskolebestyrelsen hermed et katalog med mulige
samarbejdsprojekter mellem musikskole og folkeskole.
Med dette brev foreslår musikskolens bestyrelse, for at folkeskolens forpligtelse om et
samarbejde med musikskolen opfyldes, at:


Alle elever, i løbet af deres tid i indskolingen – med hovedvægt på 3.
klassetrin, tilbydes et undervisningsforløb der tilrettelægges i et samarbejde
mellem musikskolen og folkeskolen.
Jvf. vedhæftede oversigt over mulige samarbejdsprojekter.

Derudover indgår musikskolen meget gerne samarbejder der retter sig mod elever på
mellemtrinnet og i udskolingen.
I henhold til folkeskolens fælles mål skal undervisningen i musik blandt andet medvirke til
elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik,
samt øge deres forståelse af sig selv, som en del af et fællesskab – gennem aktiv og skabende
beskæftigelse med musik.
De foreslåede projekter understøtter disse fælles mål for folkeskolens musikundervisning og vil
dels styrke elevernes generelle musikalske kompetencer, dels tilføre eleverne praktiske
færdigheder i relation til musikudøvelse.
Projekterne er fleksible og kan variere i varighed og omfang. De endelige projektbeskrivelser
vil blive til i et samarbejde med den enkelte folkeskole. Musikskolebestyrelsen anbefaler, at
projekterne orienterer sig mod elever i indskolingen, hovedsageligt 3. klassetrin, da eleverne
på dette klassetrin fysisk vil kunne magte instrumenter i fuld størrelse og da det er
musikskolens erfaring, at elever på dette trin har en stor parathed overfor musikundervisning.
Dog henvender rytmikprojektet sig til elever på 0. og 1. klassetrin.
Projekterne bidrager desuden til opfyldelse af folkeskolens trinmål for 3. klasse, hvor der
blandt andet skal arbejdes med at: Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i
fælles musikalsk udfoldelse, anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i
enkle sammenspilsarrangementer, deltage i sammenspil med varierende rytmer og
stemmeforløb, anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende
musikalsk arbejde.
Derudover kan projekterne bibringe eleverne et øget kendskab til forskellige instrumenter,
som de ellers ikke har mulighed for at stifte bekendtskab med i praksis i den almindelige
musikundervisning i skolen. Herved understøttes og videreudvikles den musikundervisning
eleverne i forvejen modtager.
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Projekterne rammer bredt og vil også give elever, der ikke normalt har mulighed for at benytte
musikskolens tilbud lejlighed til at prøve kræfter med instrumentalundervisning på et højt
fagligt niveau.
Musikskolebestyrelsen foreslår derfor, at der udarbejdes fælles kommunale retningslinjer, så
skolerne forpligtes på, at et eller flere af disse projekter udbydes på samtlige skoler i
kommunen.

Med venlig hilsen
På vegne af musikskolebestyrelsen
Jens la Cour

Formand for bestyrelsen, Lyngby-Taarbæk Musikskole
Høringssvar også sendt til chef for Center for Sundhed og Kultur Charlotte Bidsted
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Mulige samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne

Musikskolen foreslår samarbejdsprojekter løbende over f.eks. 6-10 uger med eksempelvis 2
ugentlige lektioner med deltagelse af et varierende antal musikskolelærere, afhængig af behovet i
det enkelte projekt. Projekterne er tiltænkt indskolingen, med hovedvægt på 3. klassetrin.
Rytmikprojektet henvender sig til 0. og 1. klassetrin. Øvrige projekter henvender sig til 3.
klassetrin.


Rytmikprojekt
Rytmiklærere fra musikskolen samarbejder med skolens musiklærere eller klassens egen
lærere om et rytmikforløb for en eller flere klasser. Klassen inddeles f.eks. i to hold, hvor
den ene halvdel undervises i rytmik, mens den anden halvdel undervises i almindelige
skolefag. Man kan også forstille sig et forløb, hvor musikskolens rytmiklærere og klassens
egne lærere samarbejder ud fra et fælles overordnet tema – f.eks. sprogudvikling.
Målgruppe: 0. og 1. klassetrin.



Blæserprojekt
Musikskolen stiller blæserlærere til rådighed for eleverne, som alle i en given periode
undervises på små hold af 5 til 6 elever af musikskolens lærere i samarbejde med klassens
egen musiklærer.
Folkeskolen søger for, at en af klassens lærere, fx musik- eller dansklærer deltager i
undervisningen som gennemgående person, der kender eleverne og kan hjælpe med
almindelig motivation, opmuntring og evt. som konfliktløser for eleverne.
Forud for forløbet hjælper klassens musiklærer med at inddele børnene i mindre grupper ud
fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne vil prøve i forløbet. Musikskolen stiller
instrumenter til rådighed, som eleverne gratis låner med hjem i projektperioden.
Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med et orkesterinstrument med mulighed for
på sigt at indgå i et blæserorkester på den enkelte skole, såfremt skolen ønsker at oprette et
sådant.
Målgruppe: 3. klassetrin.



Strygerprojekt
Musikskolen stiller strygerlærere til rådighed for eleverne, som alle i en given periode
undervises på små hold af 5 til 6 elever af musikskolens lærere i samarbejde med klassens
egen musiklærer.
Folkeskolen søger for, at en af klassens lærere, fx musik- eller dansklærer deltager i
undervisningen som gennemgående person, der kender eleverne og kan hjælpe med
almindelig motivation, opmuntring og evt. som konfliktløser for eleverne.

1
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Forud for forløbet hjælper klassens musiklærer med at inddele børnene i mindre grupper ud
fra ønske om hvilket instrument, eleverne gerne vil prøve i forløbet. Musikskolen stiller
instrumenter til rådighed, som eleverne gratis låner med hjem i projektperioden.
Eleverne får mulighed for at stifte bekendtskab med et orkesterinstrument med mulighed for
på sigt at indgå i et strygerorkester på den enkelte skole, såfremt skolen ønsker at oprette et
sådant.
Målgruppe: 3.klassetrin.


Korprojekt
Musikskolens sanglærere underviser skolens elever i kor og sangteknik i samarbejde med
skolens musiklærer eller klasselærer. Der vil blandt andet blive arbejdet med
flerstemmighed og klangdannelse. Projektet vil understøtte den enkelte skoles muligheder
for at oprette eller opkvalificere skolekortilbuddet.
Målgruppe: 3. klassetrin.



Bandprojekt: Musikskolens instrumental- og bandlærere underviser eleverne i at spille i
band i samarbejde med skolens musiklærer. Musikskolens instrumentallærere giver
derigennem eleverne et øget kendskab og praktiske færdigheder på instrumenterne.
Undervisningen foregår for en halv klasse ad gangen
Målgruppe: 3. klassetrin



Stomp og SSB (sang, spil og bevægelses)projekt: Musikskolens lærere underviser
eleverne i at spille sammen på trommer og percussion samt redskaber fra hverdagen: f.eks.
spande, koste, tønder og poser samt klap, tramp og sang til et stort fællesnummer. Der laves
desuden mindre dansekoreografier.
Undervisningen kan foregå med 1-3 klasser ad gangen.
Målgruppe: 3. klassetrin

2
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Samarbejdsaftale for Lyngby‐Taarbæk Kommunes folkeskoler og musikskolen
I nye folkeskolereform er det beskrevet, at skolerne indgår i samarbejder i form af partnerskaber
med lokalsamfundets kultur‐, folkeoplysnings‐, idræts‐ og foreningsliv og kunst‐ og kulturskoler,
med lokale fritids‐ og klubtilbud samt med kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler,
der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske
emner. I bemærkningerne til loven er dette beskrevet således at kommunerne forpligtes til at sikre
et samarbejde. Særligt forpligtes folkeskolen og de kommunale musik‐, kunst‐ og kulturskoler til et
gensidigt samarbejde. Der gives dog frihed til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse
samarbejder udmøntes i praksis.
I henhold til reformen fastsætter kommunalbestyrelsen mål og rammer for skolernes samarbejde
og skolebestyrelserne fastsætter rammer for det lokale samarbejde. Lyngby‐Taarbæk Kommunes
Børne‐ og Ungdomsudvalg har specifik fremsat ønske om, at få en ramme for samarbejdet mellem
Lyngby‐Taarbæk Kommunes folkeskoler og musik‐ og billedskole til godkendelse.
I arbejdet med skolereformen i Lyngby‐Taarbæk Kommune har musik‐ og billedskolens rolle og
muligheder tidligere været drøftet i arbejdsgruppen omkring Indhold og struktur og den
anbefalingsrapport som dette mundede ud i, samt i notatet Rammer og indhold for
implementering af den nye folkeskolereform i Lyngby‐Taarbæk Kommune. Begge skriv er fremlagt
for Børne‐ og Ungdomsudvalget og har blandt andet haft fokus på at tænke musikskolen ind i den
understøttende undervisning, i den fagopdelte undervisning, på talentudvikling og på de andre
nye muligheder, som reformen giver. I det seneste notat nævnes en række forskellige former for
samarbejder fx:





Mulighed for inddragelse af musikskolens undervisere i den obligatoriske undervisning
Oprettelse af talentklasser i musik
Inddragelse af musikskolens lærere i den understøttende undervisning
Mulighed for at elever kan opfylde deres undervisningspligt i musiktimerne eller de
understøttende undervisningstimer ved at deltage i musikundervisning på den kommunale
musikskole. Dette betyder i praksis, at en elev eksempelvis kan gå til fast tilrettelagt
instrumentalundervisning i skoletiden (mod betaling), såfremt forældrene ønsker det, og
skolelederen vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Kultur‐ og Fritidsudvalget har i januar 2014 besluttet at afsætte 150.000 kr. til pilotprojekter for
partnerskaber mellem musikskolen og folkeskolerne. Med afsæt i denne pulje kan der igangsættes
en række pilotprojekter i 2014, som kan bidrage til at udvikle samarbejde og partnerskab mellem
Lyngby‐Taarbæk Kommunes skoler og Musik‐ og billedskolen. Det kan blandt andet være projekter
inden for områderne rytmik, orkester, band, sang og kor. Skal sådanne pilotprojekter permanent
integreres i skolen og udbredes til samtlige skoler forudsætter det, at der afsættes ressourcer
hertil. Fremadrettet følges op på samarbejdet mellem skolerne og musikskolen i den årlige
kvalitetsrapporten på skoleområdet.
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Lyngby‐Taarbæk Kommune ønsker at lade initiativerne spire på de lokale skoler. Kommunens
skoler er ikke forpligtet til en bestemt type af samarbejde, det er op til den enkelte skole og
skolebestyrelse at beslutte.

Udpluk af lovforslag vedtaget d. 20. december 2013
4. I § 3 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:
»Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur‐,
folkeoplysnings‐, idræts‐ og foreningsliv og kunst‐ og kulturskoler, med lokale fritids‐ og klubtilbud og med de
kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens
formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for
skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.
Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at personer, der ikke er ansat ved
kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske
emner og understøttende undervisning.«

Bemærkningerne til lovforsalget
2.1.5. Den åbne skole
Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det
lokale idræts‐, kultur‐ og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover
forpligtes folkeskolen og de kommunale musik‐, kunst‐ og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op
til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.
Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage
til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer.
Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i
musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for
valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning.
Skolelederen kan endvidere give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i
ungdomsskolen i fag, der findes inden for folkeskolens fagrække.
Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 4 og 71, § 2, nr. 1 og 3 samt § 3, nr. 1.

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen
Bilag 10 - Side -1 af 3

DGI Profilskoler		
Idræt, leg & bevægelse
– i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen
Bilag 10 - Side -2 af 3
Hvad er profilskoler?

Hvordan bliver man profilskole?

Skolen har ansvar for:

Profilskoler er et koncept, som er under udvikling af Dansk
Skoleidræt og DGI, for certificering af skoler med særlig fokus på idræt, leg og bevægelse som en naturlig og integreret
del af hele skoledagen. Som profilskole sætter man nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af
hverdagen på tværs af skole-, familie-, fritids- og foreningsliv. For både familie og idrætsforeninger er vigtige medspillere i forhold til skolen, når det handler om at fremme børn
og unges lyst til bevægelse i bred forstand.

For at blive profilskole skal skolen gennemgå et fastlagt
udviklingsforløb. Det skal skabe de kulturelle og faglige
forudsætninger for, at skolens personale kan, tør og vil
sikre, at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig
del af elevernes hverdag, ligesom forældre og lokale idrætsforeninger også involveres i processen. Derudover skal
skolen sikre, at der afsættes ressourcer til at implementere
konkrete bevægelsesindsatser med udgangspunkt i den
udviklingsplan, som fastlægges undervejs i forløbet.

Hvorfor profilskoler?

Tidsplan og indhold

• at afsætte den nødvendige tid til deltagelse i forløbet.
• at nedsætte en arbejdsgruppe, der får tid til at fordybe
sig i arbejdet med udvælgelse og implementering af
indsatser. I arbejdsgruppen indgår personer fra indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt personer fra
ledelsen.
• at alle er indstillet på at udvikle og ændre på hverdagspraksis i projektperioden.
• at deltage i opfølgnings- og evalueringsdage.
• at afsætte de økonomiske ressourcer for deltagelse i
projektet.

Udgangspunktet for profilskolekonceptet er selve glæden
og begejstringen ved at bevæge sig, fordi det fremmer børn
og unges lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og derved
skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet. Når børn
og unge får positive oplevelser med idræt og bevægelse –
både individuelt og i fællesskab med andre, så motiverer
det dem også til at være aktive i foreningslivet og i deres fritid generelt. Centralt i profilskolekonceptet står samtidig,
at en målrettet indsats omkring mere fysisk aktivitet i skolen – der også bygger bro til et aktivt familie- og foreningsliv – ikke kun er til gavn for elevernes sundhed. Det har også
en lang række positive effekter i forhold til deres kognitive,
motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling. Et
andet vigtigt element i konceptet er, at de voksne skal være
rollemodeller i forhold til børnene.

Udviklingsforløbet er overordnet set opdelt i tre moduler,
som sammenlagt tager ca. 1½ år at gennemføre. Det første
halve år koncentrerer sig omkring modul 1 og 2. Her skal
skolens personale finde frem til en fælles forståelse af, hvorfor man ønsker en skole med særlig fokus på idræt, leg og
bevægelse og hvilke mål, man har med det. Personalet skal
også fastlægge, hvilke indsatser man vil fokusere på for at
understøtte de mål. Dansk Skoleidræt og DGI vil præsentere en pallette af forskellige aktiviteter og indsatser, og en
mindre gruppe af skolens personale skal i det følgende år
arbejde med at udvælge og igangsætte fem konkrete bevægelsesindsatser. Når arbejdsgruppen har planlagt, afprøvet
og evalueret, hvordan indsatserne kan implementeres, afholder man modul 3, og skolen certificeres som profilskole.

Skolen kan certificeres når:
• den har deltaget i og gennemført udviklingsforløbet.
• den har planlagt, afprøvet og evalueret minimum fem
udvalgte bevægelsesindsatser og lagt en plan for, hvordan de implementeres i skoledagen.
• den har været i dialog med og eventuelt indgået
en samarbejdsaftale med en/flere lokale idrætsforeninger.
• den har udarbejdet og vedtaget en bevægelsespolitik.
• skolebestyrelsen har givet tilsagn om opbakning
til udviklingsplanen, bevægelsespolitikken, indsatserne samt det fortsatte arbejde med idræt, leg og
bevægelse som profilskole.

Aftalen
Et profilskoleforløb er bygget op omkring en grundpakke. Derudover skal skolen arbejde med minimum
fem udvalgte bevægelsesindsatser efter eget ønske. Den
endelige pris aftales individuelt med hver skole.

Idræt som boostende faktor
Fra undersøgelsen ”Københavnerbarometeret” ved vi, at fysisk aktivitet i skolen øger børnenes
selvværd og reducerer mobning, fordi eleverne gennem idræt og bevægelse lærer sociale
spilleregler og dannes socialt. Når man taler om idræt som en boostende faktor, så tæller både
idræt i skolen og i fritiden positivt på kontoen.
Kilde www.bufnet.kk.dk/kb

Fysisk aktivitet forebygger sygdomme
Sundhedsstyrelsen påpeger, at minimum
60 minutters fysisk aktivitet med moderat
til høj intensitet hver dag kan medvirke
til at forebygge følgende sygdomme:
Hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk,
diabetes, fedme, muskel- og skeletlidelser,
stress, visse former for kræft, depression,
demens og knogleskørhed.
Kilde: Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger til fysisk
aktivitet for børn og unge 5-17 år, 2011

Der er sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring
I oktober 2011 blev der afholdt en konsensuskonference, hvor
forskere fra Danmark og Sverige sammen med repræsentanter
fra idrættens organisationer samt Kulturministeriet og Børne- og
Undervisningsministeriet var samlet for at diskutere forholdet
mellem fysisk aktivitet og læring. Forskerne repræsenterede
meget forskellige fag og discipliner inden for området.
På konferencen blev der fremlagt såvel originale studier som
reviews over relevante internationale studier på feltet. På
baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne
på konferencen kunne det konkluderes, at der er en
dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring
uanset alder.
Konklusionen hænger bl.a. sammen med:
• at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort
i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse,
sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og
opmærksomhed.
• at læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er
udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.
• at fysisk aktivitet integreret i undervisningen ud over
idrætsundervisningen har vist sig at fremme læring.
(Kilde: Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, 2011)
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Kursusforløb
Modul 1

· Fælles fundament for alle – aktiviteter og overvejelser i teori og praksis.

3 timers forløb
Alle lærere skal deltage

· Hvorfor skal vi arbejde med bevægelse, hvilke værdier ligger til grund, hvilke
sammenhænge og relationer indgår vi i, og ikke mindst hvilke følelser og
fordomme vækker bevægelse og fysisk aktivitet hos den enkelte.
· I slutningen af modulet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal være
omdrejningspunkt og koordinerende i forløbet. Arbejdsgruppen skal have
mandat fra den resterende stab til at arbejde videre med at udvikle skolens profil
i forhold til idræt, leg og bevægelse.
· Hvorfor skal vi bevæge os?

Modul 2
3 timers forløb
Arbejdsgruppe eller
udvalgte lærere

· Hvorfor skal vi bevæge os?
· Opstart af udviklingsplan – hvordan sættes de grundlæggende temaer i spil på
resten af skolen, og hvem gør hvad mv.
· Grundlæggende temaer, f.eks. Flow modellen, legekabelonen, organisations-cirklen mv.
· Udvælgelse og prioritering af indsatser.
· Planlægning af videre forløb.

Udvalgte
indsatser

· Her igangsættes minimum fem udvalgte indsatser.

Forløb der strækker
sig over 1/2 til 1 år.
Arbejdsgruppe eller
udvalgte lærere

· Der igangsættes indsatser på hele indskoling, mellemtrin og udskoling.

Modul 3

· Udviklingsplanen fremlægges af den udvalgte arbejdsgruppe og vedtages endeligt.

3 timers forløb
Alle lærere skal deltage

· Der vælges indsats alt efter, hvilken profil skolen ønsker at udvikle.

· Skolen certificereres.

Kontakt
DGI
Vingsted Skovvej 1 • 7100 Vejle
Tlf. 79 40 40 40 • www.dgi.dk
Katja Bødtger: Katja.beodtger@dgi.dk
Max Rasmussen: Max.rasmussen@dgi.dk
Dansk Skoleidræt
Lindholm Havnevej 31 • 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 46 46 • www.skoleidraet.dk
Niels Grinderslev: ng@skoleidraet.dk
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Center for Uddannelse og Pædagogik
Journalnr. :
Dato ........ : 03.02.2014
Skrevet af : EP /45973063

NOTAT
om
Forslag til timefordelingsplan fra skoleåret 2014/2015

Børne- og ungdomsudvalget behandlede på deres møde torsdag den 9. januar 2014 sag vedr.
Implementering af folkeskolereformen.
I den forbindelse har udvalget bedt om yderligere scenarier for en timefordelingsplan for skoleåret 2014/2015 og frem.
For alle timefordelingsplaner gælder, at de skal opfylde folkeskolens krav om minimum antal
undervisningstimer i fagene dansk og matematik (fra 1. – 9. klasse) og historie (fra 3.– 9.
klasse) samt minimum antal lektioner pr. klassetrin. Desuden skal der undervises i alle de
beskrevne fag.
I bilag til dette notat gennemgås 5 scenarier for fremtidig timefordelingsplan. Scenarierne er
beskrevet nærmere i det nedenstående.

Scenarie 1 – flere dansktimer
Dette scenarie svarer til det, som var beskrevet i baggrundsnotatet.
På 2. klassetrin fastholdes det høje dansktimetal på 11 lektioner (mod reformens 10) mod en
lektion mindre i natur / teknik.
På 3. klassetrin fastholdes det høje dansktimetal på 10 lektioner (mod reformens 9) svarende
til en merudgift på 0,4 mio. kr. årligt, idet en time i understøttende undervisning veksles til en
faglektion.
På 7. klassetrin fastholdes en kristendomslektion, lektionen flyttes fra 8. klassetrin (hvor konfirmationsforberedelsen foregår). For at opnå minimumstimetallet pr. klassetrin flyttes en
geografi-lektion fra 7. til 8. klassetrin.
I dette scenarie fokuseres der på at fastholde den høje faglighed i Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen, herunder især det høje lektionstal i dansk, der har været med til at sikre særdeles gode læseresultater.
Scenarie 2 – mere dansk, kristendom i 9. klasse
I dette scenarie flyttes en kristendomslektion fra 6. til 9. klasse – især med den begrundelse, at
kristendom er blevet prøvefag.
For at fastholde antallet af lektioner på 6. klassetrin fjernes den ekstra dansktime på 3. klassetrin og placeres på 6. klassetrin – i alt 8 dansktimer.
Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.
I dette scenarie fokuseres der også på at fastholde den høje faglighed ved et højt lektionstal i
dansk. Den ekstra dansktime lægges dog på mellemtrinnet, og der kan på den måde lægges
større vægt på faglig læsning.
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Scenarie 3 – færre lektioner
I dette scenarie udgår den ekstra dansktime i 3. klasse.
Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.
I dette scenarie lægges der lidt mindre vægt på undervisningslektioner, og der gives lidt mere
plads til den understøttende undervisning.
Scenarie 4 – mere praktisk/musisk
I dette scenarie tilgodeses den praktisk / musiske fagblok, idet der på 4. klassetrin flyttes en
natur/teknik lektion til håndværk/design og på 6. klassetrin flyttes en tysk/fransk lektion til
musik eller billedkunst. Eventuelt kan man nøjes med den ene af disse ændringer.
Det øvrige i scenarie 1 fastholdes, dog uden den ekstra time i dansk på 3. klassetrin.
I dette scenarie lægges der lidt mindre vægt på undervisningslektioner, og der gives lidt mere
plads til den understøttende undervisning. Samtidig styrkes de praktisk/musiske fag, og der
kan på den måde skabes mere plads til de aktiviteter, der fremmer sammenhængen i børnenes
dagligdag (jfr. bl.a. tankerne om ”den åbne skole”).
Scenarie 5 – mere kreativt, kristendom i 9.klasse
Den ekstra dansktime på 3. klassetrin udgår.
På 6. klassetrin flyttes en kristendomslektion til musik/billedkunst.
På 9. klassetrin flyttes en lektion fra samfundsfag til kristendom – igen med den begrundelse,
at kristendom er blevet prøvefag.
Det øvrige i scenarie 1 fastholdes.
Også i dette scenarie styrkes det praktisk/musiske, med samme begrundelse som i scenarie 4.
De enkelte scenarier kan kombineres. F.eks. kan en styrkelse af det praktisk/musiske i stedet
ske ved en forøgelse af lektionstallet – altså en variant af scenarie 1 eller scenarie 2, hvor det
så ikke er dansk, der styrkes.
Overgang vedr. 2. fremmedsprog
Udvalget anmodede desuden om en stillingtagen til, hvordan der kan tilvejebringes en overgangsløsning vedr. tysk/fransk på baggrund af de færre lektioner i 8. og 9. klasse Det reducerede antal lektioner i 8. og 9. klasse skyldes, at der i stedet gives lektioner i 5. og 6. klasse –
men disse lektioner får de nuværende elever på 5.-7. klassetrin selvsagt ikke udbytte af. Skolebestyrelsen på Hummeltofteskolen har henvendt sig om den samme problemstilling (vedlagt
som bilag).
Da der er tale om et midlertidigt problem, kan forvaltningen ikke anbefale, at der som en
kommunal regel tillægges flere lektioner i tysk/fransk i 8. eller 9. klasse. Hvis lektionerne
tillægges det samlede lektionstal, vil det koste ressourcer, som skal tages fra den understøttende undervisning. Hvis der i stedet tildeles færre lektioner i andre fag, vil der for disse fags
vedkommende blive færre lektioner end i dag. Derfor foreslås det, at skolerne på dette punkt
får en generel bemyndigelse til at fravige timefordelingsplanen indenfor folkeskolelovens
rammer. Dette kan eksempelvis gøres ved fleksible løsninger, hvor skolerne en del af året (i 8.
klasse) underviser intensivt i tysk/fransk mod en tilsvarende nedgang i eksempelvis valgfag,
engelsk, samfundsfag, ét af naturfagene eller ét af de praktisk/musiske fag.
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Hvis det ønskes, kan en hensyntagen til overgangsproblemet også opnås ved, at skolerne tildeles ressourcer til én ekstra lektion i tysk/fransk i 8. eller 9. klasse i stedet for en ekstra
dansktime i 3. eller 6. klasse (altså en variant af scenarie 1 eller scenarie 2).
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BILAG 1 ‐ Børne‐ og Ungdomsudvalget den 9.1.2014

Scenarie 1
Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

11

10

10

6

7

7

7

6

7

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

2

3

3

4

3

4

3

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

1

1

2

2

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

3

2

0

1

3

3

3

3

1

1

4

4

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

3

3

4

4

5

4

5

4

5

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

27

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

32

30

31

25

25

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7920

UVM timer efter

7890

26

30

31

31

32

32

31
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Børne- og ungdomsudvalget den 20.2.2014 - forskellige scenarier for timefordelingsplan fra august 2014.

Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

11

10

9

6

7

7

7

6

8

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

2

3

3

4

3

4

3

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

3

2

0

1

3

3

3

3

1

1

4

4

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

3

3

4

4

5

0

0

1

2

2

2

1

2

4

5

4

5

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

26

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

32

30

32

25

25

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7920

UVM timer efter

7890

26

30

31

31

32

32

31
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Scenarie 2

Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

11

10

9

6

7

7

7

6

7

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

2

3

3

4

3

4

3

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

1

1

2

2

1

2

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

3

2

3

3

3

3

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

3

3

4

4

4

4

5

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

26

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

32

30

31

25

25

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7890

UVM timer efter

7890

26

30

31

31

32

32

31
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Scenarie 3

Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

11

10

9

6

7

7

7

6

7

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

1

3

3

4

3

4

3

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0

0

1

1

2

2

1

2

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

3

2

3

3

3

3

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

4

3

4

4

4

4

5

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

26

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

32

30

31

25

25

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7890

UVM timer efter

7890

26

30

31

31

32

32

31
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Scenarie 4

Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

11

10

9

6

7

7

7

6

7

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

2

3

3

4

3

4

3

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0

1

2

1

1

0

0

1

2

2

2

1

1

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

4

5

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

3

2

3

3

3

3

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

3

4

4

4

4

5

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

2

2

2

1

0

1

0

0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

26

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

32

30

31

25

25

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7890

UVM timer efter

7890

26

30

31

31

32

32

31
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Notat
Emne: Folkeskolereform 2014

Økonomi Folkeskolereformen – beregninger og forudsætninger 3
Økonomi og mulige scenarier - Folkeskolereformen
Model 3.
Ændring i forhold til baggrundsnotatet


Øget forældrebetalingsandel (SFO 56 % - Klub 80 %) (53 % - 67 %)

Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform
Model 2
Udgifter ved skolereformen, mio. kr.

2014

2015

2016

2017

4,4

10,6

10,6

10,5

11,9

28,8

29,6

30,4

5,5
6,4

13,4

13,8

14,1

15,4

15,8

16,2

16,3

39,4

40,2

40,9

2014
-7,6

2015
-18,2

2016
-18,2

2017
-18,2

-6,3

-15,0

-15,0

-15,0

- heraf SFO - 56 % forældrebetaling

-3,5

-8,5

-8,5

-8,5

- heraf Klub - 80 % forældrebetaling

-2,7

-6,5

-6,5

-6,5

0,9

2,2

1,3

0,0

- heraf SFO

0,8

1,8

1,1

0,0

- heraf Klub

0,2

0,4

0,2

0,0

-5,0

-12,0

-12,0

-12,0

-17,9

-43,0

-44,0

-45,2

-1,6

-3,6

-3,8

-4,3

0,1
0,1

0,4
0,3

0,4
0,3

0,4
0,3

-1,4

-3,0

-3,1

-3,7

Flere faglige lektioner
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger
- heraf Lærere - 40 %
- heraf Pædagoger - 60%
Udgifter i alt

Finansiering af skolereform, mio. kr.
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen
- svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer
Ressourcer fra SFO og Klub

Åbent i lektiecafé (2014-2016)

Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)
Finansiering i alt
Finansieringsoverskud, mio. kr
1 ugentlig ekstra dansklektion (45 min) for 3. klasse
Svømmeundervisning - 4. klasse
Samlet økonomi

Ændret forældrebetalingsandel:
Med en forældrebetalingsandel på ca. 56 % vedr. SFO og ca. 80 % vedr. Klub, vil taksterne
med den nye SFO og Klubøkonomi, udgøre ca. 1.798 kr. for SFO og ca. 1.109 kr. for Klub.

Center for Økonomi og Personale
Koncernstyring
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Herved falder taksterne ifht. de nuværende 2014 takster med 115 kr. for SFO og 186 kr. for
Klub.
Nye takster
SFO - 56 %
KLUB - 80 %

Nuværende forældrebetaling
kr
kr

49.597
21.324

Ny forældrebetaling Pct. diff.
kr
kr

46.625
18.267

Takst 2014

5,99% kr
14,34% kr

Ny takst

1.913
1.295

kr
kr

1.798
1.109

Hvis det kun er forældrebetalingsandelen vedr. SFO der ændres, (øges fra de oprindelige 53
% til 56 %) vil den samlede økonomi i Model 3 forringes med 2,4 mio. kr., svarende til den
mindre indtægt for Klubområde t. Herved vil økonomien i 2015 udvise et lille f inansieringsoverskud på 0,6 mio.kr.
Hvis forældrebetalingsandelen fastholdes på nuværende niveau (Grundmodel) for både SFO
og Klub forværres den samlede økonomi i Model 2 med 4 mio.kr.
I 2015 vil økonomien herved (som i baggrundsnotat et) have et finansieringsunderskud på 1
mio. kr.
Tabel 1 og 2 – Økonomi ved ændret forældrebetaling SFO og Klub
Rationaler ved scenarier for forældrebetalingsandel - SFO
Forældrebetalingsandelen fastholdes på ca. 53 % (taksten falder) - Grundmodel

2014
-2,9

2015
-6,9

2016 2017
-6,9
-6,9

Forældrebetalingsandelen øges til på ca. 56 % (taksten falder)

-3,5

-8,5

Forældrebetalingen fastholdes (taksten fastholdes) - betalingsandelen øges til ca. 60 %

-4,4

-10,6

-10,6 -10,6

2014
-1,7
-2,7

2015
-4,1
-6,5

2016 2017
-4,1
-4,1
-6,5
-6,5

-3,7

-8,9

Rationaler ved scenarier for forældrebetalingsandel - Klub
Forældrebetalingsandelen fastholdes på ca. 67 % (taksten falder) - Grundmodel
Forældrebetalingsandelen øges til på ca. 80 % (taksten falder)
Forældrebetalingen fastholdes (taksten fastholdes) - betalingsandelen øges til ca. 93 %
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-8,9
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Center for Økonomi og Personale
Journalnr. :
Dato ........ : 04.02.2014
Skrevet af : ERPE/45973063

NOTAT
om
Hvilke afbureaukratiserings-initiativer indgår i Folkeskolereformen – og høringslovforslaget?

Det indgår i aftalen om folkeskolereformen – og økonomiaftalen mellem regeringen og KL –
at der gennemføres afbureaukratiserings-initivativer (herefter regelforenklinger), der vil kunne
frigøre godt 100 mio.kr. i folkeskolen og øge den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet i folkeskolen. 100 mio.kr. på landsplan svarer til ca. 1 mio.kr. i LTK.
En del af de foreslåede regelforenklinger skal understøtte den omprioritering af lærernes arbejdstid, der er nødvendig for at løfte reformen. Det skal bemærkes, at i de foreløbige beregninger af finansieringen af reformen, ligger konsekvensen af de regelforenklinger der måtte
påvirke lærernes arbejdstid udover forudsætningen om de 1,68 klokketimers ekstra undervisning pr. uge.
En del af de foreslåede forenklinger fordrer kommunal stillingtagen i forbindelse med implementeringen.
Nedenfor opsummeres de regelforenklinger, der er nævnt i aftale, økonomiaftale og høringslovforslag. Hovedparten af initiativerne må antages at have marginal (om overhovedet nogen)
betydning for ressourceanvendelsen.
Alt i alt skønnes det dog, at initiativerne omkring holddannelse og fælles ledelse vil kunne
give nogle gevinster. Det er dog ikke muligt at de økonomiske effekter præcist. I økonomiberegningerne er gevinsterne ved afbureaukratisering da heller ikke taget med.
De nævnte afbureaukratiserings-initiativer er som følger:


Holddannelse
o Lempelse i form af at ”50 pct.-reglen” (elever på alle klassetrin undervises i
klassen i den overvejende del af undervisningstiden) ophæves for 4.-10. klassetrin
o Vil kunne have en økonomisk betydning



Dannelse af pædagogisk råd gøres frivillig
o Medarbejderinddragelsen kan tænkes på anden måde
o I praksis beskeden økonomisk betydning



Mere fleksible rammer omkring klasselærerfunktionen
o Friere rammer for organisering af og ansvar for klasselærerfunktionen
o Bestemmelsen om at klasselærerens fag tillægges et årligt antal timer udgår
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o Der vil fortsat skulle anvendes ressourcer til funktionen, om end ikke fast tidsfastsat. Beskeden økonomisk betydning.


Lempeligere regler for etablering af fælles ledelser
o Definition af ”små skoler” der kan indgå i fælles ledelse ændret - fra 150 til
300 elever og ikke nødvendigvis beliggende i landområde
o Høring af i stedet for indstilling fra skolebestyrelser/forældrebestyrelser
o Der kan etableres fælles ledelse på tværs af folkeskole og ungdomsskole
o Vil kunne have økonomisk betydning – jf. Taarbæk Skole og ungdomsskolen.



Kravet om at lærer på skolen skal varetage skolebibliotekets funktioner bortfalder
o Begrænset økonomisk betydning, da LTK allerede har bibliotekerne som læringscentre



Enklere styring af timetallet – timetalsmodellen
o Minimumstimetal opgøres for ét år af gangen i stedet for tre.
o Minimumstimetallene for hver fagblok afskaffes
o I praksis ingen væsentlig betydning for ressourceanvendelsen



Afskaffelse af loft over daglig undervisningstid
o I dag loft for bh og 1.-3. klasse – erstattes af ugentligt timetal
o I sammenhæng med den samlede reform – ingen væsentlig økonomisk betydning



Lempeligere regler for valg og sammensætning af skolebestyrelser
o Ingen økonomisk betydning



Afdelingselevråd
o For afdeling med 5. eller højere klassetrin
o Ingen økonomisk betydning



Kommunalt udviklede valgfag
o Færre rammer for hvilke valgfag der kan udbydes
o Ingen økonomisk betydning

Der er herudover annonceret et arbejde om dels forenkling og videreudvikling af elevplanen, justering af kvalitetsrapporterne og forenkling af afgangsprøverne. Det er ikke på
nuværende tidspunkt muligt at vurdere rækkevidden heraf. Dermed heller ikke evt. frigørelse af ressourcer.
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Statusnotat vedr. folkeskolereformen, ØK-mødet 27. februar 2014

1) En lang række indstillingspunkter blev anbefalet til vedtagelse allerede ved
Børne- og Ungdomsudvalgets møde 9. januar 2014. Det drejer sig om punkt 1
(baggrundsnotatet som overordnet ramme), 3 (obligatorisk
svømmeundervisning), 5 (skolernes mulighed for at fravige
timefordelingsplanen), 6 (flere fremmedsprog), 7 (implementering af
understøttende undervisning sker lokalt), 8 (fælles grundlag for samarbejde
mellem Musikskolen og folkeskolerne), 9 (større samarbejde med eksterne
parter) og 11 (samlet evaluering)
2) Der blev på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 20. februar 2014 indstillet en
timefordelingsplan. Timefordelingsplanen er anderledes end alle de forelagte
scenarier, og den vedlægges som nyt bilag. Timefordelingsplanen indeholder 2
ekstra undervisningslektioner i forhold til minimumslektionstimetallet, altså 1
lektion mere end indstillingen i baggrundsnotatet. Hver af de ekstra lektioner
hentes fra den understøttende undervisning, og den samlede udgift kan skønnes
til 0,8 mio. kr.
3) Der blev på både Børne- og Ungdomsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets
møde 20. februar 2014 forelagt et ekstra indstillingspunkt (12, svarende til
særskilt anmodningssag fra Henriette Breum og Birgitte Hannibal) om
fastsættelse af en kvote for eksterne parter i den understøttende undervisning. I
Børne- og Ungdomsudvalget blev forslaget nedstemt, og det blev desuden
vedtaget, at forvaltningen forelægger et oplæg til, hvordan inddragelse af
foreningerne koordineres. I Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet en kvote
på 2 %. Der blev derudover forudsat, at der skal laves samarbejdsaftaler
mellem skolerne og foreningerne, og anbefalet, at dette indgår i skolernes
kvalitetsrapporter. Derudover blev det anbefalet, at alle elever i indskolingen
tilbydes et musikprojekt i samarbejde med Musikskolen.
4) Spørgsmålet om indhold og struktur på klub-området blev udsat på Børne- og
Ungdomsudvalgets møde 20. februar 2014. Arbejdsgruppens rapport er sendt
til høring i Klub Lyngby og i skolebestyrelserne. Sagen behandles i Børne- og
Ungdomsudvalget igen 13. marts 2014.
5) Den samlede økonomi/ressourcefordeling (herunder klub-økonomi) drøftes i
Børne- og Ungdomsudvalget igen 13. marts 2014. Der er bedt om et notat vedr.
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udvidelse af åbningstiden i fritidsklubben. Der pålægges ikke skolerne krav om
afbureaukratisering i forbindelse med reformen.
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Børne- og ungdomsudvalget den 20.2.2014 - indstilling til fremtidige timefordelingsplan fra august 2014.

Klassetrin
Humanistiske fag:
Dansk
Engelsk
Tysk/Fransk
Historie
Kristendom
Samfundsfag
Naturfag:
Matematik
Natur/Teknik
Geografi
Biologi
Fysik/Kemi
Praktiske/Musikske fag:
Idræt
Svømning
Musik
Billedkunst
Håndværk & design og madk.*
Valgfag
Klassens tid (udgår)
Samlet timetal
UVM årligt min. timetal pr. årgang

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

11

11

11

10

10

9

6

7

7

7

6

7

6

7

6

7

6

7

0

1

0

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

0

2

3

3

4

4

4

4

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1
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2
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2

2
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1

0
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0,75

0

0,75

0

0,75

0

0,92

0

0,83

0

1

0

1

0

22,5

25

25

25

27,75

26

27,75

30

27,75

31

26,92

31

28,83

32

31

33

30

32

25

25

26

30

31

31

32

32

* Handværk og design erstatter håndarbejde og sløjd, madkundskab erstatter hjemkundskab
LTK timer før

7425

LTK timer efter

7950

UVM timer efter

7890

Bemærkning: De ekstra timer i 2. fremmedsprog på 8. og 9. klasse gives som kompensation, idet de nuværende elever i 7. klasse ellers ville få færre
lektioner i dette fag efter reformen end før.

BUU 20.2.2014: "Denne timefordelingsplan ses der nærmere på om 3 - 4 år, når de i notatet beskrevne overgangsproblemer er overstået".
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Scenarie 1

Antal lektioner tv. = timefordelingsplan 2013/2014, antal lektioner th. = timefordelingsplan 2014/2015
stigning i lektionsantal = blå, fald i lektionsantal = gul
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kste / 3177

NOTAT
Om
Ændret besparelsespotentiale ved udvidelse af åbningstid i fritidsklubber

Udvidelse af åbningstid i fritidsklubber med 1 time dagligt i 40 skoleuger
Helårseffekt, mio. kr.

Bruttobesparelse

Forældrebetaling (67
pct.)

Udgifter
til friplads

Netto besparelse

Grundmodel

-8,9

6,0

-1,2

-4,1

Grundmodel +1 time dagligt i 40 skoleuger

-5,4

3,6

-0,7

-2,5

3,6

-2,4

0,5

1,6

Forskel
-=besparelse/+=udgift

I de hidtidige beregninger af økonomien ved folkeskolereformen er opgørelsen af besparelsespotentialet vedrørende reduceret åbningstid i fritidsklubber baseret på, at åbningstiden i
de 40 skoleuger er fra 14.30 til 17.00. I de skolefrie uger er åbningstiden uændret, ligesom
der fortsat er fællespasning/-tilbud i sommerferien. Besparelsen er opgjort forholdsmæssigt
ud fra reduktionen i den samlede åbningstid og de samlede lønudgifter til fagpersonale og
vikarer. Bruttobesparelsen er opgjort til 8,9 mio. kr. Ved en uændret forældrebetalingsandel
og efter reduktion i udgifter til fripladser er nettobesparelsen 4,1 mio. kr.
Såfremt der ønskes en åbningstid fra 14.30 til 18.00 i de 40 skoleuger udvides den samlede
åbningstid i fritidsklubberne med 200 timer årligt i forhold til de hidtidige beregninger. Opgjort efter samme principper som tidligere bliver bruttobesparelsen herefter 5,4 mio. kr.
Efter forældrebetaling og fripladser bliver nettobesparelsen 2,5 mio. kr.
En udvidelse af åbningstiden med én time dagligt i de 40 skoleuger vil således betyde en
reduktion i bruttobesparelsen på 3,6 mio. kr., mens nettobesparelsen bliver 1,6 mio. kr.
mindre end hidtil beregnet.
Det bemærkes, at det ikke i ressourcetildelingen skelnes mellem fremmødet på forskellige
tidspunkter i klubbernes åbningstid. Såfremt det lægges til grund, at der vil være et særligt
lavt fremmøde i tidsrummet 17.00 til 18.00 kan det overvejes at reducere ressourcetildelingen i dette tidsrum. Såfremt der gives 50 pct. ressourcer for åbningstid i tidsrummet 17.00
til 18.00 svarer dette til, der alene gives ressourcer svarende til årligt 100 ekstra timers
åbningstid i de 40 skoleuger. I så fald bliver bruttobesparelsen på 7,1 mio. kr. og nettobesparelsen 3,3 mio. kr. I forhold til de tidligere beregninger er der herefter tale om en reduktion i bruttobesparelsen på 1,8 mio. kr., mens nettobesparelsen reduceres med 0,8 mio. kr.
Forvaltningen forholder sig ikke til, om den forøgede åbningstid kan begrunde en højere
eller lavere forældrebetalingsandel. Alt andet lige, kan det dog forventes, at den forøgede
åbningstid vil gøre det mere attraktivt for forældre at fortsætte tilknytningen til fritidsklubben.
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Notat
Emne: Folkeskolereform 2014

Økonomi Folkeskolereformen – beregninger og forudsætninger 4
Økonomi og mulige scenarier - Folkeskolereformen
Model 2.
Ændring i forhold til baggrundsnotatet


Øget forældrebetalingsandel (SFO 57 %)

Model 3 - Opgørelse 14.03.14
Udgifter ved skolereformen, mio. kr.
Flere faglige lektioner
Understøttende undervisning 40/60 fordeling lærere/pædagoger

2014 2015 2016 2017
4,4

10,6

10,6

10,5
30,4

11,9

28,8

29,6

- heraf Lærere - 40 %

5,5

13,4

13,8

14,1

- heraf Pædagoger - 60%

6,4

15,4

15,8

16,2

16,3

39,4

40,2

40,9

Udgifter i alt

Finansiering af skolereform, mio. kr.
Lærere underviser gennemsnitligt 760 timer om året svarende til 1,68 timer mere om ugen

2014 2015 2016 2017
-7,6 -18,2 -18,2 -18,2

- svarende til 19 undervisningstimer / 25,3 undervisningslektioner om ugen pr. lærer
Ressourcer fra SFO og Klub

-5,5 -13,2 -13,2 -13,2

- heraf SFO - 57 % forældrebetaling

-3,8

-9,1

-9,1

-9,1

- heraf Klub - 67 % forældrebetaling

-1,7

-4,1

-4,1

-4,1

0,9

2,2

1,3

0,0

- heraf SFO

0,8

1,8

1,1

0,0

- heraf Klub

0,2

0,4

0,2

0,0

Åbent i lektiecafé (2014-2016)

Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)
Finansiering i alt

-5,0 -12,0 -12,0 -12,0
-17,1 -41,2 -42,1 -43,4

Finansieringsoverskud, mio. kr

-0,9

Tilpasninger

-1,8

-1,9

-2,5

2014 2015 2016 2017

1 lektion ekstra sprogundervisning 8 - 9.klasse (Understøttende undervisning konverteres til faglektion*)

0,3

0,8

0,8

0,8

Svømmeundervisning - 4. klasse

0,1

0,3

0,3

0,3

Ekstra åbningstid i klub - 1/2 time ekstra

0,3

0,8

0,8

0,8

-0,1

0,1

0,0

-0,6

Samlet økonomi

*Forudsættes det er en Understøttende Undervisningstime der omprioriteres fra pædagogtimer til lærertimer. Alternativt er omlægningen udgiftsneutral.

Center for Økonomi og Personale
Koncernstyring
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U D K A S T – 21.3.2014
Aftale om jobgaranti
Grundlæggende oplysninger
Aftalen omfatter ansatte under BUPL´s og FOA/PMF´s overenskomst ved SFO´ere og klubber i Lyngby‐
Taarbæk Kommune.
Aftalen gælder i perioden 1.8.2014 – 31.7.2015.
Jobgarantien omfatter situationer, hvor ansatte under de to nævnte overenskomster bliver meddelt
påtænkt opsigelse med deres individuelle varsler fra deres nuværende job på en SFO eller en klub på grund
af arbejdsmangel som en direkte følge af implementeringen af folkeskolereformen.
Ved meddelelsen om den påtænkte opsigelse, vil de enkelte ansatte blive tilbudt ansættelse på ændrede
vilkår indenfor overenskomsternes område i Lyngby‐Taarbæk Kommunes kommunale institutioner
(klubber, SFO´ere og dagpasningsområdet). Medarbejderen skal ved accept af tilbuddet om jobgaranti tåle,
at den pågældendes fremadrettede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan være op til 10 % lavere end
den hidtidige gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, dog således, at timetallet ikke kan sættes længere ned
end til gennemsnitligt 15 timer ugentlig.
Hvis medarbejderen takker ja til at indgå i jobgarantiordningen, fraskriver medarbejderen sig muligheden
for at få effektueret evt. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til Funktionærlovens § 2 A, da pågældende ikke
i funktionærretlig forstand udtræder af arbejdsmarkedet. Skulle der efterfølgende opstå en situation, hvor
medarbejderen må meddeles påtænkt afsked og en afskedigelse derefter effektueres – da er
medarbejderen naturligvis omfattet af Funktionærlovens § 2 A, hvis den samlede ansættelsestid tilsiger
det.
Medarbejderen kan i visse situationer (f.eks. ved nedgang i timetal) blive omfattet af den centralt aftalte
Tryghedspulje, hvor der kan søges op til 10.000 kr. til f.eks. kompetenceudvikling. Det skal afgøres
individuelt, om der er behov for at søge midler fra puljen og, om der er hjemmel til det i henhold til
reglerne omkring Tryghedspuljen.

Ændring i ansættelseskompetencen m.v. som en forudsætning for, at aftalen kan virke efter hensigten
Lyngby‐Taarbæk Kommune giver senest 1. maj 2014 de relevante ledere oplysning om den indgåede aftale.
Lyngby‐Taarbæk Kommune meddeler samtidig til de relevante ledere, at der fra 1. maj 2014 og indtil videre
ikke kan opslås ledige stillinger indenfor aftalens område.
Når der opstår ledige stillinger som pædagog, pædagogisk assistent eller pædagogmedhjælper, skal lederen
melde den ledige stillings oplysninger ind på e‐mailadressen ?? (indføjes senere) i afdelingen for HR og
Personalejura.

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 5 - Implementering af folkeskolereformen
Bilag 19 - Side -2 af 3

Lederen vil blive kontaktet af afdelingen for HR og Personalejura om, hvilke muligheder, der aktuelt ligger
for at få den ledige stilling besat hurtigst muligt med en medarbejder fra jobgarantiordningen.
Det vil i dialogen imellem institutionens leder og afdelingen for HR og Personalejura blive drøftet, om den
pågældende institution har deltidsbeskæftigede medarbejdere, som i første omgang har krav på at få
tilbudt ledige timer, inden den ledige stilling indgår som et led i jobgarantiordningen.
Der indgås herefter en konkret aftale om forløbet indtil den ledige stilling er besat.
Lederen er forpligtet til at ansætte den person, der er til rådighed via jobgarantiordningen med mindre
tungtvejende grunde taler imod en ansættelse. Afklaring af, om der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende
grunde for lederen til at ville undlade en ansættelse, sker ved drøftelser imellem lederen, Center for
Uddannelse og Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura.
Lederen skal ved ansættelse af en medarbejder fra jobgarantiordningen acceptere at overtage forskellige
forpligtelser – eksempelvis medarbejderens ferierettigheder, opsigelsesvarsler m.v.
Skulle der indenfor det første år efter ansættelsen af medarbejderen fra jobgarantiordningen opstå en
situation, som lederen vurderer som uholdbar – f.eks. omkring væsentlige økonomiske forpligtelser i en
konkret situation – skal dette forhold drøftes nærmere imellem lederen, Center for Uddannelse og
Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura med henblik på at søge en løsning på den opståede
udfordring.

Den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet for at sikre en effektiv udnyttelse af jobgarantiordningen
De pædagoger og pædagogmedhjælpere, der bliver meddelt påtænkt opsigelse, bliver opført på listen over
ansatte, der er til rådighed for et andet job, i den rækkefølge, som de har fået meddelelse om den
påtænkte opsigelse.
Pædagoger skal tilbydes en stilling som pædagog, pædagogisk assistent en stilling som pædagogisk
assistent og pædagogmedhjælpere skal tilbydes en stilling som pædagogmedhjælper. Ikke‐uddannede
pædagoger indenfor klubområdet skal tilbydes tilsvarende i en klub, hvis det aktuelt kan lade sig gøre –
ellers tilbydes en stilling som pædagogmedhjælper.
Den medarbejder, der får tilbudt en stilling, har pligt til at overtage det pågældende job – med mindre, der
er tungtvejende grunde, der taler for det modsatte. Afklaring af, om der foreligger tilstrækkeligt
tungtvejende grunde for medarbejderen til at takke nej til et tilbud, sker ved drøftelser imellem lederen,
den pågældende medarbejder, Center for Uddannelse og Pædagogik og afdelingen for HR og Personalejura.
Opnås der ikke enighed om, hvorvidt der er tilstrækkeligt tungtvejende grunde, gennemføres en drøftelse
med den forhandlingsberettigede organisation med henblik på en afklaring af, hvorvidt den pågældende
medarbejder reelt er til rådighed i jobgarantiordningen.
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Medarbejderne i jobgarantiordningen tilbydes ledige stillinger indenfor nogle rammer, som kun kan
betragtes som en hovedretningslinje
Medarbejderne tilbydes som hovedregel en ledig stilling i rækkefølge efter listen.
Der vil blive arbejdet for, at medarbejderen primært tilbydes job indenfor den børnealdersgruppe, der
kommer tættest på den hidtidige stillings primære børnealdersgruppe.
Der kan opstå situationer, hvor der efter et skøn må gives køb på den ovenfor anførte ramme, da et opstået
ledigt job måske oplagt passer bedre til en medarbejder længere nede på listen.
Tvivlsspørgsmål om forståelsen denne aftales indhold
Tvivlsspørgsmål om denne aftale skal løses ved konkret drøftelse imellem de involverede parter, idet
parterne har aftalt, at der består en helt særlig forpligtelse til at medvirke aktivt og positivt for at gøre
aftalens virkeperiode så kort som muligt, hvilket er til gavn for alle involverede. Afdelingen for HR og
Personalejura g Center for Uddannelse og Pædagogik har ansvaret for at søge tvivlsspørgsmål vedrørende
aftalens indhold afklaret imellem interessenterne.

For Lyngby‐Taarbæk Kommune ______________________________________

For BUPL __________________________________________

For FOA/PMF ______________________________________
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Dato: 10.6. 2008
Ref.:

Ansøgning om etablering af forsøg

Forsøg med samdrift mellem 10. klassecenter i folkeskolens regi og
den kommunale ungdomsskole
- Fælles leder og fælles bestyrelse for Ungdomskultur- og Uddannelsescenter
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøger om tilladelse til i en forsøgsperiode på 6
år at etablere en fælles bestyrelse for Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter.
Nedenfor følger:
Afsnit 1: Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter
Afsnit 2: Formålet med forsøget
Afsnit 3: Beskrivelse af forsøget
Afsnit 4: Evaluering af forsøget
1. Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede den 16. januar 2007 at oprette et
10. klassecenter beliggende i kommunens ungdomsskoles bygninger med
virkning fra august 2007. Ved at samle en række af kommunens ungdoms- og fritidsaktiviteter herunder 10. klasserne i et Ungdomskultur- og
Uddannelsescenter for kommunens unge mellem 14 og 18 år, ønsker
kommunen at skabe et spændende ungdomsmiljø med bredde i det samlede undervisnings- og fritidstilbud til kommunens ældste elever.
Ved at samle eleverne et sted opnås bl.a. følgende fordele:
• At det bliver lettere at imødekomme elevernes ønske om tilbudsfag, valgfag og brobygningsforløb.
• At der skabes et studiemiljø, der ligner det eleverne møder på de
efterfølgende ungdomsuddannelser
• At overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne derved bliver mere ”glidende”.
Centerets mission er blandt andet, at der personalemæssigt skal skabes
en faglig og pædagogisk synergieffekt på tværs af alle husets aktiviteter.
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Der er etableret følgende ledelsesstruktur i centeret:

Leder
af Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret

Afdelingsleder
10. klassecenteret

•

•

Souschef/afd.leder
Ungdoms- og fritidsafdelingen

10. klassecenteret er en afdeling med ca. 100 elever fordelt på 5 linier: Merkantil, Idræt, International, Naturfaglig og Musik- og kunst.
Dertil kommer gruppeordninger, der retter sig mod 10. klasseelever,
der har særlige behov jf. specialundervisningsområdet (ca. 18. elever).
Ungdoms- og fritidsafdelingen omfatter en række differentierede almene fritidstilbud - hold med fagfaglige tilbud såvel som musiskkreative tilbud. Herudover arrangeres en del lejrskoleaktiviteter. Tilbuddene gælder alle kommunens unge mellem 14 og 18 år. Dertil
kommer modtagelsesklasser for sent ankomne flygtninge/indvandrere
(ca. 18 elever).

Ledelsesstrukturen skal understøtte arbejdet med at tilvejebringe tilbud i
henhold til begge lovgivninger samtidig med, at centeret opnår den ønskede
synergieffekt mellem aktiviteter, personale og de unge.
Da den overvejende del af Ungdomskultur- og Uddannelsescenterets opgaver
er i forhold til folkeskoleloven, refererer lederen til skolechefen i Børne- og
Fritidsforvaltningen.
Centeret refererer til både Fritidsudvalget (ungdomsskolelovgivning) og Børneudvalget (folkeskolelovgivning). Referencen vil formodentlig blive til Børneudvalget efter kommunalvalget i 2009.

2. Formålet med forsøget
Den eksisterende lovgivning, hvor 10. klasserne styres af Folkeskoleloven og
ungdomsskoleaktiviteterne styres af Lov om ungdomsskoler, betyder, at et
samlet tilbud, som Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomskultur- og Uddannelsescenter, refererer til to forskellige bestyrelser; én forældrebestyrelse for
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10. klasserne jf. folkeskolelovens § 42 og en politisk valgt ungdomsskolebestyrelse, jf. Lov om ungdomsskoler § 7.
Lyngby-Taarbæk Kommune er bekymret for, at to bestyrelser vil betyde at:
• Beslutningsgangene bliver unødvendigt bureaukratiske og administrativt tunge og lange, når flere enslydende emner skal behandles i to
bestyrelser.
• Reel elev- og forældreindflydelse i en selvstændig bestyrelse for 10.
klasse er meget begrænset. Det skyldes, at planlægningen for det
kommende skoleår allerede er meget fremskreden på det tidspunkt,
hvor 10. klasseeleverne starter. Den manglende reelle indflydelse vil
også gøre det vanskeligere at rekruttere til bestyrelsen.
• 10. klassebestyrelsen ikke får et langsigtet fokus og den samme gennemslagskraft som øvrige bestyrelser, fordi medlemmerne kun sidder
i bestyrelsen et år ad gangen.
• Det bliver vanskeligere at varetage centerets fællesinteresser og opnå
den ønskede synergieffekt på tværs af alle centerets aktiviteter.
Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker derfor én fælles bestyrelse for centeret,
med det formål at sikre:
• Smidighed og fleksibilitet i ledelsens samarbejde med bestyrelsen.
• Helhedssyn på centerets aktiviteter, ressourcer og brugere samtidig
med at både ånd og bogstav efterleves i henholdsvis Folkeskoleloven
og Lov om ungdomsskoler.
• At der arbejdes i samme retning mod de fælles mål også på lang sigt.

3. Beskrivelse af forsøget
3.1 Bestyrelsens opgave
Fællesbestyrelsen skal varetage bestyrelsesopgaver med de bemyndigelser,
der følger af Folkeskolelovens § 44 og Lov om ungdomsskoler § 8.
Skolebestyrelser udøver ifølge § 44 i Folkeskoleloven sin virksomhed indenfor
de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter og fører i øvrigt
tilsyn med skolens virksomhed. Ungdomsskolebestyrelser fastlægger ifølge §
8 i Ungdomsskoleloven ungdomsskolens indhold og omfang på baggrund af
det af kommunalbestyrelsen fastlagte budget og kommunalbestyrelsens plan
for ungdomsskolens virksomhed.
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Skolebestyrelse § 44

Ungdomsskolebestyrelse § 8

Principper for skolens virksomhed herunder:

Fastlægger ungdomsskolens ind-

Undervisningens organisering, samarbejde

hold og omfang.

mellem skole og hjem, underretning af
hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets fordeling mellem lærerne, fællesarrangementer.
Godkender skolens budget

Udarbejder budget for ungdomsskolevirksomheden.

Godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler
Principper for voksnes deltagelse i undervisningen
Retningslinjer for kulturaktiviteter
Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere

Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af inspektør, pædagogmedhjælpere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere

Forslag til læseplaner og beskrivelser
Principper for madordning
Afgive udtalelse og stille forslag til kommu-

Afgive udtalelse og stille forslag til

nalbestyrelsen

kommunalbestyrelsen

Dagsorden og protokol udarbejdes af formanden
Afgive årlig beretning
Mindst et forældremøde årligt

Som det ses af ovenstående skema, varetager bestyrelserne nogle af de
samme opgaver. En fællesbestyrelse vil sikre en effektiv arbejdsgang, afstemning af interesser og hensyn til centeret som helhed. Fx er det hensigtsmæssigt at kun én bestyrelse forholder sig til ansættelser, når personalet skal
kunne fungere på tværs af centeret. Det er også hensigtsmæssigt, at kun én
bestyrelse afgiver udtalelser fra centeret til kommunalbestyrelsen.

3.2 Bestyrelsens sammensætning
Nedenfor beskrives bestyrelsessammensætningerne, som de er defineret i
Folkeskolelovens § 42 og Ungdomsskolelovens § 7.
Skolebestyrelse

Ungdomsskolebestyrelse

7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
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ungdomsskolen
2 repræsentanter for eleverne

Repræsentanter for eleverne ved ungdomsskolen

Evt. kommunalbestyrelsesmedlem

Repræsentanter for kommunalbestyrel-

uden stemmeret

sen (kan vælges inden eller uden for
dens medlemmer).
Organisationer med særligt interesse for
ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

Forskellen på de to bestyrelser er, at der i ungdomsskolebestyrelser ikke er
forældrerepræsentanter og i skolebestyrelser ikke er repræsentanter fra organisationer. I begge bestyrelser er det skolernes ledere, der varetager sekretærfunktionen og deltager i møderne uden stemmeret.
For at tilgodese begge lovgivninger, ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at
sammensætte fællesbestyrelsen således:
•

•
•

•
•

4 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedsparter (LO, DA, Lyngby
Uddannelses Center og Virum Gymnasium).
2 medarbejdere valgt blandt centerets ansatte (én medarbejder repræsenterer 10. klasselærerne og én ungdomsskolelærerne).
3 forældrerepræsentanter (én forældrerepræsentant repræsenterer
10. klasserne i en etårig periode, én forældrerepræsentant vælges
blandt formænd i skolebestyrelserne for hele perioden og én forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer).
2 elevrepræsentanter (hvoraf én er valgt for en etårig periode blandt
10. klasseeleverne).
1 repræsentant, udpeget af Kommunalbestyrelsen (deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret, som i skolebestyrelserne).

På første bestyrelsesmøde vælger medlemmerne en formand, som er enten
forældrerepræsentanten valgt blandt formænd i skolebestyrelserne eller forældrerepræsentanten valgt blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer.
Lederen af Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret varetager sekretærfunktionen for bestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret.
Med denne bestyrelsessammensætning mener Lyngby-Taarbæk Kommune at
tilgodese både interesser i forhold til 10. klasse og interesser i forhold til
Ungdomsskolen samt kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet.
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Hvis forsøget godkendes, udarbejder Lyngby-Taarbæk Kommune en vedtægt
for fællesbestyrelsen, som omfatter opgaver i begge lovgivninger og nærmere
beskriver bestyrelsens funktionsmåde.

3.3 Holdning til forsøget blandt interessenterne
Både den siddende bestyrelse, Fritidsudvalget og Børneudvalget har erklæret
sig enige i forslaget om at etablere en fælles bestyrelse. Således godkendte
både et enigt Fritidsudvalg og et enigt Børneudvalg d. 21. august 2007 forvaltningens oplæg til at etablere en fællesbestyrelse, som beskrevet i afsnit
3.2 og 3.3.
Den siddende bestyrelse på ungdomsskolen udtalte sig i marts 2008 positivt
om det omhandlende forsøg med samdrift mellem folkeskole og ungdomsskole: Ungdomsskolens nuværende bestyrelse er enig i, at der er et behov for at
rekonstruere bestyrelsessammensætningen, således at den afspejler de interessenter, der samlet set har til huse i centeret.

3.4 Forsøgsperioden
Forsøget ønskes at løbe frem til 1. januar 2014. En periode på knap 6 år omfatter indeværende og næste kommunalbestyrelsesperiode og vil give tid til,
at en ny konstruktion kan etablere sig og udvikles.

4. Evaluering
Nedenfor beskrives hvordan forsøget vil blive evalueret.

4.1 Formålet med evalueringen
Formålet med evalueringen er:
• At give Undervisningsministeriet viden fra en konkret case i forhold
til, hvordan det fungerer at have en fælles bestyrelse for aktiviteterne
under de to lovgivninger. Forsøget bidrager dermed til et vidensgrundlag, der kan give ministeriet mulighed for eventuelt at vurdere,
om det generelt skal gøres muligt for kommunerne at etablere fællesbestyrelser for centre, hvor 10. klasserne og ungdomsskolerne
fungerer sammen, herunder hvilke krav der eventuelt skal stilles til
sådanne bestyrelsers sammensætning og kompetencer.
• At give Lyngby-Taarbæk Kommune grundlag for at justerer i bestyrelsesvedtægten og det praktiske arbejde undervejs, efterhånden
som kommunen gør sig erfaringer med en fællesbestyrelse.
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4.2 Hvad og hvordan evalueres
Formålet med en fællesbestyrelse er beskrevet i afsnit 2 og er som følger:
•
•

•

Smidighed og fleksibilitet i ledelsens samarbejde med bestyrelsen.
Helhedssyn på centerets aktiviteter, ressourcer og brugere samtidig
med at både ånd og bogstav efterleves i henholdsvis Folkeskoleloven
og Lov om ungdomsskoler.
At der arbejdes i samme retning mod de fælles mål også på lang sigt.

For at evaluere om formålet opfyldes gøres følgende:
• Fokusgruppeinterview med fællesbestyrelsens medlemmer, centerets
ledelsesteam, Børneudvalget, Fritidsudvalget og skoleafdelingen efter
forsøgsperiodens første år, midtvejs i forsøgsperioden og ved forsøgsperiodens afslutning.
Bekymringen i forhold til en fælles bestyrelse er først og fremmest, om den
kan sikre, at arbejdet i henhold til den ene lovgivning ikke får negativ effekt
på den anden. Særligt er bekymringen, at arbejdet med 10. klasserne i henhold til Folkeskoleloven vil komme til at dominere ungdomsskolearbejdet i
henhold til Lov om Ungdomsskoler.
I forsøgsperioden skal ungdomsskoletilbuddet derfor fortsat omfatte: Almen
undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning og undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske
samfundsforhold. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: Undervisning i færdselslære og undervisning i
knallertkørsel, heltidsundervisning og andre aktiviteter, som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål og kan indgå i kommunens samlede
ungdomspolitik, og undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Der henvises til
§ 3, stk. 1-2, i ungdomsskoleloven.
Det er svært isoleret at måle, hvilken effekt netop bestyrelsesarbejdet har på
det arbejde, der sker i Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret, da en række
andre faktorer også spiller ind. Alligevel er forsøgt at pege på indikatorer,
som kan give et fingerpeg om en fællesbestyrelses betydning.
•

Ungdomskultur- og Uddannelsescenteret redegør i sin årlige virksomhedsberetning for:
o Ungdomsskoleaktiviteter på en måde så de kan sammenlignes fra
år til år
o Antal elever fordelt på årgange og aktiviteter
o Tiltag der har skabt synergi mellem 10. klasse og centerets øvrige
aktiviteter
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•

I den årlige kvalitetsrapport på folkeskoleområdet følges resultaterne
for 10. klasserne i forhold til karakterudvikling og overgangsfrekvens
til ungdomsuddannelser.

Desuden foretager Lyngby-Taarbæk Kommune hvert andet år brugertilfredshedsundersøgelser, hvis resultater også vil blive inddraget i evalueringen.
I evalueringen vil blive korrigeret for den effekt, som eventuelt kommende
besparelser vil have på målopfyldelsen.
Evalueringens resultater kan give anledning til ændringer i bestyrelsens vedtægt (fx bestyrelsens sammensætning), hvis kommunalbestyrelsen vurderer,
det vil give en større målopfyldelse.

4.3 Afrapportering til Undervisningsministeriet
Midtvejs og ved slutningen af forløbet sender Lyngby-Taarbæk Kommune en
samlet evaluering til Undervisningsministeriet

Med venlig hilsen

Rolf Aagaard-Svendsen
Borgmester
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EVALUERING AF FORSØG MED FÆLLESBESTYRELSE FOR
LYNGBY TAARBÆK-UNGDOMSSKOLE/
10. KLASSECENTER

Januar 2014, Lyngby Taarbæk Kommune
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Indledning og baggrund
Med virkning fra august 2007 besluttede Lyngby-Taarbæk Kommune at oprette et 10.
klassecenter. 10. klassecentret blev etableret under samme tag som kommunens
ungdomsskole for at samle en række af kommunens ungdoms- og fritidsaktiviteter og dermed
skabe et spændende ungdomsmiljø samt tilbyde kommunens ældste elever en større bredde i
det samlede undervisnings- og fritidstilbud. Det samlede tilbud blev efterfølgende benævnt
Lyngby Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU).
For at skabe større sammenhæng og helhed på tværs af 10. klassecentret og ungdomsskolen
ansøgte Lyngby-Taarbæk Kommune i juni 2007 Undervisningsministeriet om dispensation til
på forsøgsbasis at etablere en fællesbestyrelse for LTU under henholdsvis folkeskolelovens §
42 og Lov om ungdomsskoler § 7 (bilag 1).
I oktober 2008 gav Undervisningsministeriet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Kommune
etablerede en fællesbestyrelse for LTU over en periode på 6 år under forudsætning af, at
Undervisningsministeriet senest tre måneder efter forsøgets ophør, modtager en evaluering af
fællesbestyrelsen (bilag 2). Forsøget ophører 31. marts 2014.

Evalueringens formål og struktur
Formålet med evalueringen er dels at afrapportere til Undervisningsministeriet jf. bilag 2, og
dels at give Lyngby-Taarbæk Kommune et grundlag for fremadrettet at udarbejde de bedste
forudsætninger for bestyrelsesarbejde ved LTU. Den nye skolereform giver nogle nye
muligheder herfor, som Lyngby-Taarbæk Kommune vil inddrage i dette arbejde, jf.
perspektiveringen.
Evalueringen tager afsæt i formålet med fællesbestyrelsen, de i ansøgningen skitserede
bekymringer ved denne samt udvalgte områder af bestyrelsesarbejdet. Evalueringen er opdelt
i to dele.
•

En kvantitativ del, som indeholder faktuelle oplysninger om fællesbestyrelsen

•

En kvalitativ del, hvor bestyrelsens arbejde, struktur og sammensætning analyseres
med afsæt i de faktuelle oplysninger og fokusgruppeinterview

Der er foretaget 3 fokusgruppeinterview med ca. 6 inviterede personer fra fællesbestyrelsen
pr. interview á 2 timers varighed. Interviewene tog udgangspunkt i de i ansøgningen nævnte
forhold jf. bilag 3.
Grupperne var sammensat således:
1. Formanden for fællesbestyrelsen, en lærerrepræsentant, en repræsentant for
organisationer
med
særlig
interesse
for
ungdomsskolearbejdet,
en
elevrepræsentant (LO) og en repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget
2. En forældrerepræsentant, en repræsentant for organisationer med særlig interesse
for ungdomsskolearbejdet (K Nord), en repræsentant fra LTU’s ledelse og en
tilforordnet, valgt af kommunalbestyrelsen.
3. To
repræsentanter
for
organisationer
med
særlig
interesse
for
ungdomsskolearbejdet (DA og Virum Gymnasium), en lærerrepræsentant, to

3
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repræsentanter fra skolens ledelse, en ledelsesrepræsentant fra Center for
Uddannelse og Pædagogik og 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget

Fakta om fællesbestyrelsen
I det følgende beskrives bestyrelsesarbejdet, mødekadence, indhold og deltagere i årene 2010
- 2013. Grundet en brand på LTU i 2011 gik en del materiale tabt, og evalueringen bygger
derfor alene på de dokumenter og data, som på nuværende tidspunkt er tilgængelige.
Fællesbestyrelses opgave er at varetage bestyrelsesopgaver med de bemyndigelser, der følger
af Folkeskolelovens § 44 og Lov om ungdomsskoler § 8, jf. nedenstående skema.
Skolebestyrelse § 44

Ungdomsskolebestyrelse § 8

Principper for skolernes virksomhed herunder:
undervisningens organisering, samarbejde
mellem skole og hjem, underretning af
hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen, arbejdets fordeling mellem
lærerne og fællearrangementer

Fastlægger Ungdomsskolens indhold og
omfang

Godkender skolens budget

Udarbejder budget for
ungdomsskolevirksomhed

Godkender undervisningsmidler og fastsætter
ordensregler
Principper for voksnes deltagelse i
undervisningen
Retningslinjer for kulturaktiviteter
Udtalelse om ansættelse af ledere og lærere

Indstilling til Kommunalbestyrelsen om
ansættelse og afskedigelse af inspektør,
pædagogmedhjælpere, lærere og andre
pædagogiske medarbejdere

Forslag til læseplaner og beskrivelser
Principper for madordning
Afgive udtalelse og stille forslag til
Kommunalbestyrelsen

Afgive udtalelse og stille forslag til
Kommunalbestyrelsen

Dagsorden og protokol udarbejdes af
formanden
Afgive årlig beretning
Mindst et forældremøde årligt

4

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 7 - Evaluering af fællesbestyrelse ved Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole
Bilag 2 - Side -5 af 11

Sammensætning af bestyrelsen
Ved etablering af fællesbestyrelsen blev det defineret, at denne konstitueres hver 4 år og
skulle bestå af 14 medlemmer med udgangspunkt i folkeskolelovens § 42 og Lov om
ungdomsskoler § 7. Det har dog for skoleåret 2013/2014 ikke været muligt at finde en
elevrepræsentant, som har haft lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet, hvorfor fællesbestyrelsen
i denne periode har bestået af 13 medlemmer. Nedenfor vises sammensætningen af
fællesbestyrelsen, som den er beskrevet i ansøgningen til Undervisningsministeriet i 2007:
Antal personer

Repræsentanter for

4 repræsentanter

Organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO,
DA, Lyngby Uddannelsescenter og Virum Gymnasium)

2 medarbejdere

1 repræsentant for 10. klasselærerne og 1 for ungdomsskolelærerne

3 forældrerepræsentanter

1 forældrerepræsentant som repræsenterer 10. klasserne over en
periode på 1 år, 1 forældrerepræsentant som vælges blandt formænd
i skolebestyrelserne, og 1 forældrerepræsentant som vælges blandt
alle skolebestyrelsens medlemmer

2 elevrepræsentanter

Heraf 1 repræsentant fra 10. klasse eleverne, valgt for en 1-årig
periode) og en repræsentant fra ungdomsskolen

1 repræsentant

Tilforordnet,
stemmeret

1 bestyrelsesformand

På første bestyrelsesmøde vælger medlemmerne en formand. Denne
formand kan enten være en forældrerepræsentant valgt blandt
formænd
i
skolebestyrelserne
eller
valgt
blandt
alle
skolebestyrelsesmedlemmer.

1 sekretærfunktion,
repræsentant

Ledelsen

valgt

ved

af

LTU

Kommunalbestyrelsen

–

deltager

–

uden

deltager

uden

stemmeret

Fællesbestyrelsens møder
Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder af 1½ times varighed. Møderne ledes og styres
af skolelederen for LTU med bistand fra fællesbestyrelsens formand. Fællesbestyrelsen
arbejder under de generelle vedtægter for styrelsen af skolevæsenet i Lyngby Taarbæk
Kommune. Nedenfor ses statistik over samtlige bestyrelsesmøder i perioden 2010 til 2013
fordelt på antal møder og deltagerprocent.
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Statistik over samtlige bestyrelsesmøder
År

2010

2011

2012

2013

Antal møder pr.
år

4

4

5

4

Deltagerprocent
pr. år

62 %

21 %

85 %

67 %

Det fremgår af referater, at mødedeltagelsen varierer fra hele 21 pct. til 85 pct., og at det
sjældent er alle medlemmerne, der er til stede. Det er primært repræsentanter fra
organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet samt forældre- og
elverepræsentanter, som er fraværende. Den lave deltagelsesprocent i 2011 skyldes branden
samme år, som også har været medvirkende til, at der ikke findes referater og dagsordener
fra 2 af de 4 årlige møder. Det har derfor ikke været muligt at verificere den nøjagtige
mødedeltagelse dette år.
Møderne afholdes på LTU og af dagsordener og referater fremgår det, at indholdet er
forholdsvis statisk. Dagsorden udarbejdes af skolelederen for LTU og godkendes ved
formanden. Punktet ”eventuelle sager” har i perioden primært omhandlet høringssvar,
virksomhedsplaner og kvalitetsrapporter. Desuden ses det, at branden i 2011 har fyldt meget
for fællesbestyrelsens arbejde, herunder drøftelser omkring evt. anden placering af LTU i
kommunen.
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Kvalitativ analyse
Med afsæt i tre fokusgruppeinterview analyseres følgende temaer i det nedenstående:
•
•
•
•

Helhedssyn på tværs af Ungdomsskolen og 10.klassecentrets brugere, aktiviteter og
ressourcer
Fællesbestyrelsens arbejde
Fællesbestyrelsens sammensætning
Afbureaukratisering og større smidighed i samarbejdet mellem ledelsen ved LTU og
fællesbestyrelsen

Helhedssyn på tværs af Ungdomsskolen og 10. klassecenterets brugere, aktiviteter
og ressourcer
Et af formålene med at etablere en fællesbestyrelse var at skabe større sammenhæng og
helhed mellem 10. klassecenteret og Ungdomsskolen. Samtlige respondenter vurderer, at der
er stor sammenhæng mellem 10. klasse og Ungdomsskolen, hvilket bl.a. kommer til udtryk
ved, at alle repræsentanter af bestyrelsen deltager lige aktivt ved spørgsmål om både
ungdomsskole og 10. klasse. En respondent siger: ”For mig er det det hele, vi er ikke to
separate enheder - jeg tænker det ikke i forhold til sådan nogle kasser. Jeg tænker mere på
det som en samlet enhed”. Flere af respondenterne udtrykker, at de generelt oplever stor
interesse og deltagelse fra alle medlemmer af bestyrelsen, og at f.eks. lærere og forældre fra
10. klassecentret viser lige så stor interesse for ungdomsskolens aktiviteter, som for 10.
klassecentrets aktiviteter.
Særligt i forhold til lokaler og materialer oplever respondenterne, at der i fællesbestyrelsen
tænkes i helheder. Når der indkøbes, planlægges eller evalueres aktiviteter for enten
ungdomsskole eller 10. klassecenteret, tænkes den anden part altid ind i forhold til, hvordan
denne kan drage nytte heraf. Hermed tænkes på tværs af både brugere, aktiviteter og
ressourcer.
Den tidligere omtalte brand i 2011 har været medvirkende til at styrke helhedssynet i
fællebestyrelsen, da branden har ”tvunget” bestyrelsesmedlemmerne til at se LTU som en
samlet enhed og udvikle praktikker og arbejdsrutiner på tværs af hhv. 10. klassecenteret og
Ungdomsskolen for hurtigst muligt at genskabe en hverdag for både elever og ansatte.
Yderligere har branden og de efterfølgende overvejelser omkring den fremadrettede placering
af LTU ”tvunget” bestyrelsen til at drøfte en række grundlæggende spørgsmål i forhold til
f.eks. at definere LTU, betydning af den nuværende placering for LTU’s aktiviteter og brugere
samt spørgsmål som, hvad en ny placering kan bidrage til i udviklingen af LTU.

Fællesbestyrelsens arbejde
Fællesbestyrelsens arbejde har ud over den omtalte brand og evt. omplacering omhandlet en
række faste temaer, primært orienteringspunkter. Flere af respondenterne udtrykker, at de
ønsker en mere dynamisk dagsorden, som i højere grad udnytter fællesbestyrelsens
mangfoldighed og f.eks. arbejder med tværgående pædagogiske emner. En af respondenterne
udtrykker det således: ”Det er lidt den samme procedure, som vi plejer. Det, oplever jeg ikke,
er nogen udfordring. Det ligger jo meget i de faste punkter, som vi er inde og behandle. Det
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bliver meget på orienteringsniveau. Det, der har optaget os meget, er den brand, der har
været.”
Der er flere forskellige forslag til, hvordan møderne kan udvikles, baseret på de forskellige
erfaringer respondenterne hver især har:
•
•
•
•
•
•

Afholde flere årlige møder
Afholde en temadag, evt. med ekskursioner
Inddrage ”eksterne” oplægsholdere eller udnytte lokale kræfter, som f.eks. ”Vidensby”
Udvikle elev-deltagelsen i bestyrelsesarbejdet samt lette overgangen fra LTU til
gymnasiet
Eksplorere i og udnytte medlemmernes interesser og ressourcer med henblik på at
udnytte gruppens mangfoldighed
Udvikle møderne, f.eks. ved gruppearbejde, walk and talk mv.

En af bekymringerne forud for etableringen af fællesbestyrelsen var, om Ungdomsskolen ville
fylde mere end 10. klassecenteret på fællesbestyrelsens møder, og at 10. klassecenteret
dermed ikke ville få tilstrækkelig med opmærksomhed. En enkelt af respondenterne mener, at
balancen mellem hhv. ungdomsskole og 10. klassecenteret er lige, mens flere vurderer, at 10.
klassecenteret fylder mere end Ungdomsskolen: ”10. klasse fylder faktisk mest. De fylder
rigtig meget - Jeg synes, det har været et problem. Ungdomsskolen er kerneværdien i LTU, det
drukner lidt i 10. klasse og ungdomsskolen.”
Det blev drøftet, hvordan fællesbestyrelsen kan imødekomme denne udfordring. Nogle
respondenter er fortalere for, at mødet deles op i hhv. en 10. klassedel, en ungdomsskoledel
og en fælles del, mens andre er fortalere for, at alle medlemmer deltager på mødet, men at
dette struktureres tydeligere i en 10. klasse- og ungdomsskole-del med henblik på at sikre
udvikling og balance mellem begge enheder. Der synes at være en tendens til, at lærere fra
både ungdomsskole og 10. klassecentret savner større balance mellem 10. klasse og
ungdomsskole, mens repræsentanter og tilforordnet ikke oplever, at dette er et problem.
Af dagsordener og referater fremgår det, at fællesbestyrelsen i perioden har udarbejdet en
række høringssvar i forhold til tiltag og besparelser på folkeskoleområdet som følge af
udefrakommende faktorer. Dette kan have været medvirkende til ovennævnte oplevelse af
ubalance mellem 10. klassecentret og ungdomsskolen og vil forventeligt ændre sig i takt med
implementeringen af den nye folkeskolereform, hvor ungdomsskolens arbejde integreres mere
med folkeskolens arbejde.

Fællesbestyrelsens sammensætning
Fællesbestyrelsens arbejde og mødernes indhold har bl.a. været præget af bestyrelsens
sammensætning, og følgende forhold nævnes som værende af betydning:
•
•
•
•

Deltagelse fra forældre og elevrepræsentanter
Kontakt til/deltagelse fra Kommunalbestyrelsen
Valg af repræsentant til formandsposten
Vedtægter
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Det har været svært for bestyrelsen at tiltrække elever fra ungdomsskolen og fastholde
forældre- og elevrepræsentanter fra 10. klasse. Aktuelt sidder en forældrerepræsentant for 10.
klasse, som deltager aktivt, men dette vurderes at være meget personafhængigt. En
respondent udtrykker det således: ”Man kan ikke trække alle folk - Jeg tror ikke, man kan få
dem til at engagere sig. De har ikke lyst til at lægge deres energi der. I 10. klasse er
forældrene stoppet med at interessere sig for den del af det”.
Med afsæt i ovenstående betragtning, fremkom følgende forslag til, hvordan det evt. vil være
muligt at fastholde og engagere elever og forældre mere i bestyrelsesarbejdet:
•
•

•
•
•
•

Møderne opdeles, så elevrepræsentanter kun deltager i den første del
Der udarbejdes brugerundersøgelser blandt elever og evt. forældre forud for møderne,
som evt. fremlægges eller perspektiveres af hhv. forældre- og elevrepræsentanter på
møderne
Det markedsføres og tydeliggøres, at arbejde i bestyrelsen kan skrives på elevernes CV
og der udarbejdes evt. tydeligt bevis herfor
Drøftelse af at forældrerepræsentanten for 10. klasse sidder for en 2-årig periode
Flere elevrepræsentanter, så de kan støtte hinanden i arbejdet
Ændre eller konvertere elevrepræsentanterne til en repræsentant for enten Ungerådet
eller Fælles Elevrådet, idet disse ofte er mere motiverede for at indgå i
bestyrelsesarbejdet og har en bred forståelse for, hvad der i øvrigt sker inden for feltet
og dermed kan perspektivere arbejdet på LTU

I fællesbestyrelsen sidder en repræsentant, valgt af Kommunalbestyrelsen. Denne er ikke en
del af Kommunalbestyrelsen og har ikke stemmeret. Det blev drøftet, hvorvidt denne
konstellation fungerer hensigtsmæssigt, og flere bakkede op om følgende udsagn: ”Det kunne
være en fordel, hvis der sad en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i fællesbestyrelsen, så
vi bedre kan følge med i det politiske liv.” Og en anden siger: ” Jeg synes faktisk, det har
fungeret fint gennem Kenneth (skoleleder, red.)”.
Formandsposten varetages enten af en forældrerepræsentant, valgt blandt formændene i
skolebestyrelserne
eller
valgt
blandt
alle
skolebestyrelsesmedlemmerne.
Det
er
fællesbestyrelsen som vælger, hvilken af disse to, som skal varetage formandsposten.
Skoleleder for LTU vurderer, at dette er en sårbar konstellation og foreslog, at den af
Kommunalbestyrelsen udpegede repræsentant får stemmeret, hvormed udbuddet af
kandidater til formandsposten udvides med en. De øvrige respondenter havde ikke
kommentarer hertil.
Fællesbestyrelsen har arbejdet under vedtægter for styrelse af skolevæsenet i LTK, men har
ikke haft nogen specifik vedtægt for fællesbestyrelsen. Samtlige respondenter var enige om, at
det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde vedtægter for fællesbestyrelsen, såfremt denne
skal forsætte som sådan, hvilket alle respondenter ønskede.

Afbureaukratisering og større smidighed i samarbejdet mellem ledelsen ved LTU og
fællesbestyrelsen
Et af formålene med at etablere fællesbestyrelsen var at smidiggøre og lette samarbejde
mellem ledelsen og fællesbestyrelsen. Størstedelen af respondenterne har ikke siddet i
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bestyrelsen før 2007, og har derfor svært ved at vurdere, om fællesbestyrelsen har ændret
ved dette forhold, men vurderer i øvrigt, at såfremt dette er tilfældet, gælder dette alene for
ledelsen. ”Der, hvor det kan afbureaukratiseres, er for ledelsen. For bestyrelsen er det ret
ligegyldigt - Det, der gør det bureaukratisk, er, at man skal høre det hvert sted (hvis der var
flere bestyrelser, red.)…det skal man ikke her, der skal vi kun høre den én gang”. Dette
underbygges af repræsentanter fra skolens ledelse, som gav udtryk for, at de oplever, at
arbejdsbyrden er mindre ved at have en fællesbestyrelse, og at dette giver medlemmerne
større mulighed for indsigt og indflydelse.

Konklusion
Det kan konkluderes, at samtlige respondenter oplever, at der er stor sammenhæng mellem
10. klasse og Ungdomsskolen i fællesbestyrelsens arbejde, og at netop etableringen af
fællesbestyrelsen har været medvirkende til at udvikle et helhedssyn på LTU, som kommer til
udtryk i tværgående aktiviteter, samt koordination af ressourcer og materialer.
Fællesbestyrelsens arbejde har været præget af branden i 2011, som har været medvirkende
til, at der ikke har været ressourcer til at udvikle fællesbestyrelsens møder, hvilket
efterspørges af samtlige medlemmer. Af fokusgruppeinterview fremkom flere forslag hertil,
som bl.a. kan medvirke til at skabe større balance mellem emner vedrørende 10. klassecentret
og ungdomsskolen. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at en stor del af de
interviewede udtrykte, at 10. klassedelen indtil nu har fyldt mest i bestyrelsens arbejde. Dette
sandsynligvis på grund af, at fællesbestyrelsen i perioden har udarbejdet en række høringssvar
relateret til skoleområdet.
Det har her været svært at fastholde forældre fra 10. klasse samt tiltrække forældre- og
elevrepræsentanter for både 10. klasse og Ungdomsskolen, hvilket samtlige medlemmer
ønsker at arbejde med, idet repræsentation og deltagelse herfra ses som væsentligt for
bestyrelsens arbejde. Der fremkom flere forslag til styrkelse heraf.
Samarbejdet mellem ledelse og bestyrelse vurderes som mere smidigt og mindre arbejdstungt
for ledelsen som følge af fællesbestyrelsens etablering. Dog var dette svært for medlemmerne
at vurdere, da flere af disse ikke havde siddet i bestyrelsen før etableringen af
fællesbestyrelsen i 2008.
Evalueringen peger således overordnet på, at fællesbestyrelsen har været medvirkende til at
øge helhedssynet på tværs af LTU’s brugere, aktiviteter og ressourcer samt afbureaukratisere
samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Fællesbestyrelsen kan dog udvikles yderligere,
hvilket vil styrke forældre- og elevdeltagelsen samt sikre øget balance og sammenhæng
mellem LTU’s aktiviteter og ansvarsområder, herunder i særdeleshed 10. klassecentre og
ungdomsskolen.

Perspektivering
Med afsæt i evalueringen forslås følgende tiltag til at fremme de positive effekter af
fællesbestyrelsen samt understøtte og udvikle denne yderligere med afsæt i de nævnte
udviklingspunkter.
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Fællesbestyrelsen sammensættes med udgangspunkt i ”Lov om ændring af lov om folkeskolen
og forskellige andre love" § 24b (bilag 3). Ændringer fra den nuværende sammensætning er
markeret med *, og uddybes nedenfor:
6 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet (LO, DA,
Lyngby Uddannelsescenter, Virum Gymnasium, UU Nord og Fællesrepræsentationen for
Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (FIL))*
2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt centrets ansatte – en medarbejderrepræsentant
for 10. klassecentret og en fra ungdomsskolen
3 forældrerepræsentanter – en forældrerepræsentant repræsenterer 10. klasserne for en
etårig periode, en forældrerepræsentant vælges blandt formændene i skolebestyrelserne for
hele perioden, og en forældrerepræsentant vælges blandt alle skolebestyrelsesmedlemmer
3 elevrepræsentanter – en vælges blandt 10. klasseeleverne, en vælges blandt medlemmerne
af Fælleselevrådet, en vælges blandt ungdomsskolens elever. Alle repræsentanter vælges for
et år*
1 repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen, denne har stemmeret*

Sekretærfunktionen varetages af en repræsentant fra LTU’s ledelse.
Følgende er ændret i forhold til den nuværende bestyrelse:
• Fællesbestyrelsen tilføres yderligere to repræsentanter fra organisationer med særlig
interesse for ungdomsskolearbejdet. En repræsentant for UU Nord med henblik på at
sikre de bedst mulige overgange fra LTU til anden uddannelse og en fra FIL, da LTU
forventes at arbejde tæt sammen med FIL som et led i folkeskolereformen og tankerne
omkring ”den åbne skole” og talentudvikling. Yderligere er der aktuelt planer om at
flytte LTU til Stadion fra 2016, og såfremt dette fastholdes, aktualiserer det yderligere
behovet for et tættere samarbejde mellem LTU og FIL
• Fællesbestyrelsen tilføres yderligere en elevrepræsentant med henblik på at styrke
deltagelsen fra denne gruppe. Med intentionerne i den nye folkeskolereform vil der
være endnu større sammenhæng mellem udskolingen i folkeskolen og ungdomsskolen,
og en repræsentant fra det fælles elevråd vil netop styrke denne sammenhæng samt
understøtte LTU’s målgruppe generelt, som spænder fra ca. 13 til 18 år
• Der indgår forsat en repræsentant fra eller udpeget af Kommunalbestyrelsen, men i
modsætning til i dag, tildeles denne stemmeret. Hermed er det muligt, at denne kan
varetage formandsposten, og der er mulighed for en tættere kobling mellem arbejdet i
fællesbestyrelsen og det politiske virke
• Fremadrettet afholdes 6 årlige møder, frem for 4, og fællesbestyrelsen får til opgave.,
at udarbejde unikke vedtægter for denne
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NOTAT
Om
Fastlæggelse af resultatniveauer - beskæftigelsesplan 2014
Jobcentrene skal på årlig basis udarbejde en beskæftigelsesplan, der indebærer mål og strategi
for beskæftigelsesindsatsen det kommende år, herunder adressere den lokale håndtering af de
nationale ministermål. I Lyngby-Taarbæk (LTK) udarbejdes endvidere lokale mål, som supplerer de nationale, med henblik på at skabe bedst mulige og tilpassede styringsforudsætninger.
Arbejdet med beskæftigelsesplanen følger en fast kadence med inddragelse af både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Planen vedtages hvert år i oktober måned uden fastlagte resultatniveauer for de enkelte mål. De fastlægges
først endeligt ved udgangen af året eller i starten af det nye, hvor man har mere retvisende
konjunkturprognoser. I nærværende notat forelægges således forvaltningens forslag til resultatniveauerne til beskæftigelsesplanen 2014.
Forslag til resultatniveauer på de respektive mål er lagt på baggrund af beskæftigelsesregionen og Det Regionale Beskæftigelsesråds (RBRs) mål for regionen samlet set, den aktuelle
status på de respektive målområder samt konjunktursituationen forudsat i Økonomisk Redegørelse.
Nedenfor skitseres forslag til resultatniveauer i Beskæftigelsesplan 2014.
Indsatsområde 1: Unge
Ministermål:

Flere unge skal have en uddannelse – jobcentrene
skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i
jobcenteret skal i december 2014 (år til dato)
være X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december 2014

Forslag til resultatniveau 2014:

[X]

Aktuel status på mål:

[X]

Årsag til forslået resultatniveau:

Målet ’Unge uden uddannelse’ er pt. operationaliseret via en uddannelsesgrad. Det har imidlertid vist sig
vanskeligt at fremskaffe pålidelig data, hvilket er en
problemstilling, der gør sig gældende på landsplan.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(STAR) har derfor meldt ud, at der vil blive etableret

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Side 1 af 6

Punkt nr. 9 - Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 1 - Side -2 af 6

en ny måde at måle, om det lykkes at få de unge i
uddannelse. Indtil den nye opgørelsesmetode er etableret, bliver der ikke opgjort på unge-målet.
Lokalt supplerende mål:

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse
skal begrænses til 485 personer i dec. 2014 svarende
til et fald på 12 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau:

485 personer – et fald på 12 pct. fra dec. 2012 til dec.
2014.

Aktuel status på mål:

-9 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Med forvaltningens implementering af kontanthjælpsreformen, som intensiverer den uddannelsesrettede indsats for ungegruppen, forventes, at flere
unge, som ikke har en uddannelse, kommer i uddannelse – og dermed ud af ledighedskøen. Dertil er målområdet karakteriseret ved en positiv udvikling,
hvor der i det sidste halvår af 2013 er set et fald i antallet af unge forsørgelsesmodtagere og i tråd hermed
ses en opbremsning af den markante stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere som helhed. Målsætningen for 2014 er derfor et yderligere fald i antallet
unge på offentlig forsørgelse.

Indsatsområde 2: Førtidspension
Ministermål:

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på
kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.
 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 45 personer i dec. 2014 (rullende år)
svarende til et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til
dec. 2014.

Forslag til resultatniveau 2014:

Tilgang på 45 personer – et fald på 22 pct. fra dec.
2012 til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

-29 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK har fortaget en effektiv omlægning af indsatsen
i forbindelse med implementering af førtidspensionshjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013.
Det indebærer, at ”det nye” niveau for tilkendelse af
førtidspension er implementeret – nu handler det således om at fastholde praksis og sideløbende arbejde
for at udvikle den helhedsorienterede indsats for bor-

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Side 2 af 6

Punkt nr. 9 - Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 1 - Side -3 af 6

gere i ressourceforløb. Ses ift. 2012 vil der dog stadig
være tale om et fald. Niveauet er sat med en lille
margen til nuværende status ud fra den betragtning,
at der i løbet af 2014 formodes at komme sager, som
er anket i løbet af 2013 og endnu ikke er afgjort.
Lokalt supplerende mål:

Antallet af personer på ledighedsydelse skal begrænses til 82 personer i dec. 2014 svarende til en stigning
på 21 pct. fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

82 personer – en stigning på 21 pct. fra dec. 2012 til
dec. 2014.

Aktuel status på mål:

26 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Førtidspension- og fleksjobreformen indebærer, at
fleksjobordningen er udvidet, så den i højere grad er
målrettet borgere med lav arbejdsevne – dvs. borgere, som kan arbejde mindre end 12 timer om ugen.
Med den udvidede fleksjobordning tilkendes flere
fleksjob på få timer. Dog kan det tage tid, fra en ledig
bevilges fleksjob, til vedkommende får et job. Der er
derfor i øjeblikket en stigning i antallet af ledige
fleksjobbere, og det forventes, at udviklingen vil
presse området yderligere i 2014. Jobcenteret arbejder i forlængelse heraf på at åbne dørene til virksomhederne for borgere med begrænset arbejdsevne.

Indsatsområde 3: Langtidsledighed
Ministermål:

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal
sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses
mest muligt.
 Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har
været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de
seneste 52 uger – skal begrænses til 285 personer i dec. 2014 svarende til et fald på 22 pct. fra
dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

285 personer – et fald på 22 pct. fra dec. 2012 til dec.
2014.

Aktuel status på mål:

-19 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

I 2013 er det lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige med 8 pct. (ift. 2011). Et pænt resultat,
men ikke nok ift. målet om et fald på 10 pct. Forventningerne er imidlertid positive, og den igangvæ-
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rende udvikling tegner da også optimistisk. Målet for
2014 lægges således med fokus på at mindske langtidsledigheden yderligere, men med beherskede ambitioner i lyset af de aktuelle reformer, hvor det er
vanskeligt at forudse effekten for de langvarigt ledige.
Lokalt supplerende mål:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med 2
pct. fra dec. 2012 til dec. 2014 svarende til et fald på
16 personer.

Forslag til resultatniveau

-2 pct. – et fald på 16 personer fra dec. 2012 til dec.
2014.

Aktuel status på mål:

0,8 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

Kontanthjælpsområdet har været et af de mest udfordrede områder i LTK’s beskæftigelsesindsats de seneste år. Den markante stigning, området har undergået, er imidlertid aftaget i løbet af 2013. I lyset heraf
samt de nye tiltag, der iværksættes med implementering af kontanthjælpsreformen, er det ambitionen at
fastholde den positive udvikling og således undgå
yderligere stigninger det kommende år.

Lokalt supplerende mål:

Antallet af ledige akademikere skal falde med 5 pct.
fra dec. 2012 til dec. 2014 svarende til et fald på 12
personer.

Forslag til resultatniveau

-5 pct. – et fald på 12 personer fra dec. 2012 til dec.
2014.

Aktuel status på mål:

-2,4 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK har en høj andel af akademikere blandt kommunens forsikrede ledige, og det i sig selv betyder, at
vi skal have en stærk indsats for målgruppen. Antallet af ledige akademikere er da også faldende, men
udviklingen i løbet af 2013 har ikke været tilfredsstillende i forhold til målsætningen, hvor ambitionen har
været et fald på 6 pct. (afsluttende status på beskæftigelsesplan 2013 -2 pct.). Ikke desto mindre er det
nødvendigt at fastholde ambitionen om et større fald
og geare indsatsen hertil.
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Indsatsområde 4: Den virksomhedsrettede indsats
Ministermål:

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale
virksomheder – jobcentrene skal styrke samarbejdet
med virksomhederne om beskæftigelsesindasatsen.
 Samarbejdsgraden (andelen af samarbejdskontakter i kommunen) skal i dec. 2014 (år til dato)
være på 27 pct. svarende til en stigning på 1
procentpoint fra dec. 2012 til dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

27 pct. – en stigning på 1 procentpoint fra dec. 2012
til dec. 2014.

Aktuel status på mål:

22 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt.
Det kommer blandt andet til udtryk gennem andelen
af virksomhedsrettede aktiviteter ud af den samlede
aktivering. I sammenhæng med det arbejdsmarked,
LTK indgår i, som er præget af stor ind- og udpendling, benyttes både virksomheder indenfor og udenfor kommunegrænsen. Udviklingen peger dog på, at
andelen af virksomheder i LTK, der samarbejder med
kommunerne om beskæftigelsesindsatsen har været
aftagende i løbet af 2013. LTK har begrænset indflydelse på resultatskabelsen, da samarbejdsgraden måles som virksomhedernes samarbejde med jobcentre
som helhed (og således ikke isoleret på enkelte
kommuner). Ikke desto mindre er ambitionen, at jobcenteret bidrager til at øge andelen, så den overstiger
niveauet ultimo 2012. Det indebærer således en betydelig stigning fra det aktuelle niveau.

Lokalt supplerende mål:

Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud
af det samlede antal aktiverede skal minimum være
65 pct. i dec. 2014.

Forslag til resultatniveau

65 pct.

Aktuel status på mål:

61 pct. i forhold til dec. 2012.

Årsag til forslået resultatniveau:

LTK’s tilgang til den aktive beskæftigelsesindsats er,
at beskæftigelsestilbud i videst muligt omfang skal
etableres på rigtige arbejdspladser. Samme tankesæt
gør sig gældende i de igangværende reformer, som
indebærer et øget incitament for kommunerne til at
etablere virksomhedsrettede tilbud frem for vejled-
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ning og opkvalificering. I lyset heraf er det ambitionen at øge andelen af virksomhedsrettede tilbud
yderligere.
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Center for Arbejdsmarked
Jobcenter

Journalnr. :
Dato ........ : 19.03.2014
Skrevet af : RAFH /3669

NOTAT
om
Meddelelse om ministermålet 'Unge uden uddannelse'

Ministermålet ’Flere unge skal have en uddannelse’ er i dag operationaliseret ved at måle uddannelsesgraden, jf. følgende formulering:
Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato)
være på X pct. svarende til en stigning på X procentpoint fra dec. 2012 til dec. 2014.
I løbet af 2013 blev man dog opmærksomme på, at det er vanskeligt at indhente data, der giver valide resultater for uddannelsesgraden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har
i den forbindelse netop udmeldt, at den årlige resultatrevision for 2013 ikke kan rapportere på
dette ministermål.
Hvad angår Beskæftigelsesplanen for 2014 arbejdes der med at finde alternative metoder til at
operationalisere og dermed følge kvantitativt op på unge-målet. Indtil der er fundet en ny metode, fremgår ministermålet alene som en overordnet målsætning i beskæftigelsesplanen – og
således ikke i en målbar form.
I mellemtiden følger Center for Arbejdsmarked op på det supplerende lokale mål i ungeindsatsen, hvor det er ambitionen at nedbringe andelen af unge under 30 år, der modtager offentlig forsørgelse som ledig. Det lokale mål afdækker ikke, hvor mange unge der isoleret set
kommer i uddannelse, men er en udmærket indikator på, om jobcenteret lykkes med at understøtte afgangen fra indkomsterstattende ydelser i ledighedssystemet til uddannelse som den
primære prioritet og alternativt til selvforsørgelse.
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Lyngby-Taarbæk Kommune
Att.: Kommunalbestyrelsen
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

Njalsgade 72 A
Postboks 90
2770 Kastrup
Tlf. 35 28 81 00
E-mail ams@ams.dk
www.ams.dk
CVR 55568510
EAN 5798000392014

Tilsynet med kommunernes administration af
Rådighedsreglerne – 1. kvartal 2013
Afrapportering vedr. stikprøvekontrol i Lyngby-Taarbæk Kommune
Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til forskel fra tidligere undersøgelser har styrelsen denne gang ikke set på alle negative hændelser i en
given periode. Vi har til dette tilsyn udelukkende udvalgt sager, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har indberettet en afgørelse om udeblivelsessanktion.
Styrelsen har udtrukket 20 cpr. numre på kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der i 1. kvartal 2013 fik en sanktion som følge af udeblivelse fra et
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Alle cpr. numre er udtrukket på baggrund
af kommunens indberetninger til det fælles datagrundlag.
Ud fra oplysningerne i de sagsakter, styrelsen har modtaget fra kommunen,
har vi vurderet, om sanktionen til borgeren har været i overensstemmelse
med § 36, stk. 1 og 2, og § 35, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).
Tilsynet har således set på, om der i den enkelte sag har foreligget en udeblivelse fra et tilbud, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige
grunde i aktivlovens § 13, stk. 4, og om der har været foretaget et fradrag i
kontanthjælpen med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet.
Rådighedstilsynet omfatter ikke en vurdering af, om kommunerne har overholdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven m.v.
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Resultat af tilsynet
Styrelsen har henlagt 16 sager, heraf 1 med fejl, og 4 af de udvalgte sager
udgår.
Styrelsen har henlagt den ene sag med fejl, idet pågældende fejlagtigt er
blevet sanktioneret selv om pågældende havde psykiske problemer.
3 sager udgår, da hjælpen til de pågældende ophørte, før sanktionen kunne
effektueres. 1 sag udgår af tilsynets undersøgelse, da sanktioneringen af pågældende er blevet annulleret på grund af ugyldig jobplan.
Der kan ikke heraf drages generelle konklusioner om kvaliteten af LyngbyTaarbæk Kommunes rådighedsadministration, men resultatet tyder klart på,
at kommunen har godt styr på den del, der drejer sig om at få registreret og
indberettet udeblivelser fra tilbud og sørge for at sanktionere, når der ikke er
gyldige grunde til udeblivelserne.
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle
denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde.
Kopi af dette brev er sendt til kommunens revisor Bente Maarslet og Jobcenter Lyngby-Taarbæk, der også har fået en tilbagemelding om resultatet af
styrelsens gennemgang i de enkelte sager.
Baggrunden for tilsynet
Arbejdsmarkedsstyrelsen fører i henhold til aktivlovens § 13 d tilsyn med
kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den pågældende har ansøgt eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed.
Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og
sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13 c og § 36 – 41. Styrelsen fører også
tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 25-25 a og 30-31, i integrationsloven.

Med venlig hilsen
Gorm Fogh Scherfig
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Tlf.: 35 28 81 62
E-mail.: gfs@ams.dk
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1 - Side -1 Sorgenfri
af 13 Torv
VVM-anmeldelse

Bilag 5
Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Projekt for udvikling af Sorgenfri Torv / Sorgenfri Stationsområde.
Projektet har til formål at skabe et bydelscenter af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri Station. Der etableres
en bymidte med boliger og indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen.
Området bindes sammen af en ”diagonalløsning”, hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej omlægges
til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere opholdsarealer og
cykelparkering.
På Nordtorvet nedrives den eksisterende bebyggelse på 2.969 m², og der opføres en ny bebyggelse i 2-8 etager med
ca. 10.775 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.925 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 ppladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej.
På Sydtorvet ombygges den eksisterende butiksbygning, og der opføres en ny butiksbygning i 2 etager mod banen, og
parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet bliver butiksarealet ca. 4.900 m².
Det samlede butiksareal på Nordtorvet og Sydtorvet øges til 5.750 m² (excl. personalefaciliteter).
Den eksisterende politi- og retsbygning på 7.273 m2 nedrives, og der opføres en ny bebyggelse – Polititorvet – i 3-8
etager med ca. 20.050 m2 etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel i stueetagen (inkl. 200 m² varegård og excl.
personalefaciliteter) og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager. Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager,
mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 ppladser. Tagfladen indrettes til udeophold.
Kommunens parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica´s kontorejendom indgår i den samlede
plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen eller adgangsforholdene hertil. På
parkeringsarealet overvejes på sigt opført en kontorbygning på i alt ca. 3.700 m² med udadvendte servicefunktioner og
detailhandel på max. 1.000 m² i stueetagen og med ca. 75 pendlerparkeringspladser i konstruktion.
Hummeltoftevej ombygges til ”shared space”, og broen over banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen
forbedres. De eksisterende stiforbindelser opretholdes og omlægges i mindre omfang.
Projektet indebærer, at det samlede butiksareal i området bliver på ca. 12.000 m² (excl.personalefaciliteter).
Jf. Kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte 9.000 m².
Se vedlagte arealskema, bilag C, dateret 18.2.2014.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Freja Ejendomme A/S v. MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. Tlf. 70 12 24 00. E-mail clyg@mth.dk
K/S Sorgenfri Torv v. PE Finansrådgivning A/S, Højleddet 18, 2840 Holte. Tlf. 45 50 50 31. E-mail pe@pefinans.dk og
Kornbo Erhverv Aps, Naverland 2, 16. etage, 2600 Glostrup. Tlf. 40 90 10 90. E-mail henning@kornbo.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

BM Arkitekter Aps, Borgmester Jensens Allé 22, 1. th., 2100 København Ø. Tlf. 24 49 08 18. E-mail bm@bmarkitekter.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S
Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S
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Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps
Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S
Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet)

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Gladsaxe Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000

Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
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Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Forholdet til VVM reglerne

Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
Vedlagte situationsplan, mål 1:2.500, bilag A og udsnit af Hummeltoftevej, ændret udformning, mål 1:1.500, bilag B.
Ja
Nej
X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1: Pkt. 36 Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har
regional betydning.

X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Ja jf. pkt. 11a Anlægsarbejder i byzone, herunder
opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Da projektet optræder på bilag 1 sker
anmeldelsen i henhold hertil.

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse
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Projektets karakteristika

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr.
og ejerlav

Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S
Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S
Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps
Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S

2. Arealanvendelse efter projektets realisering

Området vil fortsat blive anvendt til centerformål med detailhandel, offentlig og privat service samt boliger.

Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2

Ca. 46.300 m² bruttoetageareal, heraf er der ca. 20.200 m2 bebygget areal. Se bilag C

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Hele området er stort set befæstet i dag og vil også være det fremover.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og
i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Nej, der vil maksimalt være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning.
Det samlede projektområde udgør ca. 4 ha.

Projektets bebyggede areal i m2

Jf. pkt. 2

Projektets nye befæstede areal i m2

Jf. pkt. 2

Projektets samlede bygningsmasse i m3

-

Projektets maksimale bygningshøjde i m

Bebyggelsen får på de højeste dele en bygningshøjde på op til 31,7 m over nuværende terræn.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vand- mængde i anlægsperioden
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Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Ikke relevant.
Regnvand forventes afleveret til den offentlige regnvandsledning.
Anlægsperioden på Polititorvet forventes at blive marts 2015 til november 2016. På Sydtorvet i 2-4 kvartal 2015. På
nordtorvet i 2016 -17 og på pendlerparkeringen er der ikke aktuelle plane, hvorfor en tidshorisont ikke angives.

Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Vand – mængde i driftsfasen

Ikke relevant

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:

Intet.

Andet affald:

Almindeligt affald fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.

Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Almindeligt spildevand fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Intet
Jf. kommunens bestemmelser skal regnvand håndteres på egen grund. Den nuværende afløbskoefficient, hvor det
meste af arealet er befæstet, vil blive overholdt. Yderligere regnvand fra den nye bebyggelse vil blive håndteret på
egen grund.
Ja

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning

X

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse

X
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9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår

X

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

X

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

X

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

Nej

Tekst

Projektets karakteristika

Ja

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner

X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser..
Vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner, 1997 og tillæg 2007.
Vejledning om støj fra veje, 2007.
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, 1997.
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet
støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at
projektet kan overholde de vejledende støjkrav.

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet
støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at
projektet kan overholde de vejledende støjkrav.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr
a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Ve
jledninger_og_bekendtgoerelser.htm

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Punkt nr. 11 - Sorgenfri stationscenter - VVM-redegørelse
Bilag 1 - Side -7 af 13
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
-

Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

X

I anlægsperioden

Der kan blive tale om støvgener i anlægsfasen. Det vil blive undersøgt i forbindelse med
VVM.

-

Der vil ikke blive tale om støvgener i driftsfasen.

I driftsfasen

Ja

Projektets karakteristika
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
-

Nej

Tekst

X

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden
-

I driftsfasen

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og
omgivelserne.
-

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

X

Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.

I anlægsperioden

I anlægsfasen vil der i nødvendigt omfang blive anvendt arbejdsbelysning i normal
arbejdstid.

-

I driftsfasen vil der blive etableret almindelig bymæssig belysning af gader, stier og pladser.

I driftsfasen

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer nr. 1666 af 14. december 2006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011

X

Projektets placering

Ja

24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den
gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

X

Hvis ”ja”, angiv hvilke:
Lokalplan 21 for et område til offentlige formål på Virumgårds jorder afløses delvist af ny
lokalplan (område til rets- og politibygning).
Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station afløses delvist af ny lokalplan
(underområde A).
Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel afløses af ny lokalplan.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer – jf.

X

Hvis ”ja” angiv hvilke:
Projektet er beliggende inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke og forudsætter
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http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

dispensation herfra.
Projektet berører den yderste del af beskyttelseslinien omkring fortidsminde (gravhøj) ved
Sorgenfri Kirke, hvor der ikke forventes væsentlige ændringer af eksisterende forhold.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer

X

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af
udlagte råstofområder: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

Projektets placering

Ja

Nej

29. Forudsætter projektet rydning af skov:
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Tekst

Projektet er beliggende ca. 20 m fra § 3-sø ved Virumgård, ca. 400 m fra Lyngby Sø og ca.
150 m fra § 3-mose Lyngby Åmose.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

§ 3-områderne vil ikke blive berørt af projektet.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område –
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Projektet er beliggende ca. 150 m fra fredningsgrænsen for fredningen af Bagsværd Sø og
Lyngby Sø med omgivelser.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde
(Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder) – jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Projektet er beliggende inden for opland af sårbart Natura 2000-område og ca. 2 km fra EFfuglebeskyttelsesområde F109 Furesø med Vaserne og Farum Sø og EF-habitatområde
H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, samt ca. 3 km fra EF-habitatområde
H191 Nedre Mølleådal og EF-habitatområde H251 Jægersborg Dyrehave.

35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde
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Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til
via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed
være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke
besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
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Dato: 17. februar 2014
Situationsplan, fremtidige forhold, mål 1:2.500
Bilag A til VVM-anmeldelse Sorgenfri Torv
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Bilag B til VVM-anmeldelse Sorgenfri Torv

Situationsplan, Hummeltoftevej, fremtidige forhold, mål 1:1.500

Dato: 17. februar 2014

Punkt
nr. 11 -Torv
Sorgenfri
- VVM-redegørelse
Sorgenfri
VVM stationscenter
Bilag
C
Bilag
1
Side
-13
af
13
Arealer, bilparkering og bebyggelsesprocent
Område

Sorgenfri Torv, Sydtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Sorgenfri Torv, Nordtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Polititorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Parkeringsarealet
Kontor, nyt byggeri
Detailhandel, nyt byggeri
Kontor, Danica
Q-8
I alt

Matr. Nr

Grundareal

Bebygget areal

Etageareal

Max. etager

Max. bygninghøjde

B%

P-udlæg

8.151

2.675

4.900
0
0
4.900
10.775
9.925
0
850
20.050
14.800
0
5.250
10.521
2700
1000
6.485+48
288(+276)
46.246

2

8

60%

130

A
21m, 21bx
133b
"ak"
B

C

H&K og BM 18.2.2014

4.992
21l
21r
21bv
9 mg

D
"ay"
9me,9nv
9mc

12.178

22.800
9.434
11.395
1.971
48.121

5.175

9.355

2.991

20.196

Noter:
Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel
Område C her inkl varegård
Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS
Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station
En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2
P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig
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P-norm

140
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

8

30

216%

162
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

8

38

165%

275
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

5

18

46%

145
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2
1 pr. 50 m2
712

P-behov jf norm

140
124
99
24
372
222
150
213
54
29
131
849
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Sorgenfri stationscenter
Hummeltoftevej

Indkaldelse af ideer og forslag
til ændring af kommuneplanens retningslinjer for
detailhandel i Sorgenfri stationscenter
Indkaldelse af ideer og forslag
til indholdet af VVM-redegørelse
for udbygning i Sorgenfri stationscenter
Høringsperiode 7.4.2014 – 27.4.2014
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Indledning
I 2013 blev der gennemført en forhøring om den fremtidige udvikling i Sorgenfri stationscenter med indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c. Høringsperioden var fra den 1. til den 31. august
2013. Siden da er der arbejdet videre med planerne om udvikling af Sorgenfri stationscenter, herunder
udformningen af den nye bebyggelse og af Hummeltoftevej.
Det reviderede forslag og de indkomne indsigelser og forslag blev forelagt på byplanudvalgets møde den
19. februar 2014, hvor udvalget besluttede at afholde en borgerhøring. Den supplerende høring forventes
afholdt i slutningen af marts 2014. Det blev samtidig besluttet at igangsætte forarbejdet med en VVM-redegørelse.
På den baggrund har de 3 bygherrer for Sorgenfri Torv og Hummeltoftevej 14 (den tidligere rets- og politigrund) fremsendt en anmeldelse om etablering af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri stationscenter og en
mere detaljeret opgørelse af detailhandelsarealerne i projektet. Opgørelsen viser, at det samlede detailhandelsareal i planen udgør ca. 12.000 m². Efter planlovens bestemmelser skal borgerne have lejlighed til at
komme med ideer, forslag og kommentarer til en forøgelse af detailhandelsarealet og indholdet af en VVMredegørelse. For at kunne samordne VVM-processen, kommuneplan- og lokalplanprocessen igangsættes
forhøringen allerede nu.
Såfremt borgerhøringen i marts skulle betyde ydereligere ændring af planerne for Sorgenfri stationscenter
vil udarbejdelse af den efterfølgende VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg blive justeret i
overensstemmelse hermed.
Giv din mening til kende:
Send ideer og forslag, kommentarer til Kommunalbestyrelsen om udvidelsen af det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri stationscenter, samt ideer og forslag til hvad en VVM-redegørelse skal indeholde
senest den 27. april 2014.
e-mail: vvm-sorgenfri@ltk.dk
eller
Center for Miljø og Plan
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
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Baggrund
Sorgenfri stationsområde er et af de vigtige dagligvarecentre i kommunen, og kommunalbestyrelsen ønsker
at fastholde og styrke centret.
Området omkring Sorgenfri Station er i dag uden større sammenhæng på tværs af Hummeltoftevej og på
tværs af S-banen. Butikkerne er placeret vest for S-banen, nord og syd for Hummeltoftevej, bundet sammen af en tunnel og en fodgængerovergang. Øst for S-stationen og nord for Hummeltoftevej ligger den
tidligere politi- og retsbygning, som i dag står tom, og syd herfor ligger pendlerparkeringspladsen, en kontorejendom samt en tankstation.
Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at detailhandelen
koncentreres om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på Sorgenfri torv, sydtorvet og
dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et varehus og en discountbutik. For at understøtte centerstrukturen er det vigtig at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og andre publikumsrelaterede funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladsdannelser.
Virumgård
Fodboldbaner
Kolonihaver
Den tidligere politistation

Q8 tank

ft

ev

ej

Pendlerparkering

H

um

m

el

to

Sorgenfri Torv

Sorgenfri S-togsstation

Sorgenfri Torv

Kontorbygninger

Danica

Sorgenfri kirke

Orthofoto af området omkring Sorgenfri stationscenter med indtegnet områdeafgrænsning
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Hvad
er en
En VVM-redegørelse indeholder resultatet af en Vurdering af et anlægsprojekts Virkningerne på Miljøet,
en såkaldt VVM-undersøgelse. VVM-undersøgelsen skal belyse, beskrive og vurdere de miljømæssige
konsekvenser forbundet med projektet, med det formål, at projektet tilpasses omgivelserne bedst muligt og
påvirker miljøet mindst muligt.
Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af VVM – pligtige anlæg i Sorgenfri
stationscenter (Se projekt s. 6-7). Anmeldelsen vedrører den samlede udbygning i centret, bortset fra nybyggeri
på pendler-parkeringspladsen. Udbygningen i området omfatter et samlet etageareal på ca. 47.000 m²,
heraf ca. 12.000 m² til butiksformål, heriblandt en mindre udvidelse af Irma, etablering af et nyt varehus og
en ny discountbutik.
Anlægsprojekterne er omfattet af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM, (Nr. 1654 af 27. december 2013), i det detailhandelscentre er opført på bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 36. I henhold til bekendtgørelsen er anlæg opført på bilag 1 VVM-pligtige. For så vidt
angår detailhandelscentre er disse VVM-pligtige, når de på grund af størrelse har regional betydning.
Kommunalbestyrelse har vurderet, at de anmeldte anlægsprojekter er VVM-pligtige på baggrund af oplysningerne om oplandets størrelse, idet en fuld udbygning af centret vurderes at påvirke Holte Midtpunkt i
mindre grad og Kgs. Lyngby i større grad jf. detailhandelsundersøgelse for Virum og Sorgenfri fra maj 2013
(ICP). Med hensyn til fortolkningen af begrebet ”regional betydning” er der lagt vægt på VVM-bekendtgørelsens vejledningen, hvor det er anført, at også butikker, hvis kundegrundlag forventes at holde sig inden
for kommunegrænsen, kan have regional betydning, såfremt deres betydning rækker væsentligt udover det
lokalområde, hvor de tænkes placeret.
En VVM-redegørelse skal beskrive et anlægsprojekts påvirkning på miljøet inden for følgende områder:
- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv
- Samspillet mellem disse faktorer
De væsentligste miljøkonsekvenser ved udvidelse/ ombygning af Sorgenfri stationscenter forventes at vedrøre detailhandel, trafik og trafikstøj, lys- og skyggeforhold, påvirkning af bymiljø og landskab samt påvirkning af de kulturhistoriske værdier. Disse forhold vil blive behandlet i VVM-redegørelsen .

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at de kommende planer (Lokalplanforslag og forslag til ændring af kommuneplanens rammer) har et sådant omfang, at det vil medføre
en væsentlig miljøpåvirkning på området. Der er gennemført en scooping af de foreliggende forslag, og
vurderes, at der skal udarbejdes en miljørapport for så vidt angår følgende 4 forhold:
- trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i
forbindelse med nybyggeriet)
- lys- og skyggeforhold,
- påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet
- påvirkning af de kulturhistoriske værdier.
Miljøvurderingen vil indgå som en del af VVM-redegørelsen.
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Detailhandel
De anmeldte projekter indeholder et detailhandelsareal på 12.000 m², heraf udgør arealerne til dagligvarebutikker størstedelen, i alt ca. 7.100 m². I kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal for
Sorgenfri fastlagt til 9.000 m².
Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale detailhandelsareal i bymidter,
men det kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
Denne høring er indkaldt i henhold til Planlovens § 23c, da det vurderes, at der forud for ændringer af retningslinjer for detailhandel skal indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanen.
Hovedideen i grundlaget for at styrke dagligvareforsyningen i Sorgenfri stationscenter er, at detailhandelen
koncentreres om en diagonalakse, hvor dagligvarebutikkerne placeres dels på Sorgenfri torv, sydtorvet og
dels på den tidligere rets- og politigrund med nyetablering af et varehus og en discountbutik.
For at understøtte centerstrukturen er det vigtig at supplere med udvalgsvarerbutikker, café, restaurant og
andre publikumsrelaterede funktioner mod Hummeltoftevej, især omkring de nye pladsdannelser. Kommunalbestyrelsen er indstillet på, at det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bør hæves til 12.000 m² bruttoetageareal, så hovedidéen i planen fastholdes. Efter planloven er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter det maksimale detailhandelsareal i bymidter.

Detailhandelsundersøgelse
Detailhandelsundersøgelsen fra ICP i 2010 for Sorgenfri Torv viste, at der i Sorgenfri var et underskud på
handelsbalancen. Kun ¾ af forbruget på 200 mio. kr. blev omsat i handelsoplandet.
Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 blev i maj 2013 er fulgt op af en ny detailhandelsundersøgelse, der
omfatter de drøftede udvidelser i Virum og i Sorgenfri. Undersøgelsen viser at omsætningen vil falde, hvis
der ikke gøres noget.
Undersøgelsens hovedforslag omfatter et nyt supermarked og en ny discountbutik i Virum og en udvidelse
af Netto og Irma plus et nyt varehus og en ny discountbutik i Sorgenfri. Forslaget vil medføre stærkt forbedrede indkøbsforhold for borgerne i Virum og Sorgenfri.
Forslaget vil kun have mindre konsekvenser for handlen i nabokommunerne, mest for Holte Midtpunkt.
De største omfordelinger sker internt i kommunen. Kgs. Lyngby får en omsætningsnedgang på ca. 150 mio.
kr, men har dog fortsat en omsætningsfremgang i 2020 på ca. 100 mio. kr. i forhold til omsætningen i 2012.
Omsætningen på Brede Torv vil falder med 15 mio. kr. fra 2012 til 2020.
En udvidelse med de nye butikker vil medføre, at enkelte butikker i Virum kan blive lukningstruede.
Dagligvareomsætningen i Virum, Sorgenfri og Brede bydele i øvrigt kan forventes at falde.
Forbrugere i Virum forventes i mindre grad at ville foretage deres dagligvareindkøb i Holte Midtpunkt.
Kilder: ICP, Detailhandelsundersøgelse for Sorgenfri Torv fra 2010 og Virum Sorgenfri - Konsekvensanalyse
ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte, maj 2013.
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Projekt
af Sorgenfri Stationscenter
Projektet har til formål at skabe et center af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri S-station. Der
etableres et indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen. Området bindes sammen af en ”diagonalløsning”, hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej
omlægges til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere
opholdsarealer og cykelparkering.
På Sorgenfri Sydtorv, område A, ombygges den eksisterende butiksbygning, og der opføres en ny butiksbygning i 2 etager ud mod banen, og parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet
bliver butiksarealet ca. 4.900 m². Heraf har de ca. 2.400 m² butikker indgang fra Hummeltoftevej, mens de
to dagligvarebutikker har indgang fra parkeringspladsen.
På Sorgenfri Nordtorv, område B, nedrives den eksisterende bebyggelse, og der opføres en ny bebyggelse
i 2-8 etager med ca. 10.800 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.950 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 p-pladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej. Tagfladen over parkeringskælderen indrettes til udeophold.

Situationsplan af de fremtidige forhold i området ved Sorgenfri Stationscenter.
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reduktion fra de nuværende ca. 6.400 m² butiksareal.

Den eksisterende tidligere politi- og retsbygning, område C, på 7.273 m² nedrives, og der opføres en ny
bebyggelse i 3-8 etager med ca. 20.800 m² etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel og 750 m² liberalt
erhverv i stueetagen og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager.
Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager, mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 p-pladser, og der etableres ca. 20
p-pladser på terræn foran centret. Tagfladen over butikkerne indrettes til udeophold.
Kommunens pendler-parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica´s kontorejendom,
område D, indgår i den samlede plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen. På parkeringsarealet overvejes på sigt opført en ny bebyggelse, der skal anvendes til kontorer
og serviceerhverv, dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til butikker på max. 1000 m² eller
til en anden publikumsorienteret funktion. Muligheden for at etablere ca. 75 pendlerparkeringspladser skal
vurderes og muligheden for at inddrage tankstationen i en samlet bebyggelse skal undersøges.
Hummeltoftevej ombygges til ”shared space”, og broen over S-banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen forbedres. De eksisterende stiforbindelser på begge sider af S-banen opretholdes og
omlægges i nødvendigt, mindre omfang. Der etableres cykelparkeringspladser omkring nedgangen til Stogsstationen, samt i den øvrige del af bebyggelsen, herunder langs banen ved siden af og under broen.
Den samlede bebyggelse i området bliver på ca. 47.000 m² etageareal, fordelt med ca. 12.000 m² til detailhandel, ca. 10.300 m² til kontor og andet erhverv samt ca. 24.700 m² til etageboliger og rækkehuse.

Forslag til omformning af Hummeltoftevej efter ”shared space” princippet.
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Polititorvet
Visualisering

Gældende planer
Området er beliggende i byzone og inden for det stationsnære kerneområde omkring Sorgenfri S-station.
I henhold til Fingerplanen er det målet at koncentrere bebyggelse inden for de stationsnære arealer for at
motivere til øget brug af cykler og kollektiv trafik, og mindske individuel bilkørsel.
I Kommuneplan 2013 er området omkring stationen opdelt i fire områder:
3.1.01 – Sorgenfri Torv (Centerområde med en bebyggelsesprocent på 70 og maks. 2 etager),
3.1.32 – Parkering (Tekniske anlæg med en bebyggelsesprocent på 10 og maks. 1 etage),
3.1.90 – Hummeltoftevej (Erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 60 og maks. 4 etager),
3.4.91 – Lyngby Politi (Område til offentlige formål med en bebyggelsesprocent på 60 og maks. 4 etager).
I kommuneplan 2013 er det samlede detailhandelsareal fastlagt til 9.000 m².
Projektet indeholder ønsker om at øge bygningshøjde og det samlede etageareal inden for området samt at
øge detailhandelsarealet med ca. 3.000 m². Dette vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg.
Desuden er dele af området omfattet af 3 lokalplaner:
Lokalplan 21 for et område til offentlige formål – plejehjem, dagcenter, kollektive boliger samt rets- og politibygning – på Virumgårds jorder
Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station
Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel
For at muliggøre realisering af projekterne i Sorgenfri stationscenter skal der udarbejdes et samlet kommuneplantillæg samt lokalplaner.
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Offentlig
debat
Høringen sker i henhold til § 4 i Bekendtgørelse nr. 1654 af 27.12.2013 om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Høringen omfatter også indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c, til forslag om ændring
af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri stationscenter til 12.000 m².
Dette debatoplæg, er starten på udarbejdelse af en VVM-redegørelse og ændring af kommuneplanens
retningslinjer for detailhandel.
Når kommunalbestyrelsen har behandlet de indkomne idéer, forslag og kommentarer, vil kommunalbestyrelsen fastlægge VVM-redegørelsens indhold samt indholdet af forslag til ændring af detailhandelsarealerne i Sorgenfri stationscenter.
Herefter vil der være en ny offentlighedsfase af minimum 8 ugers varighed.
Offentliggørelse af VVM-redegørelsen og forslag til ændring af detailhandelsarealerne planlægges, at ville
ske samtidig med offentliggørelse af lokalplanforslag og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for
Sorgenfri stationscenter.
Offentlighedsperioden forventes at finde sted i efteråret 2014.

Sorgenfri stationscenter - modelfoto af området
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6 fremtidige udvikling af Sorgenfri Stationsområde behandling af de indkomne idéer og forslag.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. juni 2013 at gennemføre en forhøring om den fremtidige
udvikling i Sorgenfri Stationsområde og indkalde idéer og forslag i henhold til Planlovens § 23c på baggrund af et
debatmateriale med en helhedsplan for Sorgenfri Stationsområde. Høringsperioden var fra 1. august til 31. august
2013 med et offentligt debatmøde den 13. august 2013 jf. vedlagte referat og slides fra mødet (bilag).
I forbindelse med høringen er der indkommet 46 henvendelser, der berører mange og varierede spørgsmål. I
forbindelse med høringen om Kommuneplan 2013 er endvidere en række indsigelser til projekterne i Sorgenfri, der
ligeledes behandles i denne sammenhæng. For en nærmere gennemgang af indsigelserne henvises til notat:
"Indsigelser og bemærkninger til forhøring - helhedsplan for Sorgenfri" (bilag).

Følgende hovedsynspunkter er gennemgående i indsigelser:
1. Den foreslåede bebyggelse er for tæt og for høj, hvilket synspunkt især knytter sig til nordtorvet.
2. Den foreslåede trafikløsning på Hummeltoftevej får trafikken til at bryde sammen.
3. Den forøgede trafik på I. H. Mundts Vej vil være til stor gene for vejens beboerne og brugerne af institutionerne.
4. Der er ikke behov for flere butikker i Sorgenfri og slet ikke et varehus.
Ad 1. Efter forvaltningens opfattelse har den videre bearbejdning af bebyggelsesprojekterne forbedret forholdene for
naboerne, samt givet mindre dominerende bygningsprofiler. På ”politigrunden” er projektet uændret og står mod
Virumgård som en rækkehusbebyggelse i 3 etager. På sydtorvet er bebyggelsen mod Breidablik i 2 etager målt fra
parkeringspladsens niveau, og der skal yderligere ske en tilbagerykning af den øverste etage fra skellet. På
nordtorvet er sket betydelige ændringer af bebyggelsen i forhold til det tegningsmateriale, der blev vist på
debatmødet d. 13. august, se særskilt afsnit herom. Hvad angår ny bebyggelse på pendlerparkeringen undersøges
forskellige muligheder for en fremtidig udvikling, se særskilt afsnit herom.
Ad 2. Som grundlag for arbejdet har Via Trafik udarbejdet en trafikrapport, der peger på trafikale tiltag på
Hummeltoftevej, der vurderes at være nødvendige, se særskilt afsnit herom.
Ad 3. Allerede i dag har den første del af I. H. Mundts Vej - fra Hummeltoftevej til Breidablik - en trafik, der er rettet
mod butikkerne på sydtorvet, nemlig varetilkørsel og parkeringssøgende trafik. Efter forvaltningens vurdering vil der
ikke ske en væsentlig stigning i den parkeringssøgende trafik, da antallet af parkeringspladser ikke er øget i denne
plan. Derimod vil der med en større Netto og en ny Irma ske en forøgelse af varetilkørslen. Dog ændres
køremønstret, så der ikke længere bakkes ned ad rampen fra I. H. Mundts Vej, hvilket alt i alt vurderes at medføre en
forbedring af trafiksikkerheden.
Ad 4. Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 for Sorgenfri Torv viste, at der i Sorgenfri var et underskud på
handelsbalancen. Kun ¾ af forbruget på 200 mio. kr. blev omsat i handelsoplandet.

Detailhandelsundersøgelsen fra 2010 (bilag) er i februar 2013 (bilag) fulgt op af en ny detailhandelsundersøgelse,
der omfatter både de drøftede udvidelser i Virum og i Sorgenfri. Undersøgelsen omfatter et 0-alternativ, der viser at
omsætningen vil falde, hvis der ikke gøres noget. Altså en forstærkning af skævheden i handelsbalancen og
forværring af indkøbsmulighederne for borgerne i Virum og Sorgenfri.
Undersøgelsens hovedforslag omfatter et nyt supermarked og en ny discountbutik i Virum og en udvidelse af Netto

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt
Sorgenfri
- VVM-redegørelse
og
Irma nr.
plus11
et-nyt
varehusstationscenter
og en ny discountbutik
i Sorgenfri. Hovedforslaget vil medføre stærkt forbedrede
Bilag 3 - Side -2 af 6
indkøbsforhold for borgerne i Virum og Sorgenfri.
Forslaget vil kun have mindre konsekvenser for handlen i nabokommunerne, mest for Holte Midtpunkt. De største
omfordelinger sker internt i kommunen. Kgs. Lyngby får en omsætningsnedgang på ca. 150 mio. kr. i forhold til 0alternatiivet, men har dog fortsat en omsætningsfremgang på ca. 100 mio. kr. i forhold til omsætningen i 2012.
Omsætningen på Brede Torv falder med 10 mio. kr. fra 2012 til 2020 i 0-alternativet. Med hovedforslaget forstærkes
tilbagegangen med yderligere 5 mio. kr.

På baggrund af henvendelserne har forvaltningen og de involverede parter er to af hovedspørgsmålene belyst
yderligere, nemlig den foreslåede trafikløsning og bebyggelsesprojektet på nordtorvet. Endvidere er der arbejdet
med flere mulige løsninger for parkeringspladsen ved Sorgenfri Station.

Den foreslåede trafikløsning
Hummeltoftevej fungerer i dag som en trafikvej med stor gennemkørende trafik. Årsdøgntrafikken er ca. 10.000 ud
for ”Polititorvet” og omkring 75% af trafikken er gennemkørende. Også i fremtiden skal Hummeltoftevej fungere som
trafikvej, men virkningen af den afbødes med gennemførelsen af diagonalløsningen. I denne udformes
Hummeltoftevej med beplantning og belægning, der mere giver indtryk af en pladsdannelse end af en trafikvej.
Samtidig foreslås det at hastighedsregulere vejen til 30 km/t, hvilket sammen med de fysiske forandringer giver et
mere trygt og glidende trafikbillede.
Samtidig indføres lysreguleringer ved alle kryds fra omfartsvejen til I. H. Mundts Vej. Også dette skal sikre en tryg og
mere glidende trafik, men samtidig hindre at trafikken stuves op, især på det østligste rampeanlæg ved
omfartsvejen. Ved hjælp af sensorer gives grønt lys, når køen fra motorvejen bliver kritisk.
Et særligt problem findes ved krydsene I. H. Mundts Vej/Hummeltoftevej og Grønnevej/Hummeltoftevej, hvor der
findes 2 forskellige løsningsvarianter, nemlig løsning 1 med 2 T-kryds som i dag eller løsning 2 med et samlet
firbenet kryds. De 2 varianter har hver deres styrker og svagheder.
Løsning 1 opretholder krydsenes principielle udformning som 2 T-kryds, men krydsene integreres i én samlet
signalregulering. Der skabes større afstand mellem de 2 kryds, idet I. H. Mundts Vej forlægges 7 m mod vest. Det
medfører, at 3 ud af 12 træer foran kirken må fældes. Løsning 1 giver en god trafiksikkerhed med gode forhold for
cyklister, bedre end ved et firbenet kryds.
Løsning 2 samler de 2 T-kryds i et egentligt, men forvredet firbenet kryds. Udformningen betyder, at Grønnevej ved
udmundingen i Hummeltoftevej føres mod vest, altså ind over det grønne vejareal tæt ved parcelhusgrundene. Også i
denne løsning skal der fældes træer og der skal udføres nye indkørsler i visse af parcelhusene. Løsning 2 giver
derimod den største kapacitet og de bedste forhold uden omveje for fodgængere.
Anlægsteknisk anslås løsning 1 at koste ca. 2,5 mio. kr., mens løsning 2 skønnes til ca. 4,7 mio. kr., hvortil komme
udgifter til flytning af bygning med gasinstallationer.
Samlet set vurderes løsning 1 som det bedste forslag og samtidig det forslag, der ændrer mindst ved de bestående
forhold og giver mindst indtryk af at være en ”trafikmaskine”.

Nordtorvet
På nordtorvet er sket betydelige ændringer af bebyggelsen i forhold til det tegningsmateriale, der blev vist på
debatmødet d. 13. august. Bygningen mod Hummeltoftevej er nu 4-5 etager, mod Grønnevej 2-2½ etagers
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højeste bygning placeret, nemlig 5-8 etager med det højeste punkt mod Hummeltoftevej. Efter forvaltningens
vurdering giver det reviderede projekt ikke væsentlige skygge- og indbliksgener for naboerne i Sorgenfrivang II, og
rækkehusbebyggelsen mod Grønnevej vil mildne indtrykket for beboerne i parcelhusene på Abildgaardsvej.

Parkeringspladsen ved Sorgenfri Station
I den oprindelige plan var den afsat en bygningsfigur, hvis anvendelse var ubestemt. Efter høringsperioden er der
arbejdet videre med bebyggelsen på parkeringspladsen, blandt andet med en idé om at bygge almene ældreboliger
på ejendommen.
Idéen er initieret af LAB, der ønskede at opføre almen familieboliger på ejendommen. LAB har imidlertid oplyst, at
man ikke længere har interesse i at gennemføre denne idé.
Forvaltningen kan oplyse, at pendlerparkeringspladsen ved Sorgenfri Station er flittigt benyttet med 70-80 optagede
pladser. Et fremtidigt forslag bør indeholde en parkeringsmulighed af denne størrelse, hvilket peger på at
parkeringspladserne skal placeres i konstruktion, når der også skal være plads til andre funktioner.
Efter forvaltningens vurdering er det en betydelig udfordring at placere almene boliger på arealet mellem
omfartsvejen og S-togsbanen. Dels er det vanskeligt at etablere velbelyste udearealer, der ikke generes af støj fra
banen og især omfartsvejen. Dels kan et alment boligprojekt næppe økonomisk bære at opføre
pendlerparkeringspladser i konstruktion.
I stedet bør det undersøges, hvordan parkeringspladsen ved Sorgenfri Station kan udbygges med yderligere
kontorbebyggelse og hvordan der etableres ca. 75 pendlerparkeringspladser samt en eventuel overbygning af
tankstationen.

Øvrige forhold, herunder stationsnærhed
Hvad angår de øvrige bemærkninger og indsigelser henvises til forvaltningens notat af 1. februar 2014. Det
medgives, at de indsendte bemærkninger og indsigelser langt overvejende er uenige i tankerne bag det fremlagte
debatoplæg om Sorgenfri Stationsområde. Mange henviser til, at den overordnede planlægnings tanker om
fortætning i de stationsnære område ikke er ensbetydende med, at disse muligheder skal udnyttes.
Forvaltningen kan henvise til Fingerplan 2013, Kapitel 4 – Det ydre storbyområde (Byfingrene). Heraf fremgår i §11,
at kommuneplanlægningen i det ydre storbyområde skal sikre, at stationsnære områder udnyttes med
bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed.
Efter forvaltningens opfattelse skaber debatoplægget med den videre bearbejdning et stationsområde med en
afgrænset tæthed, der rummer et miks af detailhandel, boliger og kontorerhverv tæt på kollektiv trafik.
Detailhandelsudbuddet vil primært rette sig mod borgerne i Virum og især Sorgenfri og vil efter forvaltningens
vurdering tilbyde et fremtidssikret dagligvareudbud suppleret med et lokalt udbud af udvalgsvarer.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen følgende grundlag for den videre planlægning:

Vej, trafik og parkeringsløsning
- Der udføres lysreguleringer ved de 2 tilslutninger til Omfartsvejen og ved Sennepsmarken.
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- Mulighederne for dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne skal vurderes.
- Muligheden for at etablere cykelparkering ved Sorgenfri Station skal vurderes.
- Muligheden og behovet for at etablere en trappe Hummeltoftevejs nordside til stationens perron skal vurderes.
- Der udarbejdes et detailprojekt for indretning og beplantning af ”diagonalløsningen” på Hummeltoftevej.
- Det samlede vejprojekt prissættes og forelægges med en økonomisk fordelingsnøgle, da der foreligger tilbud om
udbygningsaftaler vedrørende gennemførelse af infrastrukturopgaverne fra KS Sorgenfri Torv og fra Freja
Ejendomme/MT Højgaard.

Bebyggelsen
- Nordtorvet kan bebygges med bygninger i 2-8 etager, som beskrevet neden for.
- Der opføres ingen mellembygning mod Sorgenfrivang II bortset fra en overdækning af eventuel rampe til
parkeringskælderen.
- Bygningen mod Hummeltoftevej (4-5 etager) skal anvendes til butikker i stueetagen. Bygningen kan i øvrigt
benyttes til liberale erhverv, service erhverv eller boliger.
- Bygningen mod Grønnevej (2-2½ etager) skal anvendes boliger og indrettes som rækkehuse tilbagetrukket fra
Grønnevej.
- Bygningen mod banen (5-8 etager) skal benyttes til boliger.
- Parkering etableres i parkeringskælder.

- Sydtorvet kan bebygges med bygninger i 1 etage (2 etager fra parkeringspladsens niveau).
- Bygningerne skal benyttes til butikker og service erhverv.
- I det videre arbejde vurderes, hvordan behovet for flere parkeringspladser kan tilgodeses med færrest mulige
nabogener.

- Torvet ved den tidligere politi- og retsbygning kan bebygges med bygninger i 3-6 etager, dog med mulighed for
op til 8 etager på 2 udvalgte steder mod Hummeltoftevej. Rækkehusbygningen mod Virumgård må opføres i 3
etager i Virumgård-niveau.
- Bygningerne kan benyttes i et miks af boliger, kontorer, liberale erhverv og service erhverv. I bygningen mod
Hummeltoftevej kan stueetagen indrettes med butikker, og mod torvedannelsen skal der indrettes butikker i
stueetagen.
- I bebyggelsens indre indrettes varehus/supermarked i 1 etage, og tagfladen indrettes til udeophold.
Rækkehusbebyggelsen mod Virumgård skal benyttes til boliger.
- Bebyggelsen skal rumme et antal private ældreboliger.
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- Parkeringspladsen ved Sorgenfri Station kan bebygges med bebyggelse i 4-6 etager.
- Bebyggelsen anvendes til kontorer og service erhverv. Dog skal stueetagen mod Hummeltoftevej anvendes til
butikker eller en anden publikumsorienteret funktion.
- Muligheden for at etablere ca. 75 pendlerparkeringspladser vurderes.
- Muligheden for at inddrage tankstationen i en samlet bebyggelse skal undersøges.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at forslagene til ændring af rammerne
har et sådant omfang, at det vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på området. Forvaltningen har gennemført en
scooping af de foreliggende forslag og vurderer, at der skal udarbejdes en miljørapport for så vidt angår følgende 4
forhold:
- trafikale forhold, herunder støjforhold (trafikmønstre, vejstøj, samt refleksion af støj fra vej og jernbane i forbindelse
med nybyggeriet)
- lys- og skyggeforhold,
- påvirkning af bymiljøet, herunder påvirkning af landskabet
- påvirkning af de kulturhistoriske værdier.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår de trafiktekniske spørgsmål.
Byplanudvalget for så vidt angår de planmæssige spørgsmål.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:
1. der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplaner på det af forvaltningen foreslåede grundlag,
2. der udarbejdes miljørapport på de 4 ovennævnte forhold.

Byplanudvalget den 19. februar 2014
Besluttet at forarbejdet med VVM og borgerhøring igangsættes inden lokalplanarbejdet igangsættes.
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Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014
Ad 2. Godkendt idet både model 1 og 2 undersøges ligeværdigt samt det undersøges nærmere i forhold til mulige
løsninger med ramper ved Skovbrynet.
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Sorgenfri Stationscenter - ansøgning om øget detailhandelsareal
Sagsnummer: 20140110485
Oprettet: 20-02-2014
Dokumentejer: Helle Jørgensen
Modtaget
Journalnøgle(r):

E-post
Emne:

Sorgenfri Stationscenter ansøgning om øget
detailhandelsareal

Oprettet:

20-02-2014

Dokumentdato:

20-02-2014

01.02.15-P16 Tillæg til
kommuneplanen, Kommunale
planer, planforslag og
virksomhedsplaner
omfattende dele af kommunen

Besked:

Fysisk placering:
Afsender
E-post: Berith Mavromatis
<bm@bm-arkitekter.dk>

Tekst:
Fra: Berith Mavromatis <bm@bm-arkitekter.dk>
Dato: 20-02-2014 12:19:17
Til: Helle Jørgensen <HJO@ltk.dk>, Jørgen Olsen (olj@ltk.dk) <olj@ltk.dk>
Kopier til: "Peder Engelbrecht (pe@pefinans.dk)" <pe@pefinans.dk>, Carsten Lygum
<clyg@mth.dk>, "Henning Kornbo (henning@kornbo.dk)" <henning@kornbo.dk>, Charlotte Buhl
<cb@hogk.dk>, Ingolf Jensen <ij@hogk.dk>, Bjarne Dahl <bd@hogk.dk>
Emne: Sorgenfri Torv VVM-anmeldelse
---------------------------------------------------------

Til Lyngby‐Taarbæk Kommune
Hermed fremsendes på vegne af grundejerne omkring Sorgenfri Stationscenter,
Hummeltoftevej VVM‐anmeldelse med tilhørende bilag A, B og C. Såfremt yderligere
tegningsmateriale ønskes, fremsendes det, som aftalt, gerne. I forhøringsfolderen, som
fremsendes den 25.2.2014, vil der indgå illustrationer af projektet, herunder illustrationer
der viser placeringen af butikkerne i projektet.
Som det fremgår af VVM‐anmeldelsen, indeholder projektet 12.000 m² detailhandel. I
Kommuneplanen er der en ramme på 9.000 m². For at muliggøre projektet, anmodes
Lyngby Taarbæk Kommune om at øge detailhandelsrammen.
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Siden helhedsplanen er projektet blevet bearbejdet både for så vidt angår de enkelte
byggefelter på Polititorvet og på Nord‐ og Sydtorvet og i et vist omfang også på
Pendlerpladsen. Derudover er det udlagte shared space kaldet ”Diagonalen”, som forbinder
området fra motorvejstilkørslen og hen til Grønnevej omkring Hummeltoftevej bearbejdet,
som et attraktivt byrum. Hastigheden på Hummeltoftevej sænkes betragteligt, så gående let
kan krydse vejen. ”Diagonalen” skaber en klar rygrad i området, hvortil nuværende og
fremtidige funktioner kan knyttes og skabe et samlet hele.
Et vigtigt fundament for at kunne understøtte et byliv i området er, at der omkring
gadeforløbet etableres udadvendte funktioner i byggeriets stueetager på alle fire ”hjørner”
og, at der etableres attraktive opholdsmuligheder i tilknytning hertil. I den bearbejdning af
projektet, der har fundet sted siden den offentlige debat i august, har bygherre vurderet, at
det bliver nødvendigt med 12.000 m² detailhandel. Der er et ønske om at have 2 store
dagligvareforretninger på hver side af banen samt at videreføre/etablere specialforretninger
og servicetilbud som frisører og cafeer på begge sider af stationen.
Med venlig hilsen
Berith Mavromatis
Direktør, Arkitekt MAA
BM Arkitekter ApS
Borgmester Jensens Allé 22, 1. th
DK-2100 København Ø
Mobil: +45 24 49 08 18
Email: bm@bm-arkitekter.dk
www.BM-Arkitekter.dk

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
VVM-anmeldelse Sorgenfri Stationscenter
Bilag 1 - Side -3 af 15

Basisoplysninger

Tekst

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Projekt for udvikling af Sorgenfri Stationscenter.
Projektet har til formål at skabe et bydelscenter af høj kvalitet omkring alle 4 hjørner af Sorgenfri Station. Der etableres
en bymidte med boliger og indkøbs- og servicecenter med torvedannelser på begge sider af broen over S-banen.
Området bindes sammen af en ”diagonalløsning”, hvor Hummeltoftevej fra motorvejsafkørslen til Grønnevej omlægges
til en attraktiv, grøn og fodgængervenlig bygade, og hvor broen udvides i bredden for at etablere opholdsarealer og
cykelparkering.
På Nordtorvet nedrives den eksisterende bebyggelse på 2.969 m², og der opføres en ny bebyggelse i 2-8 etager med
ca. 10.775 m² etageareal, heraf 850 m² detailhandel og ca. 9.925 m² bolig, samt parkeringskælder med ca. 162 ppladser. Der disponeres med 5-8 etager mod banen, 4-5 etager mod Hummeltoftevej og 2-2½ etager mod Grønnevej.
På Sydtorvet ombygges den eksisterende butiksbygning, og der opføres en ny butiksbygning i 2 etager mod banen, og
parkeringspladsen opretholdes med 130 p-pladser. På Sydtorvet bliver butiksarealet ca. 4.900 m².
Det samlede butiksareal på Nordtorvet og Sydtorvet øges til 5.750 m² (excl. personalefaciliteter).
Den eksisterende politi- og retsbygning på 7.273 m2 nedrives, og der opføres en ny bebyggelse – Polititorvet – i 3-8
etager med ca. 20.050 m2 etageareal, heraf ca. 5.250 m² detailhandel i stueetagen (inkl. 200 m² varegård og excl.
personalefaciliteter) og ca. 14.800 m² boliger på de øvrige etager. Mod nord opføres en rækkehusbebyggelse i 3 etager,
mod syd og øst etageboliger og mod vest en blanding af etageboliger og rækkehuse. I underetagen etableres ca. 275 ppladser. Tagfladen indrettes til udeophold.
Kommunens parkeringsareal ved Hummeltoftevej, Q8-tankstationen og Danica´s kontorejendom indgår i den samlede
plan. Der er ikke planer om ændret anvendelse af tanken eller kontorejendommen eller adgangsforholdene hertil. På
parkeringsarealet overvejes på sigt opført en kontorbygning på i alt ca. 3.700 m² med udadvendte servicefunktioner og
detailhandel på max. 1.000 m² i stueetagen og med ca. 75 pendlerparkeringspladser i konstruktion.
Hummeltoftevej ombygges til ”shared space”, og broen over banen udvides i bredden. Adgangsforholdene til stationen
forbedres. De eksisterende stiforbindelser opretholdes og omlægges i mindre omfang.
Projektet indebærer, at det samlede butiksareal i området bliver på ca. 12.000 m² (excl.personalefaciliteter).
Jf. Kommuneplan 2013 er det maksimale detailhandelsareal i Sorgenfri bymidte 9.000 m².
Se vedlagte arealskema, bilag C, dateret 18.2.2014.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Freja Ejendomme A/S v. MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg. Tlf. 70 12 24 00. E-mail clyg@mth.dk
K/S Sorgenfri Torv v. PE Finansrådgivning A/S, Højleddet 18, 2840 Holte. Tlf. 45 50 50 31. E-mail pe@pefinans.dk og
Kornbo Erhverv Aps, Naverland 2, 16. etage, 2600 Glostrup. Tlf. 40 90 10 90. E-mail henning@kornbo.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

BM Arkitekter Aps, Borgmester Jensens Allé 22, 1. th., 2100 København Ø. Tlf. 24 49 08 18. E-mail bm@bmarkitekter.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S
Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S
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Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S
Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af
projektet)

Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Gladsaxe Kommune

Oversigtskort i målestok 1:50.000

Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
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Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af
Bilag
1 - Side
-5 af (vedlægges
15
anlægget
og projektet
dog ikke for strækningsanlæg)

Forholdet til VVM reglerne

Oversigtskort fra baggrundsnotat af 6.1.2012 fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ikke målfast)
Vedlagte situationsplan, mål 1:2.500, bilag A og udsnit af Hummeltoftevej, ændret udformning, mål 1:1.500, bilag B.
Ja
Nej
X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1: Pkt. 36 Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har
regional betydning.

X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Ja jf. pkt. 11a Anlægsarbejder i byzone, herunder
opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Da projektet optræder på bilag 1 sker
anmeldelsen i henhold hertil.

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse
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Projektets
karakteristika
Tekst
Bilag
1 - Side -6 af
15
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr.
og ejerlav

Sorgenfri Torv 1-29, matr. nr. 21m og 21 bx Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Sorgenfri Torv 2-28, matr. nr. 21l, 21r og 21bv Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 53, matr. nr. 133b Virum By, Sorgenfri. Ejer: K/S Sorgenfri Torv
Hummeltoftevej 14, matr. nr. 9mg Virum By, Sorgenfri. Ejer: Statens Ejendomssalg Freja A/S
Hummeltoftevej 45, matr. nr. 9mc Virum By, Sorgenfri. Ejer: Q8 Danmark A/S
Hummeltoftevej 49, matr. nr. 9me og 9nv Virum By, Sorgenfri. Ejer: Danica Ejendomsselskab Aps
Hummeltoftevej vejareal, matr. nr. 7000 ay Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
I.H.Mundts Vej vejareal, matr. nr. 7000ak Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti/vejareal, del af matr. nr. 136 Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby-Taarbæk Kommune
Sti, del af matr. nr. 7000ah, 7000u, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000av, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Vejareal, del af matr. nr. 7000g, Virum By, Sorgenfri. Ejer: Lyngby Taarbæk Kommune
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133a. Ejer: Banedanmark
Hummeltoftevej 51, Virum By, Sorgenfri, del af matr. nr. 133c. Ejer: DSB Ejendomsudvikling A/S

2. Arealanvendelse efter projektets realisering

Området vil fortsat blive anvendt til centerformål med detailhandel, offentlig og privat service samt boliger.

Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2

Ca. 46.300 m² bruttoetageareal, heraf er der ca. 20.200 m2 bebygget areal. Se bilag C

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Hele området er stort set befæstet i dag og vil også være det fremover.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og
i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Nej, der vil maksimalt være behov for lokal midlertidig grundvandssænkning.
Det samlede projektområde udgør ca. 4 ha.

Projektets bebyggede areal i m2

Jf. pkt. 2

Projektets nye befæstede areal i m2

Jf. pkt. 2

Projektets samlede bygningsmasse i m3

-

Projektets maksimale bygningshøjde i m

Bebyggelsen får på de højeste dele en bygningshøjde på op til 31,7 m over nuværende terræn.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vand- mængde i anlægsperioden
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Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Ikke relevant.
Regnvand forventes afleveret til den offentlige regnvandsledning.
Anlægsperioden på Polititorvet forventes at blive marts 2015 til november 2016. På Sydtorvet i 2-4 kvartal 2015. På
nordtorvet i 2016 -17 og på pendlerparkeringen er der ikke aktuelle plane, hvorfor en tidshorisont ikke angives.

Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen

Ikke relevant

Vand – mængde i driftsfasen

Ikke relevant

6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:

Intet.

Andet affald:

Almindeligt affald fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.

Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika

Almindeligt spildevand fra detailhandel, bolig og kontor. Omfang kendes endnu ikke.
Intet
Jf. kommunens bestemmelser skal regnvand håndteres på egen grund. Den nuværende afløbskoefficient, hvor det
meste af arealet er befæstet, vil blive overholdt. Yderligere regnvand fra den nye bebyggelse vil blive håndteret på
egen grund.
Ja

Nej

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning

X

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Godkendelse

X
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9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår

X

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

X

11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til pkt. 12.

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner
- http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT+bedst+tilgaengelige+teknik/

X

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis ”nej” gå til punkt 14.

Nej

Tekst

Projektets karakteristika

Ja

13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner

X

Hvis ”nej” angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/regler_vejlednin
ger/Oversigt_vejledninger/vejledningeroganvisninger.htm

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser..
Vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner, 1997 og tillæg 2007.
Vejledning om støj fra veje, 2007.
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, 1997.
Hvis ”nej” gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet
støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at
projektet kan overholde de vejledende støjkrav.

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor

X

Hvis ”nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Det antages at grænseværdierne vil kunne overholdes, men der vil blive udarbejdet
støjundersøgelser i forbindelse med VVM og beskrevet afværgeforanstaltninger, således at
projektet kan overholde de vejledende støjkrav.

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og
bekendtgørelser om luftforurening.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr
a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgoerelser/Ve
jledninger_og_bekendtgoerelser.htm

X

Hvis ”ja” angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor
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Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
Bilag
1 det
- Side
-9 af
15 kunne overholde de vejledende
19. Vil
samlede
anlæg
Hvis ”Nej” angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
-

X

I anlægsperioden

Der kan blive tale om støvgener i anlægsfasen. Det vil blive undersøgt i forbindelse med
VVM.

-

Der vil ikke blive tale om støvgener i driftsfasen.

I driftsfasen

Ja

Projektets karakteristika
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener
-

Nej

Tekst

X

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden
-

I driftsfasen

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og
omgivelserne.
-

Hvis ”ja” angives omfang og forventet udbredelse.

X

Hvis ”ja” angives og begrundes omfanget.

I anlægsperioden

I anlægsfasen vil der i nødvendigt omfang blive anvendt arbejdsbelysning i normal
arbejdstid.

-

I driftsfasen vil der blive etableret almindelig bymæssig belysning af gader, stier og pladser.

I driftsfasen

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige
stoffer nr. 1666 af 14. december 2006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011

X

Projektets placering

Ja

24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den
gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html

X

Hvis ”ja”, angiv hvilke:
Lokalplan 21 for et område til offentlige formål på Virumgårds jorder afløses delvist af ny
lokalplan (område til rets- og politibygning).
Lokalplan 93 for et område ved Sorgenfri Station afløses delvist af ny lokalplan
(underområde A).
Lokalplan 102 for den sydlige del af bydelscentret i Sorgenfri bydel afløses af ny lokalplan.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og
beskyttelseslinjer – jf.

X

Hvis ”ja” angiv hvilke:
Projektet er beliggende inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke og forudsætter
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Nej

Tekst

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
dispensation herfra.
Bilag 1 - Side -10 af 15
Projektet berører den yderste del af beskyttelseslinien omkring fortidsminde (gravhøj) ved
Sorgenfri Kirke, hvor der ikke forventes væsentlige ændringer af eksisterende forhold.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af
naboarealer

X

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af
udlagte råstofområder: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

Projektets placering

Ja

Nej

29. Forudsætter projektet rydning af skov:
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)

X

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en
rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Tekst

Projektet er beliggende ca. 20 m fra § 3-sø ved Virumgård, ca. 400 m fra Lyngby Sø og ca.
150 m fra § 3-mose Lyngby Åmose.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

X

§ 3-områderne vil ikke blive berørt af projektet.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område –
jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Projektet er beliggende ca. 150 m fra fredningsgrænsen for fredningen af Bagsværd Sø og
Lyngby Sø med omgivelser.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde
(Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder) – jf.
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Projektet er beliggende inden for opland af sårbart Natura 2000-område og ca. 2 km fra EFfuglebeskyttelsesområde F109 Furesø med Vaserne og Farum Sø og EF-habitatområde
H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, samt ca. 3 km fra EF-habitatområde
H191 Nedre Mølleådal og EF-habitatområde H251 Jægersborg Dyrehave.

35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde
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X

Projektet vil ikke medføre nogen påvirkning i forhold hertil
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Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
Vejledning
Bilag
1 - Side
-12 af
15
Skemaet
udfyldes
af bygherren
eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til
via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke
gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne
miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.
Farverne ”rød/gul/grøn” angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed
være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke
besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
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Punkt
nr. 12 -Torv
Forhøring
af kommuneplanens
retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
Sorgenfri
VVM om ændring
Bilag
C
stationscenter
Arealer, bilparkering og bebyggelsesprocent
Bilag 1 - Side -13 af 15 Område Matr. Nr
Grundareal
Bebygget areal
Etageareal
Max. etager Max. bygninghøjde
B%
Sorgenfri Torv, Sydtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Sorgenfri Torv, Nordtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Polititorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Parkeringsarealet
Kontor, nyt byggeri
Detailhandel, nyt byggeri
Kontor, Danica
Q-8
I alt

A

8.151

2.675

21m, 21bx
133b
"ak"
B

C

4.992
21l
21r
21bv
9 mg

D
"ay"
9me,9nv
9mc

12.178

22.800
9.434
11.395
1.971
48.121

5.175

9.355

2.991

20.196

4.900
0
0
4.900
10.775
9.925
0
850
20.050
14.800
0
5.250
10.521
2700
1000
6.485+48
288(+276)
46.246

Noter:
Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel
Område C her inkl varegård
Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS
Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station
En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2
P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig
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2

8

60%

H&K og BM 18.2.2014
P-udlæg

P-norm

1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2
8

30

216%

162
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

8

38

165%

275
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

5

18

46%

145
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2
1 pr. 50 m2
712

P-behov jf norm

140

130

140
124
99
24
372
222
150
213
54
29
131
849

Dato: 17. februar 2014
Situationsplan, fremtidige forhold, mål 1:2.500
Bilag A til VVM-anmeldelse Sorgenfri Torv

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
Bilag 1 - Side -14 af 15
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“g”

Punkt nr. 12 - Forhøring om ændring af kommuneplanens retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
stationscenter
Bilag 1 - Side -15 af 15
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Dato: 17. februar 2014
Situationsplan, Hummeltoftevej, fremtidige forhold, mål 1:1.500
Bilag B til VVM-anmeldelse Sorgenfri Torv

Punkt
nr. 12 -Torv
Forhøring
af kommuneplanens
retningslinjer for detailhandel i Sorgenfri
Sorgenfri
VVM om ændring
Bilag
C
stationscenter
Arealer, bilparkering og bebyggelsesprocent
Bilag 2 - Side -1 af 1
Område
Matr. Nr
Grundareal
Bebygget areal
Etageareal
Max. etager Max. bygninghøjde
B%
Sorgenfri Torv, Sydtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Sorgenfri Torv, Nordtorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Polititorvet
Etageboliger
Kontor
Detailhandel
Parkeringsarealet
Kontor, nyt byggeri
Detailhandel, nyt byggeri
Kontor, Danica
Q-8
I alt

A

8.151

2.675

21m, 21bx
133b
"ak"
B

C

4.992
21l
21r
21bv
9 mg

D
"ay"
9me,9nv
9mc

12.178

22.800
9.434
11.395
1.971
48.121

5.175

9.355

2.991

20.196

4.900
0
0
4.900
10.775
9.925
0
850
20.050
14.800
0
5.250
10.521
2700
1000
6.485+48
288(+276)
46.246

Noter:
Område A og C kan der fratrækkes 200 m2 personalefaciliteter fra detailhandel
Område C her inkl varegård
Generelt er arealer enten oplyst af ejer eller via OIS
Område for VVM indeholder derudover matr nr 133a, 133c, "av" , 136, "u", "ah", "g" og station
En bolig er gennemsnitligt sat til 100 m2
P-behov er ikke korrigeret for stationsnærhed og reguleret for 1-2 vær boliger med 1 p-plads pr bolig
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2

8

60%

H&K og BM 18.2.2014
P-udlæg

P-norm

1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2
8

30

216%

162
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

8

38

165%

275
1,5 pr. bolig
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2

5

18

46%

145
1 pr. 50 m2
1 pr. 35 m2
1 pr. 50 m2
712

P-behov jf norm

140

130

140
124
99
24
372
222
150
213
54
29
131
849

Henvendelse fra:
Gitte Nielsen
Chr. X´s Allé 10
2800 Kgs. Lyngby

Nr.

Resumé:

1.1

Påpeger at der i dag er rigtig meget støj i området og at en dagligvarebutik på grunden vil
skabe yderligere trafik og tumult i krydset.

1.2

Mener grunden kan bruges til parkering i stedet.
Synes støjen skal overvejes inden der gives
ok til en dagligvarebutik.

gnhs@mail.dk

1.3

Kent Straagaard
Lyngby hovedgade 112, 3.
2800 Kgs. Lyngby

2.1

Storartet idé at etablerer en dagligvarebutik
på adressen.

2.2

Mener at støjen fra varelevering skal begrænses til 7-20

kstraa@hotmail.com

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 03.02.2014, sagsident

Forvaltningens kommentarer:
Forvaltningen er opmærksom på problemet
med støj fra motorvejene i området, der er udarbejdet en støjhandlingsplan som beskriver
støjproblemerne samt fastlægger en handlingsplan for støj i kommunen. Forvaltningen mener
ikke at en dagligvarebutik vil bidrage til væsentligt at øge støjen i området. Ejendommen har
hidtil været benyttet til bustrafik med en kørsel
med 10-15 busser i døgnet, til dagligvarebutikken forventes der ca. 2 lastbiler i døgnet. En
dagligvarebutik vil skabe en forøgelse på ca.
760 køretøjer pr. hverdagsdøgn i området. Ifølge en rapport fra Rambøll vil den øgede trafik
kunne håndteres uden af lave yderligere trafikforanstaltninger og uden af skabe tilbagestuvning i krydset Christian X’s Allé/Lyngby Hovedgade.
Kommunen finder ikke grundlag for at etablere
yderligere kommunal parkering i området.
Der er i lokalplanen indskrevet bestemmelser,
som skal sikre at støj fra varelevering afskærmes mest muligt, således at dagligvarebutikken
ikke væsentligt bidrager til at øge støjniveauet i
området.
-

Forvaltningens forslag:
Medfører ingen ændringer.

Medfører ingen ændringer.
Medfører ingen ændringer.

Medfører ingen ændringer.

Punkt nr. 13 - Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse
Bilag 1 - Side -1 af 5
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Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 248 samt kommuneplantillæg 21/2009

Der kan ikke direkte i en lokalplan indskrives
Medfører ingen ændringer i lokalplarestriktioner i forhold til tidsbegrænsning af va- nen.
relevering.
I forbindelse med lokalplanens vedtagelse lyses
der efter aftale med ejerne på ejendommen en
servitut som begrænser vareleveringen til mellem kl. 07 og kl. 20. Dette vurderes at være en
væsentlig indrømmelse fra ejerens side for at
sikre at støjgener minimeres. Herudover fastsætter miljølovgivningen regler for støjgrænser
ved varelevering, herunder skærpede regler for
levering uden for tidsrummet 7-18 på hverdage
og 7-14 på lørdage.

1/5

Bodil Hyldgaard
Chr. X´s Allé 12, 2.th
2800 Kgs. Lyngby

Nr.

Foreslår at man ved at begrænse antallet af
parkeringspladser, kan minimerer den øgede
trafik mængde.

3.1

Påpeger at der som følge af de store erhvervsbyggerier er kommet en stigning i trafikken på Chr. X´s Allé, som øger støj- og
luftforureningen i området og giver problemer i
forhold til parkering.
Indsiger mener at en dagligvarebutik på grunden vil forøge trafikmængden og dermed også
støj- og luftforureningen. Og påpeger desuden
at den dagligvarebutik endvidere vil forøge
parkeringsproblemerne.

bodil.hyldgaard@youmail.dk

3.2
Vibeke Wimmer
Chr. X’s Allé 8, 2.th.
2800 Kgs. Lyngby

Resumé:

2.3

4.1

v.w@live.dk

4.2

Forvaltningens kommentarer:

I Kommuneplanen fastlægges parkeringsnormen for dagligvarebutikker til 1 p-plads pr. 35
2
m etageareal. Ifølge den norm skal der som
minimum etableres 32 p-pladser for en dagligvarebutik af den pågældende størrelse. I projektet lægges der op til at der etableres 67 ppladser, hvilket er væsentligt mere end Kommunens parkeringsnorm foreskriver, det vurderes derfor at der etableres nok p-pladser til at
dagligvarebutikkens parkering ikke vil påvirke
den eksisterende parkeringssituation i negativ
retning. Bygherre oplyser at de ikke har planer
om at indfører tidsbegrænsninger på parkeringsarealer på ejendommen, hvorfor disse
forventes at kunne være med til at afhjælpe de
eksisterende parkeringsproblemer.
Foreslår at der i stedet etableres ungdoms- og Kommunen har ikke planer om at etablere ungseniorboliger på den omtalte grund.
doms- eller seniorboliger på ejendommen.
Mener at en dagligvarebutik vil medføre alt for Se punkt 1.1 og 3.1
mange dårlige aspekter, så som lugtgener,
Der vil i forbindelse med en dagligvarebutik
parkeringsproblemer samt støjgener fra vare- være noget støj fra kundevogne, det er dog ikke
levering og indkøbsvogne mv.
undersøgt nærmere om dette vil kunne høres i
de omkring liggende boliger, imidlertid gør vejens bredde, at de nærmeste boliger ligger mere end 15 m fra p-areal og indgang til butik.
Bygherre har dog indvilliget i at fastsætte bestemmelser om at der skal være plan belægning, på parkeringsarealer hvor der skal køre
kundevogne.
Mener ikke der er behov for en dagligvarebu- I forbindelse med projektet er der udarbejdet en
tik I området, da der ikke er langt til andre
detailhandelsanalyse som beskriver de konsedagligvarebutikker og at folk handler deres
kvenser etableringen af en dagligvarebutik på
dagligvare på nettet.
grunden vil have. Analysen viser at der er plads
til en dagligvarebutik i området. Der er ikke i
dag dagligvarebutikker indenfor de nærmeste
500 m. Forvaltningen mener derfor at der er
belæg for at placere en dagligvare butik i områ-

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 03.02.2014, sagsident

Forvaltningens forslag:

Forvaltningen vurderer ikke at trafikmængden til Medfører ingen ændringer.
dagligvarebutikken væsentligt vil formindskes
ved at nedsætte mængden af parkeringspladser, dette vil snarere forventes at skabe parkerings problemer i området.
Se punkt 1.1
Medfører ingen ændringer

Medfører ingen ændringer.

Punkt nr. 13 - Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse
Bilag 1 - Side -2 af 5
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Henvendelse fra:

Der indskrives i lokalplanen under de
ubebyggede arealer i § 9.2 indskrives
at:
”Ubebyggede arealer, herunder også
parkeringsarealer, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives
et ordentlige udseende, ligesom en
passende orden skal overholdes. Belægning skal udføres som plan belægning, såsom asfalt.”
Medfører ingen ændringer.

2/5

Nr.
4.3

Mette Eddelien
Lyngby Hovedgade 110, 3. tv
2800 Kgs. Lyngby

5.1

Resumé:

Forvaltningens kommentarer:

det.
Mener i stedet at grunden benyttes til ældreKommunen har ikke planer om at ældre-, beboliger/beskyttede boliger/handicap venlige
skyttede- eller handicap venlige boliger på
boliger.
ejendommen.
Mener at den øgede trafik i området som følge Se punkt 1.1
af forslaget er for voldsom, og at det vil skade
det fredelige miljø der i dag eksisterer i bebyggelsen.

Forvaltningens forslag:
Medfører ingen ændringer.

Medfører ingen ændringer

ME.E@danicapension.dk

5.2

Mener at støj fra indkøbsvogne skal tages
med i overvejelser om en dagligvare butik i
området. Og at det ligeledes skal tages med
at ejendommen Lyngby port er udformet så
den fange og forstærker støj i området.
Mener at de skilte der tillades i lokalplanen er
for store og foreslår at man nedsætter størrelsen til 1,5 x 1,5 m i stedet for 2,5 x 2,5 m.
Foreslår desuden at skiltet på pylon mod vej
flyttes så tæt på skel mod Christian X’s Allé 1
som muligt. Mener desuden at skilte skal
slukkes når butikken lukker, eks. kl 21.15.

Se punkt 4.1

Se punkt 4.1

Forvaltningen foreslår at imødekomme indsigelsen i forhold til størrelsen på skiltene.
Der indskrives desuden at belysning på området skal godkendes af kommunalbestemmelsen.

6.1

Er bekymret for den øgede trafik mængde der
vil komme som følge at en dagligvarebutik i
området. Mener at det vil gøre Christian X´s
Allé til en mindre sikker skolevej.
Er også bekymret for om adgangsvejen til
ejendommen Lyngby Port, vil blive brugt som
vendeplads for parkeringssøgende. Vejen
bliver brugt som legeareal af børn i ejendommen.

Indsigelsen imødekommes i forhold til
størrelsen af skilte. § 9,6 opdeles i to
paragraffer.
§ 7.7:
”Ved indgangen må der være ét skilt
med en størrelse på højst 1,5 x 1,5 m.”
§ 8.4:
”Der må, som vist på planbilag 2 opsættes én pylon i skel mod vej med en
højde på højst 6,5 m og med et skilt
på maksimalt 1,5 x 1,5 m.”
Medfører ingen ændringer.

6.2

Mener at parkeringsarealer bør dækkes med
støjdæmpende asfalt, og ikke CF-sten, således at støj fra kundevogne minimeres.
Foreslår desuden at varelevering begrænset
til at forgå mellem kl 8-18.

Se punkt 1.1
Forvaltningen er opmærksom på at Christian
X’s Allé er en skolevej og vil holde øje med
udviklingen i trafikken.
Da der er særskilt cykelsti og vej vil det især
være varelevering som vurderes, at være til
gene for skoletrafikken.
I forhold til miljøvurderingen af lokalplanen er
der dokumenteret, at der i dag kører 10-15 busser om dagen, hvor der med en dagligvarebutik
forventes ca. to lastbiler pr dag. Forvaltningen
vurderer derfor, at der vil være færre tunge
køretøjer med den fremtidige anvendelse end
den nuværende.
Se punkt 2.2 og 4.1
Se punkt 2.2 og 4.1

5.3

Annette Grif, og Mogens Devantier
Chr. X’s Allé 16, 4. tv
2800 Kgs. Lyngby
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Henvendelse fra:

devantier.m@gmail.com

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 03.02.2014, sagsident
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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Nr.

Resumé:

6.3

Forslår at skiltes størrelse begrænses til at
være 1,5 x 1,5 m og kun må placeres ud fra
selve bygningen. Det foreslås desuden at
lyset i skiltene slukkes senest kl 22.15.
Påpeger desuden at der mellem Lyngby Port
og Lyngby Turistfart indgået en aftal om hvilket lys der skal være på grunden, så lysgener
begrænses mest muligt, ønsker at denne
aftale forbliver gældende.

6.4

Ønsker at Bygherre, såfremt adgangsvejen
ved Lyngby Port bliver brugt som gennemkørselsvej, bliver pålagt at hjælpe med opsætning af farthindringer.

7.1

Forvaltningens kommentarer:
Se punkt 5.3
I forhold til den omtalte aftale kender den tidligere ejer ikke noget til en aftale mellem Lyngby
Port og Lyngby Turistfart om belysning eller
andet.

Der kan ikke i en lokalplan indskrives bestemmelser der regulerer trafikken på arealer udenfor lokalplan området medmindre det er en forudsætning for lokalplanens realisering og indskrives i en udbygningsaftale, og det er ikke
tilfældet her. I henhold til Rambølls trafikrapport
vurderer forvaltningen ikke at Lyngby Port vil
blive benyttet til gennemkørsel.
Naturstyrelsen gør indsigelse mod at lokalplan Forvaltningen er gennem forhandlinger med
og kommuneplantillæg kan vedtages før der
Naturstyrelsen kommet frem til at afgrænsniner opnået enighed ang. Udpegning af Christi- gen af Kgs. Lyngby bymidte flyttes således at
an X’s allé 3-7 som lokalcenter samt at der er tre kommuneplanrammer syd for s-togsbanen
redegjort i kommuneplantillægget angående
som er udlagt til kontorerhverv udtages af bydrikkevandsinteresserne i området.
midten Kgs. Lyngby, dette sker ved udarbejdelDetailhandel: Naturstyrelsen gør indsigelse
se af et kommuneplantillæg der ændrer bymidte
mod at Kommunen udlægger et nyt lokalcen- afgrænsningen for Kgs. Lyngby. Derudover skal
ter mindre end 500 m fra den eksisterende
indsættes afsnit i redegørelsen vedr. lokalt opbymidte i Kgs. Lyngby, samt at der i kommuland til en dagligvarebutik i området.
neplantillægget ikke er gjort rede for lokalcenteret betjener et selvstændigt opland.
.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 03.02.2014, sagsident

Forvaltningens forslag:
Se punkt 5.3

Medfører ingen ændringer.
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Henvendelse fra:

Der indskrives efter aftale med Naturstyrelsen af XXXX i redegørelsen til
kommmuneplantillægget at:
”Der forventes jf. ICP´s analyse af
projektet en stigning i befolkningstallet
i Ulrikkenborg bydel på ca. 9% over de
næste år fra 2011-2018 dette vil skabe
en øget efterspørgsel efter dagligvarebutikker i området. I dag er der i
Ulrikkenborg bydel en dagligvarebutik
på Engelsborgvej. Fra Christian X’s
Allé 3-7 er der i dag ca. 900 m til den
nærmeste dagligvarebutik. En dagligvarebutik i området vil derfor servicere
oplandet i Ulrikkenborg og til dels i den
vestlige del af Gentofte kommune. En
ny dagligvarebutik på ejendommen
vurderes ikke at udsætte konkurrenter
for lukningsfare.”
Endvidere skal der jf. aftalen med
Naturstyrelsen snarest udarbejdes et
kommuneplantillæg som ændrer på
bymidte afgrænsningen i Kgs. Lyngby.

4/5

DONG Energy
Att. Torben Nissen
Teknikerbyen 25
2830 Virum

Nr.

Resumé:

Forvaltningens kommentarer:

7.2

Drikkevand: Naturstyrelsen gør indsigelse
mod at kommunen ikke i kommuneplantillægget har gjort rede for OSD og NFI forholdene
inden for lokalplanområdets afgrænsning

Forvaltningen indskriver i kommuneplantillæg
4/2013 – 21/2009’s redegørelse hvilke konsekvenser planernes vedtagelse vil have for drikkevandsinteresserne i området. Ud fra den
opdeling der er på bilag 1 og 2 til afsnittet om
drikkevandsinteresser i området vil en ændring
fra busvirksomhed til detailhandelsområde med
supermarked være en forbedring af forholdene
for drikkevandet.

8.1

Dong Energy oplyser at der indenfor lokalplanområdets nordlige område er placeret elforsyningskabler ejet af DONG Energy.

-

tonis@dongenergy.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, 03.02.2014, sagsident

Forvaltningens forslag:

Punkt nr. 13 - Lokalplan 248 - Dagligvarebutik på Christian X's Allé 3-7 -endelig vedtagelse
Bilag 1 - Side -5 af 5

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Henvendelse fra:

Der indskrives efter aftale med Naturstyrelsen af XXXX i redegørelsen til
kommmuneplantillægget at:
”Den eksisterende anvendelse af området, Busvirksomhed, er på Naturstyrelsens opmærksomhedsliste i forhold
til OSD, den fremtidige anvendelse er
Service, her dagligvarebutik, som vurderes at ligge inden for Naturstyrelsens tilladelsesliste. Det vurderes
derfor at den ændrede anvendelse af
området vil være mindre grundvandstruende end den eksisterende anvendelse.”
Medfører ingen ændringer

5/5

Punkt nr. 14 - Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X's Allé - endelig vedtagelse
Bilag 1 - Side -1 af 4

Kommuneplantillæg 21/2009 for
Christian X’s Allé
Status
Forslag
Plannavn
Kommuneplantillæg 21/2009 for Christian X’s Allé
Dato for forslagets vedtagelse I kommunalbestyrelsen
xx. xxx 2013
Høringen starter
23. september 2013
Høringen slutter
18. november 2013
Baggrund
Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2013 at udsende et
forhøringsmateriale for en dagligvarebutik på Christian X’s Allé 3-7 i
offentlig debat.
Der er endvidere udarbejdet et forslag til ”Strategi for detailhandelen i
Lyngby-Taarbæk Kommune”, hvoraf det fremgår, at Christian X’s Allé
1-7 udlægges til lokalcenter med mulighed for at etablere max. 2000
m² detailhandel og butikker på max. 1.000 m². Der skal minimum
være 1 dagligvarebutik i et lokalcenter.
Den gældende kommuneplanramme er 2.1.92 Christian X’s Allé. Det
foreslås, at rammeområdets anvendelsesbestemmelser ændres,
således at området udlægges til butiksformål, lokalcenter.
Indhold
Den eksisterende ramme, 2.1.92 Christian X’s Allé, aflyses og erstattes
af ramme 2.1.02 Christian X’s Allé. Den geografiske afgrænsning af
rammen fastholdes.
Tillægget fastlægger anvendelse til lokalcenter med mulighed for at
etablere butikker på højst 1.000 m². Områdets samlede bruttoareal til
butiksformål må ikke overstige 3.000 m².
Om kommuneplantillæg
Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.
Kommuneplantillægget
link
Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige
vedtagelse:
2.1.92 Christian X’s Allé
Nye ramme områder bliver udlagt i tillægget:
2.1.02 Christian X’s Allé

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014
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2.1.02 Christian X’s Allé

Plannummer

2.1.02

Plannavn

Christian X’s Allé

Anvendelse generelt

Centerområde

Anvendelse specifikt

Mindre butiksområder

Fremtidig zonestatus

Byzone

Zonestatus

Byzone

Plandistrikt

Ulrikkeborg bydel

Max. Antal etager

1 etage

Anvendelse

Lokalcenter: Et området med én eller flere
butikker og andre centerlignende funktioner.
Anvendes til handel med dagligvarer.

Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til handel
med dagligvarer. Bruttoetagearealet i

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014
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området må ikke overstige 3.000 m².
Butiksstørrelsen må ikke overstige 1.000 m².
Trafik

Ved nybygning, tilbygning eller ændret
anvendelse stilles krav om følgende udlæg af
parkeringspladser:
Bilparkering
Dagligvarebutik: 1 p-plads/35 m².
Cykelparkering
Dagligvarebutik: 1 cykel-p-plads/30 m².

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014
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Lokalisering af virksomhed


Sagsfremstilling
.RPPXQHQKDUInHWHQKHQYHQGHOVHIUDHQLQWHUQDWLRQDOWYLUNHQGHYLUNVRPKHGYHGU
ORNDOLVHULQJSnHQGHODI'\UHKDYHJnUGVMRUGHU
)RUYDOWQLQJHQKDULIRUO QJHOVHKHUDIRYHUYHMHWPXOLJKHGHUQHSnGHQSnJ OGHQGH
ORNDOLWHW
,HWDIJ¡UHQGHYLGHUHDUEHMGHYLOEODI¡OJHQGHVNXOOHQ UPHUHDIG NNHV
z
z
z
z
z

RUJDQLVDWRULVNHPRGHOOHUIRUHQDUHDOXGYLNOLQJ
DINODULQJDIGHNODUDWLRQHUQHVE\UGHIRUGHOLQJLIRUKROGWLO.¡EHQKDYQV
.RPPXQH
SODQIRUXGV WQLQJHUVDPWLQIUDVWUXNWXU
XGEXGVIRUPPY
VRFLRO¡NRQRPLVNHHIIHNWHU

(QIRUHO¡ELJWLGVSODQIRUHWIRUO¡EYLONXQQHY UH
z
z
z
z

,Y UNV WWHOVHDISURFHVYDULJKHGPnQHGHU
6DOJDIDUHDOYDULJKHGPnQHGHU
)\VLVNSODQO JQLQJYDULJKHGPnQHGHU
%\JJHWLOODGHOVHYDULJKHGPnQHGHU

'HWLQGJnUKHUYHGDW)LQJHUSODQIRUYHQWHVYHGWDJHWXOWLPROLJHVRP
.RPPXQHSODQIRUYHQWHVJRGNHQGWYHGnUVVNLIWHW
'HOHDIRYHQVWnHQGHDNWLYLWHWHUIRUYHQWHVDWNXQQHJHQQHPI¡UHVVLPXOWDQWLHWYLVW
RPIDQJVnOHGHVDWHQVDPOHWSURFHVIRUYHQWHVDWY UHVW¡UUHOVHVRUGHQHQFD
PnQHGHUIUDSROLWLVNEHVOXWQLQJRPLJDQJV WQLQJ
Økonomiske konsekvenser
7LOHNVWHUQELVWDQGLIRUELQGHOVHPHGEODLQGOHGHQGHDIG NQLQJDIPRGHOOHURJ
IRUKDQGOLQJPHG.¡EHQKDYQV.RPPXQHYLOGHUY UHEHKRYIRUHQEHYLOOLQJSn
PLRNU
Beslutningskompetence
.RPPXQDOEHVW\UHOVHQ
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Indstilling
)RUYDOWQLQJHQIRUHVOnUDW
 IRUYDOWQLQJHQLJDQJV WWHUXQGHUV¡JHOVHUPYYHGUSODQIRUXGV WQLQJHU
LQIUDVWUXNWXURJVRFLR¡NRQRPLVNHHIIHNWHU
 IRUYDOWQLQJHQYHQGHUWLOEDJHYHGUIRUVODJRPPRGHOIRUHQDUHDOXGYLNOLQJ
 IRUYDOWQLQJHQLY UNV WWHUIRUKDQGOLQJPHG.¡EHQKDYQV.RPPXQHRJ
 GHUEHYLOJHVPLRNUWLOLQGOHGHQGHHNVWHUQELVWDQG
Økonomiudvalget den 4. september 2013
0HGVWHPPHUDQEHIDOHWDWIRUYDOWQLQJHQYHQGHUWLOEDJHPHGHQPDVWHUSODQIRU
GLVSRQHULQJHQDI'\UHKDYHJDDUGDUHDOHUQHLRYHUHQVVWHPPHOVHPHG´*U¡QW/\V´
VNLWVHUHWLWRY VHQVIRUVNHOOLJHPRGHOOHUVRPYLOGDQQHIXQGDPHQWIRU
HIWHUI¡OJHQGHERUJHUK¡ULQJPY2SJDYHQO¡VHVLQGHQIRUUDPPHUQHDIGHDIVDWWH
HUKYHUYVPLGOHU
,PRGVWHPWH $RJ& 
$VWHPPHULPRGXQGHUKHQYLVQLQJWLODW$¡QVNHUHQXGYLNOLQJVRPHUL
RYHUHQVVWHPPHOVHPHG´*U¡QW/\V´±GYVHQXGYLNOLQJDIRPUnGHWGHU
UHVSHNWHUHUDWHUKYHUYVYLUNVRPKHGHUVNDOSODFHUHVW WWHVWSn'78RJLGHW$JHUQH
KDYGHVHWHQVDJRPHQSURFHVSODQIRURPUnGHWVXGYLNOLQJXDIK QJLJDI
KHQYHQGHOVHRPORNDOLVHULQJIUDHQNHOWYLUNVRPKHGHU
 & VWHPPHULPRGLGHW&¡QVNHUDWEHYDUH+MRUWHN UVRPJU¡QWRPUnGH
Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013
NRQRPLXGYDOJHWVLQGVWLOOLQJJRGNHQGWPHGVWHPPHU
,PRGVWHPWH $RJ& 
&VWHPPHULPRGLGHW&¡QVNHUDWEHYDUH+MRUWHN UVRPJU¡QWRPUnGHRJDW
EHVOXWQLQJHQODQJWRYHUVNULGHUUDPPHUQHL*U¡QW/\V
$VWHPPHULPRGXQGHUKHQYLVQLQJWLODW$¡QVNHUHQXGYLNOLQJVRPHUL
RYHUHQVVWHPPHOVHPHG´*U¡QW/\V´±GYVHQXGYLNOLQJDIRPUnGHWGHU
UHVSHNWHUHUDWHUKYHUYVYLUNVRPKHGHUVNDOSODFHUHVW WWHVWSn'78RJLGHW$JHUQH
KDYGHVHWHQVDJRPHQSURFHVSODQIRURPUnGHWVXGYLNOLQJXDIK QJLJDI
KHQYHQGHOVHRPORNDOLVHULQJIUDHQNHOWYLUNVRPKHGHU
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ET VIDENSLANDSKAB
Dyrehavegårds Jorde
Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014
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KONTEKST
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EN NY VIDENS- OG INNOVATIONSPARK I ØRESUNDSREGIONEN

Græsted

Heslsinge

Ullerød by

Jægerspris

Farum

Frederikssund

Lyngby
Værløse
Lund science village
Måløv
Nordhavn

Øst Amager

Trekroner

Sydhavn
Høje Taastrup
Ørestaden
Malmø havn
Dragør
Hyllie

Bebyggelse

Grønt

Udviklingsområder

HELSINGBORG

HELSINGBORG

HELSINGØR

HELSINGBORG

FREDENSBORG

HØRSHOLM

LANDSKRONA
SVALÖV
HOLTE

DHJ

DHJ
LYNGBY

DHJ
LYNGBY

LUND

HERLEV

KØBENHAVN

GLOSTRUP

KØBENHAVN

BURLÖV
BRØNDBY
HVIDOVRE
ISHØJ

MALMØ

MALMØ
KØBENHAVNS LUFTHAVN
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Infrastruktur

STAFFANSTORP

ALBERTSLUND

ROSKILDE

MALMØ

LUND

RØDOVRE

LUND
KØBENHAVN

Videnregion

ESLÖV

GLADSAXE

LYNGBY

ROSKILDE

KÄVLINGE

Loop City
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KONTEKST

JÆGERSBORG HEGN

RAVNHOLM SKOV

MØLLEÅDAL
DYREHAVEN

DHJ

DHJ

SORGENFRI
SLOTSPARK

KGS LYNGBY

Grønt loop
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Forbindelser på tværs
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KONTEKST

Fremtidig letbane
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VISION - Et videnslandskab

UDDANNELSES OG
UNIVERSITETSBY

?

VIDENSLANDSKABET
$

HANDELSBY

At bo og lære af landskabet

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

DEN GRØNNE BY

Lyngby-Taarbæks vision skaber et videnslandskab
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Situationsplan
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KONCEPT

TRANSPORT

DTU

VIDEN
DHJ

Den grønne vidensby

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Hestefolden - som rekreativt hjerte i planen
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KONCEPT

Herlighedsværdi først
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LANDSKABSMODNING
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LANDSKABSPLAN
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Lundtoft

REKREATIVT NETVÆRK - STIER

Hjortekær

Dyrehaven
Mølleådal

Fortunfortet
DTU

Dyrehaven

Idrætspark

Kongens Lyngby
Dyrehaven
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AKTIVITETER OG FUNKTIONER
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GRØNT

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 2 - Side -15 af 33

HØJENE
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VAND
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KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

OPLEVELSE I ØJENHØJDE

Hestedalene er en naturpark med rekreativt landbrug.
Kombinerer heste, afgrøder, bevægelse og sport med en moderne by.
Binder større omgivelser og nye kvarterer visuelt og fysisk sammen.
Danner strukturen som fremtidig bebyggelse og traﬁk følger.
Skaber oplevelse og orientering med nye bakker, beplantning og afvandingssystem.
Integrer de eksisterende værdier: Dyrehavegård, markhegn, fredskov.
Fælles friarealer fremfor private haver giver bedre udnyttelse af det grønne.

Udbygger de eksisterende kvaliteter i at bo, lære, arbejde og rekreere sig.
Udnytter klyngeeffekten og skaber specialiserede miljøer med høj attraktion.
Både lokalt og internationalt miljø og mødesteder.
Boulevardbåndet med letbanen er et tæt bebygget og urbant erhvervsområde.
Langhøjenes parkbebyggelse med erhverv er omgivet af rækkehuse og hestefolde.
Bakkebyens åbne karrestruktur blander alle byens funktioner.
Plantageklyngerne blander boliger med skov og dyrkningsarealer.

Den tætte bys principper for mødet mellem beboere, brugere og besøgende.
Arkitektonisk variation og kvalitet i byrum skaleret til mennesker i øjenhøjde.
Gør det trygt, sundt og stimulerende at bevæge sig igennem og opholde sig i.
Mangfoldighed med plads til alle aldersgrupper.
Anvender forskellige bygningstypologier alt efter konteksten og landskabet.
6 etager kendetegner den tætte by med stok, blok og åben karrebebyggelse.
2-4 etagers boliger omkring hestedalende med rækkehuse, kædehuse, enklaver
og storgårde.
Mellemrum med et godt mikroklima med læ, sol og uden støjpåvirkning.

Erhverv

båndet

Eremitageparken

Dyrehaven

Bolig

Boulevard
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KONCEPT
5 VÆRDIER FOR OMRÅDET

*
*
*

Sø

*

Supermarked
Bytoppen

Hestedalene

DTU

**

Forskning

Restaurant

Bakkebyen

Plantageklynger

Fortunfortet

Lysning

*

Akademidalen
Ridesport
Dyrehavegård
Lyngby
Langehøjene

Ermelundskilen

Sport

*

International bydel

Skolecampus

Butikker
Læring

*

Fælledplads Ridehal

*

*

*

*

Jord til bord

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Menneskelig skala i de omgivende veje med aktive facader, fortove og cykelstier.
Boulevardproﬁl med synlig letbane integrerer DTU i området.
Letbanens stoppesteder og hovedstier samler bydelens pladser og genererer byliv.
Nedbrydelse af barrierevirkning – ny bro over motorvejen, ny tunnel under Klampenborgvej.
Cykelsupersti / ridesti ført traﬁksepareret gennem området.
Tæt by på de bløde traﬁkanters præmisser med begrænset sivetraﬁk og korttidsparkering.
Decentral placering af parkeringsanlæg reducerer kørsel i området til et minimum.

Planen er ambitiøs på bæredygtighed: smart traﬁk, lokal energiproduktion, sundhed, LAR.
Miljøtiltag og investeringsinteresser øger samtidig områdets værdi.
Fleksibilitet i planen så den kan tilpasses fremtidens skiftende behov.
Hver etape rummer spredning af funktioner og danner afsluttede kvarterer.
Udnytter letbane og eksisterende infrastruktur i første etape.
Større investering i infrastruktur sker, når de skal bruges i senere etaper.
Jordbalance indenfor den enkelte etape og anlægsprojekt.
Landskabet som landmark

= KONCEPT

Boulevard med letbane

Muckbuster

En grøn bydel

LAR system

DTU station
Byleddet
Bygader

Grønne tage
Fødevarer

Akademi station

Hegnsleddet
Jordvarme

Solceller
Fortun station

Ny tunnel

*
*
*

*

**

Ny bro

*

*

*
*

*

*
*
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 3 - Side -6 af 36

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

HESTEDALENE

Indgang til Dyrehaven

PLAN (SYD)
1:5000
Forbindelse til Ermelundskilen

Forbindelse til
Eremitageparken

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 3 - Side -7 af 36

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

HELHEDSPLAN

PLAN (NORD)
1:5000

LANDSKABET SOM LANDMARK
Landskabet er det, som tegner forslagets identitet. Oplevet fra Lundtoftegårdsvej er
det de større markante bebyggelser og domiciler, som bliver placeret langs vejen,
der bliver det mest visuelt markante indtryk af området set fra denne side. Men
stedets landmark bliver hestedalende, bakkerne og den grønne struktur, som holder sammen på de forskellige kvarterer. Fra alle de omgivende veje vil det fælles
landskab markere sig som bakker, dale, marker og grønninger, som er de åbninger,
der leder liv og mennesker ind i området.
Landskabet er bærende for bydelens struktur, bebyggelsen vil følge landskabets
form og vil kunne udvikles ﬂeksibelt efter fremtidens funktionelle behov. Vi tænker
området som én stor parkby, med stisystem, veje, aktiviteter, bygninger osv. fuldt integreret i landskabet. Vi udlægger et stort centralt aktivt landskabsbælte med plads
til bevægelse, til det vilde, til dyrkning af afgrøder, et sted i forandring. Hestene er
allerede i dag stedets store friluftsattraktion og de får en helt central position i den
kommende bydel. I dag opleves Dyrehavegårds jorder som et ret ﬂadt landskab
og en meget bar mark. Vi vil gerne arbejde med en dramatisering af landskabet,
der både vil skabe landskabelige og rumlige oplevelser og udsigter, samt skabe
variation, tætte oplevelser og nærhed mellem naturen og bebyggelsen. Vi kalder
det nye landskab for Hestedalene.

VISUELLE FORBINDELSER
Vi vil gerne styrke stedets mest interessante visuelle forbindelser. Det er lange
diagonale kig ind over Dyrehavegårds jorder – dels nogle kig fra de omgivende
offentlige veje der signalerer åbenhed og giver orientering, dels nogle kig udadtil
mod Dyrehavens skovbryn og indgangene til Dyrehaven ved Vesthussti og bag
Dyrehavegård. Dyrehavegård ligger på det højeste punkt og herfra er der inde fra
gårdspladsen lange diagonal kig i 3 retninger. Dyrehavegård bør være mere synlig
fra Hjortekærsvej og stedet kan få en mere markant rolle som lokalt mødested.

NYE STIFORBINDELSER
Landskabsstrukturen skal også fremhæve nye forbindelseslinjer, som vil binde området bedre sammen med omgivelserne. Den gamle hegnslinje fra stjerneudskiftningen bruger vi som ledetråd for en tværgående stiakse gennem hele området.
Mod øst forbinder den til en ny stiadgang ind til Dyrehaven via Fortunfortet. Mod
vest udvider vi stiforbindelsen til det centrale Lyngby under motorvejen som en
bred dal, vi kalder Akademidalen. Vi laver også en ny forbindelse over motorvejen
til DTU lige ud for Anker Engelunds Vej som en landskabelig bakkebro. Mod syd
laver vi en ny dal med tunnelforbindelse under Klampenborgvej til Ermelundskilen,
som kan bruges til både cykelsupersti og ridesti.

og udsigt mod hestedalen og det giver mulighed for at placere parkeringskældre
inde i de kunstige bakkelandskab. Kældrene skal derfor ikke skal sænkes ned i det
nuværende terræn og bakkerne kan sikre jordbalance i de enkelte byggeprojekter.
Syd for bakkebyen bliver terrænformationerne mindre og de bliver udformet som
selvstændige langhøje. Den nuværende støjvold bliver omformet og gennembrudt
så den bliver udformet i slægtskab med langhøjene og så landskabet mellem
motorvejen og Trongårdsparken hænger sammen som et hele uden forside og
bagside i forhold til motorvejen. Området her ved motorvejsfrakørslen skal virke
indbydende og aﬂæseligt set fra alle perspektiver. Ligesom i bakkebyen er også
langhøjene udformet og dimensioneret efter det rationelle princip om parkeringskældre og lokal jordbalance.

DET BLÅ
Naturlige strømningsveje leder det meste af Dyrehavegårds overﬂadevand mod
nord til den åbne lavtliggende del af Hestedalene og udlægger et stort engområde
til lokal aﬂedning af regnvand, som også dimensioneres til at kunne modtage regnvand fra de omgivende naboområder. Midt i engområdet placerer vi en mindre
sø, som vi i modsætning til andre LAR anlæg kan sikre permanent vand. Søen kan
blive en stor lokal rekreativ attraktion med stier og træbroer, som leder helt hen til
søens vandspejl og dyreliv.
Det omgivende skrånende terræn afvander gradvist mod Hestedalene gennem
synlige rekreative vandrender, regnbede og forsinkelsesbassiner som alle integreres med relation til de friarealer og bebyggelser de passerer undervejs. Det strømmende vand vil blive et både poetisk og pædagogisk element som synliggør og
værdisætter terrænets retning, vandets strømning, og vejrets skiften.

PROGRAMMER FOR HESTEDALENE
Det store fælles friareal skal bruges til rekreation, heste og ridning, mødesteder,
sport og hobbylandbrug. Hestedalen rummer mange folde, marker og enge i mindre skala og med forskellig brug og med skiftende placering. De mest naturlignende friarealer vil være LAR og vådområderne i nord mens mere kultiverede
parkområder og grønne mellemrum med et højere plejeniveau vil være at ﬁnde i
syd og vest.
Ridning og heste er en vigtig del af stedets identitet, både for folk som selv ridder
men også for andre. De eksisterende rideruter omkring området bliver koblet sammen med vores område. Nye ridebaner og en ridehal er et af de første tiltag som
kan placeres på området.

KANTEN OG PLANTAGERNE
MERE TERRÆN
Det nye landskabsgreb tager udgangspunkt i nuværende terræn og skaber nogle
større kontraster, men også mere variation i en mindre skala. Der er forskellige strategier i de forskellige kvarterer, som omgiver den centrale hestedal. Vi bevarer det
oprindelige terræn i den østlige halvdel af området, som også rummer de største
forskelle. Den naturlige lavning i nord og højdepunktet ud for Fortunfortet er friholdt, mens ny beplantning og bebyggelse indrammer og fremhæver disse steder.
Øst for motorvejen ud for DTU er der i dag en meget lang, stejl og utilgængelig
støjvold. Her placerer vi en bakkeby som gradvist udligner højdeforskellen mellem støjvoldens top og Hestedalenes kant. Bakkebyen får en naturlig orientering

Blandet ind i boligklyngerne vil der være små skovpartier, plantager og dyrkningsarealer til grøntsager og frugt.
Kanten mellem den store åbne Hestedal og de omgivende byområder er dannet af
en varieret overgang med en blanding af lav bebyggelse, små haver, hegn, plantager og mindre skovpartier. Force Technology anlægget i kanten af området danner
en afvisende, opskaleret kant ind mod området som vi opbløder med en ny, varieret, bebygget og grønt front, så den svarer til resten af kanterne mod Hestedalene.
Som en gennemgående markering af kanten mellem Hestedalen og de omgivende kvarterer bruger vi et uformelt hegn af blomstrende hvidtjørn, som danner
en lavt bånd af trækroner, som ikke skjuler de bagvedliggende bebyggelser og

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 3 - Side -8 af 36

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

beplantninger men tegner en tydelig overgang mellem det tætte og varierede i
kvartererne og det store åbne fælles græstæppe i Hestedalene.
Plantagernes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge træer i
de tidlige etaper af områdets udbygning inden de bliver udbygget. Herved danner
arealerne tidligt et volumen, som markerer Hestedalen og træerne kan nå at vokse
til så der er større træer omkring de nye bebyggelser allerede når de tages i brug.

KANTEN OG PLANTAGERNE

Blandet ind i boligklyngerne vil der være små skovpartier, plantager og dyrkningsarealer til grøntsager og frugt.
Kanten mellem den store åbne Hestedal og de omgivende byområder er dannet af
en varieret overgang med en blanding af lav bebyggelse, små haver, hegn, plantager og mindre skovpartier. Force Technology anlægget i kanten af området danner
en afvisende, opskaleret kant ind mod området som vi opbløder med en ny, varieret, bebygget og grønt front, så den svarer til resten af kanterne mod Hestedalene.
Som en gennemgående markering af kanten mellem Hestedalen og de omgivende kvarterer bruger vi et uformelt hegn af blomstrende hvidtjørn, som danner
en lavt bånd af trækroner, som ikke skjuler de bagvedliggende bebyggelser og
beplantninger men tegner en tydelig overgang mellem det tætte og varierede i
kvartererne og det store åbne fælles græstæppe i Hestedalene.
Plantagernes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge træer i
de tidlige etaper af områdets udbygning inden de bliver udbygget. Herved danner
arealerne tidligt et volumen, som markerer Hestedalen og træerne kan nå at vokse
til så der er større træer omkring de nye bebyggelser allerede når de tages i brug.

MØDET MELLEM NATUREN OG “VIDENSBYEN”

Det er en sjælden kvalitet at ”Vidensbyen” med DTU og de mange vidensbaserede
virksomheder i området ligger så tæt på den landlige natur. Vi ønsker, at de to ting
smelter sammen ved hjælp af mødesteder, vidensdeling og synlighed. Hestefolde
ligger mellem forskningslaboratorierne, der er en transparens i bygningernes stueetager og der er let adgang til at holde en pause i et af bydelens grønne arealer.
Mødet mellem byen og det rekreative landbrug
Området har et særlig potentiale for at mødes omkring madkulturen for at dyrke
frugt og grønsager, opdrætte dyr, og lave sund mad. Dyrehavegård arbejder allerede med konceptet fra Årstiderne ”Fra haver til maver”, hvor skolebørn i praksis
lærer om landbrug og fødevare, dyrker grønsager og laver mad. Arealerne mellem
Hjortekærsvej og gården bliver omlagt til køkkenhaver, hvor naboer og nysgerrige
kan følge med i arbejdet. Dyrehavegårdgård og dens omgivelser kan få en mere offentligt henvendt rolle som et åbent kulturelt og aktivt mødested med dyr, afgrøder,
julemarked osv.

FREDNINGER OG FORTIDSMINDER

De mange fredninger indgår som mindre elementer i den samlede landskabsstruktur. De er med til at fremhæve og styrke stedets historiske identitet. Vi integrerer gravhøje, stenvolde og stjerneudskiftningslinjen, så de er synlige i de fælles
friarealer som del af stedets identitet og et klart element at orientere sig efter. Vi
tilstræber også, at de får en ny betydning og at de indgår i samspil med de nye
pladser, veje, aktiviteter.
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LAR system afvander til lavning
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LYNGBY-TAARBÆKS ATTRAKTION
Området lever højt på en meget attraktiv beliggenhed og det er derfor nærliggende
at bygge videre på de allerede eksisterende kvaliteter i at bo, lære, arbejde og
rekreere sig og supplere dem med nye muligheder og kvaliteter. De store omgivende villaområder kan i dette område suppleres af en bred vifte af forskelligartede
boligtyper. Den planlagte skolecampus vil tiltrække mange nye unge med behov
for sport og hurtig mad. Den store koncentration af teknologibaseret læring og erhverv kan give behov for inkubatormiljøer og beslægtede videnstunge og kreative
fag. Nærheden til rekreative tilbud er også et betydningsfuldt krav i en moderne
oplevelsesøkonomi.

SPECIALISEREDE KLYNGER
Vi udnytter klyngeeffekten og skaber specialiserede miljøer med høj attraktion som
udbygger de eksisterende værdier, der omgiver området. Specialiserede funktioner
ﬁnder fællesskaber i identitetsskabende klynger, men samtidig skal de indgå i åbne
kvarterer som kan blande bydelens funktioner og det sociale liv

FÆLLESSKABER OG MØDESTEDER
Vi skaber forskellige mødesteder med diversitet, hvor de sociale tiltag og tilbud, skal
opleves som gevinst og gestus for brugere og beboere. Vi anerkender det moderne
menneskes behov for komfort i en trav hverdag, men skaber en ny bydel, hvor afsættet er fællesskaber omkring f.eks.: energiproduktion, fødevareproduktion, fælles
udeophold i stedet for lukkede private haver, muligheder for fælles bemandede vaskerier (sociale aktiverings projekter), og fælles dyrkningsprojekter og spisesteder,
der understøtter hele bydelens fra jord-til-bord / have-til-mave koncept.

muligt med åbne facader og indgange, offentligt henvendte funktioner i stuetagen
og smalle fortove. Små pladser og passager giver gode synlige forbindelser ind i
området og en oplevelse af variation, mens letbanens stoppesteder på rundkørsler
i gaderummet opdeler det meget lange gaderum. Den højeste bebyggelse på op til
10 etager placeres nær letbanens stationer for at markere dem som knudepunkter.
Som en pause i det lange byggefelt kan området ved den eksisterende crossbane
nord for Rævehøjvej bevares som aktiv park for støjende leg i mange former.

LANGHØJENE
En parkbebyggelse inspireret af Aarhus Universitet danner indgangen til området
fra syd men også fra Akademidalen i vest. Stokkene ligger vinkelret på langhøjenes
skråninger og åbner dermed op for adgang til hestefolde i det åbne friareal mellem bygningerne. Gavlene strækker sig ned til de stier og gadeforløb, som ﬂyder
gennem bakkerne. Bygaden, som leder op til Fælledpladsen lige midt i området og
som er en shared space sivegade, er kvarterets eneste vej. Parkbebyggelsen danner en åben og indbydende overgang til motorvejens tilslutningsanlæg 16, men
er påvirket af vejstøj og rummer derfor overvejende erhverv. I overgangen mellem
langhøjene og Trongårdsparken ligger rækkehuse i ca. 2 etager omkring Trongårdsdalen, som danner en mellemskala mellem parkstokkene og villakvarteret

BAKKEBYEN

Centralt i området samler vi en række faciliteter for et internationalt miljø for studerende, forskere og deres familier. Udenlandske studerende og forskere, som
måske kun er her i landet i kort tid, kan have glæde at bo blandt ligesindede og
skabe relationer til andre i en international klynge, som kan suppleres med en
international skole.

Midt i området ligger bakkebyens åbne, grønne karrestruktur, som samler og blander alle bydelens mange funktioner og tilbud sammen. Her har de bløde traﬁkanter
første prioritet og kørende ærindetraﬁk må sive langsom ind i området. Vi ønsker
at lave varierede, smalle gadeproﬁler som shared space. Veje er eventuelt enkeltrettede for at vejbanen er så smal en andel af gaderummet som muligt. Den nye
bydel Vauban ved Freiburg er en reference, hvor dette fungerer godt, og skaber et
roligt bymiljø. Kvarteret vil rumme en stor variation af bebyggelsestypologier, grønne lommer og parker og pladser. Både niveauskift i terræn og skift i facadelinjer vil
give korte perspektiver, overblik og læ, som alt sammen tilgodeser fodgængerens
oplevelse. Bebyggelse er overvejende i 4 til 6 etager, men kan være aftrappet og inkludere tagterrasser, på både smalle og dybe bygningskroppe. Langs Hestedalene
genﬁnder vi rækkehustypen fra Trongårdsdalen i ca. 2 etager

KVARTERERNES TYPOLOGIER

PLANTAGEKLYNGERNE

INTERNATIONALT MILJØ

Vest for motorvejen vil der overvejende være erhvervsbyggeri suppleret med kollegier og forskerboliger orienteret mod DTU samt noget serviceerhverv og detailhandel centreret omkring letbanestationerne. Øst for Hestedalene er der kun boligklynger friarealer og rekreation. I den centrale del af området øst for motorvejen er
der en større grad af blanding mellem erhverv, bolig, uddannelse og mødesteder.
Det er vigtigt, at der her sker en sammenﬂetning mellem erhvervsområde og boligområde. Det kan blive en poetisk sammensmeltning af bolig, natur, erhverv, rekreation, uddannelse og aktivitet, og det gælder om at udnytte de potentialer der
er i disse møder.

BOULEVARDBÅNDET
Letbanen foreslår vi placeret midt i Lundtoftegårdsvejs proﬁl så denne vej går fra at
være en facadeløs fordelingsvej til at blive en aktiv boulevard med tæt urban bebyggelse. Det efterlader det bredest mulige byggefelt, som bliver overvejende erhverv
med forskning og kollegier. Bebyggelsen bliver store domicilblokke og stokbebyggelser med varierede aftrapninger. Bygningerne er placeret så tæt på vejen som

Boligområderne øst for Hestedalene som blander forskellige boligtyper med plantager og dyrkningsarealer er inspireret af Dyrehavegårds skala og typologi. Her er
mindre bebyggelser i 2 til 3 etager omkring gårdspladser og stier, omgivet af haver
og lunde. Modsat de omgivende boligområder er der her tale om områder med
stor grad af synlige og tilgængelige semiprivate friarealer, som man kan bevæge sig
igennem, og hvor man kan aﬂæse landskabet gennem bebyggelsen og beplantningen. Her bor man virkeligt midt i det grønne. Bebyggelserne rummer forskellige
ejerformer og boligstørrelse, dvs. at her er plads til almennyttigt boligbyggeri, lejeboliger, andelsforeninger og ejerboliger. Vi tilbyder dermed et alternativ til villakvartererne i nabobebyggelserne, og på den måde sikrer vi mangfoldighed.

Boulevard
båndet

Bakkebyen
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Skolecampus
Langhøjene

BYKVARTERER
Nye forskellige bykvarterer opstår omkring Hestedalene
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Storgården, på kanten mellem Plantageklyngerne og Hestedalene

EN BYDEL FOR MENNESKER

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Et vigtigt udgangspunkt for den nye bydel er menneskelige oplevelser og velvære.
Der skal være gode opholdsrum, dvs. en mindre skala, et godt mikroklima, minimal
støj, blandede funktioner og koncentrationer af liv. Der skal være god synlighed i
det nære, men ikke lange aksiale kig som eksempelvis Lundtoftegårdsvej. I dag er
de omgivende veje tænkt fra- og for biler men vi ønsker at give cykler og gående
de bedste muligheder for at anvende dem som adgangsveje hvor det er trygt og
behageligt at være.

Vi bygger med den største tæthed på de stationsnære arealer langs letbane og motorvej, men uden at det bliver så tæt, at det er en barriere. Bebyggelsesprocenten
på stedet er høj, men det skal samtidig være et meget grønt område - også i bebyggelsen med grønne tage (som nævnt i Klimatilpasningsplanen), grønne terrasser
og eventuelt lodrette haver.
Vi vil gerne tænke lidt anderledes i forhold til bebyggelseskoncept, så det ikke bliver
de stramme blokke og kuber, men mere stiler mod en sammensmeltning af det
bebyggede og langskabet. Funktioner kan blandes i de enkelte bygninger, f.eks.
kultur blandet med videnskab, der blandes med bolig osv. Typologierne er i denne
plan angivet på et meget overordnet plan. Med bare lidt blanding af funktioner og
typologier i de forskellige kvarterer, kan vi sikre en variation.
Vi mener, den nye moderne by har behov for at blande boliger med arbejdspladser og uddannelsessteder, da vores hverdage med arbejde og fritid glider mere og
mere sammen. Samtidig skaber vi et liv og en puls det meste af døgnet i området,
der komplementerer de unge generationer og deres livsmønstre.

NÆRHED
En bydel i ”øjenhøjde” er rig på oplevelser, både landskabelige, rumlige og rekreative/aktive oplevelser) synlighed og tryghed, let at orientere sig, samle livet i mindre
grønne rum og gaderum med visuel kontrol fra omgivende bebyggelser. Vi understreger den ”tætte bys principper” for at fremme møder mellem beboere, daglige
brugere som medarbejdere i området og naboer fra omkringliggende bebyggelser,
der går, løber eller cykler gennem den nye bydel. Mangfoldigheden er essentiel i
den nye bydel – her er plads til alle: både de lokale og de internationale, børnene,
de studerende, medarbejdere og forskere i internationale virksomheder, og de familier der bosætter sig i den nye vidensby, der hylder naturen og den bæredygtige
hverdag.

SYNLIGHED OG TRYGHED
Alle erhvervsbebyggelser skal orientere offentligt henvendte stueetager mod stier
og gaderum. Her placeres de funktioner og servicetilbud, der både bruges i dagtimerne (kantiner, mødecentre, kiosker, tandlæger, take-away madsteder) og om
aftenen (ﬁtnesscentre, aftenskoler cafeer og net-cafeer), alt sammen for at maksimere byliv i husene omkring de vigtigste forbindelsesrum og mødesteder.
Butikker og serviceerhverv er især samlet i klynger mellem letbanestationer og de
to centrale pladser Bytoppen og Fælledpladsen.

FRIAREALER
Vi foreslår, at der som gennemgående princip etableres altaner, terrasser og udeophold oppe på etagerne i erhvervsbyggerierne langs Lundtoftegårdsvej – orienteret
mod vest, så medarbejdere og gæster får glæde af eftermiddagssolen og udsigten
ind over DTU og Lyngby og væk fra støjen fra motorvejen. Disse tilbagetrækninger og fremspring giver liv og karakter til gaderummet langs Lundtoftegårdsvej, og
bidrager med biodiversitet og grønne facader og beplantning oppe i bygningerne
mod vest.
i den tættere by arbejder vi både med fælles friarealer i højden i taghaver og med
fælles grønninger, terrasser og pladser på terrænet. Ellers er der det store åbne
fælles græshav og plantager. Vi arbejder ingen steder i bydelens områder med
lukkede private haver, men minimerer dette til private terrasser, dyrkningsfelter og
altaner. Vi vil hylde de fælles blå og grønne områder.

BEBYGGELSE
Landskabet er grundstenen for disponering og placering af bebyggelse. Bebyggelsestypologi og anvendelse er ﬂeksibel og kan tilpasses og varieres i større eller
mindre grad efter behov. Vores viste eksempler er et oplæg til hvordan tætheder,
højder og sammenhænge vil være i bydelen, hvor der er mulighed for forskellige
bo-former/ejerformer/ grader af privathed og komfort.

SKALA OG HØJDER
Generelt anvender vi maksimalt 6 etager for erhverv for at sikre en menneskelig
skala. Variationen i bygningshøjderne gives af det bakkede landskab, hvor bygningskroppene vil tilpasse sig koterne i landskabet. Vi forholder os præcist til de
højdekoter, der er beskrevet i programmet og har sikret, at man fra et øjepunkt på
152 cm over Eremitageslottets øverste trappetrin ikke kan se bebyggelse henover
skovbrynet. Vi foreslår enkelte strategiske steder at markere knudepunkter ved at
bygge I højden, indenfor de højdegrænser, der er krævet. Vi markerer feks “porten”
til både Lyngby og det nye erhvervsområde langs Lundtoftegårdsvej med et 10 etagers domicil, da området allerede i dag er repræsenteret af høje boligbebyggelser.

LUNDTOFTEGÅRDSVEJ
Langs Lundtoftegårdsvej og ud mod motorvejen er bygningerne placeret skulder
ved skulder og er meget arealeffektive. Vi varierer bygningshøjderne, men ikke meget. Omkring Kampsax kollegiet foreslår vi en lavere bebyggelse i 5 etager, der taler
sammen med DTU på modsatte side af Lundtoftegårdsvej. Mellem knudepunkterne ved over- og undergange under motorvejen, etableres en rytme af slanke
ensartede bygningskroppe, der enkelte steder varierer i højde, men som skaber en

homogenitet i kraft af både slankhed og rytme.

BAKKEBROEN
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OPLEVELSE I ØJENHØJDE

Vi foreslår at markere den vigtige nye broforbindelse mellem Anker Engelunds Vej
og bakkebyen på Dyrhavegårds jorder med høje bygninger. Ud mod motorvejen
og omkring lebanestation markeres med særlige bygningsmæssige volumener,
funktioner og højder, der er med til at danne byrum med forskellige funktioner
og mennesker. Bygningerne fremstår med samme taghøjder men i bakkebyen er
selve bygningerne kun 6 etager, da landskabet “løfter “bygningerne en etage op så
de taler sammen med de 7 etager mod DTU.

LANGHØJENE OG AKADEMIDALEN

Omkring Akademidalen og langhøjene i den sydlige del af området foreslår vi en
enkel og markant parkbebyggelse, som består af mindre erhvervsbyggerier. Bygningernes præcise gavlmotiv, der lægger sig i landskabet på tværs af terrænet,
henleder tankerne til Aarhus universitet, hvor den enkle arkitektur understreger og
markerer et stærkt landskabstræk med bakkerne. Højderne på bygningerne er 4
etager, men da landskabet bugter sig – fra bakketop til dal, varierer bygningsafslutningerne og højderne markant.

BAKKEBYEN

I den centrale bakkeby arbejder bygninger og landskab sammen i en højdemæssig
nedtrapning mod Hestedalene. I denne nye tætte bydel foreslår vi bygningshøjder
der varierer fra 6-4 etager, ovenpå det nyetablerede bakkelandskab. Den endelig
højdemæssige variation kan varieres, da mange faktorer gør sig gældende her (bebygget areal, funktioner, etagehøjder og p-arealer under landskab) Vi mener dog
ikke, at området kan bære en yderligere forøgelse i højden, da vi foreslår bydelen
som en grøn parkby, som nok er tæt men som også rummer boliger som kræver
et godt dagslys.

RÆKKEHUSE

På kanten bakkebyen og omkring Trongårdsdalen foreslås boliger i rækkehuse, der
deﬁnerer kanten og dermed overgangen til det åbne dalstrøg – det store fælles
grønne hav. Denne typologi tænkes som terrassehuse med en mere urban indgangsside vendt mod gaden og en ﬂiget struktur og gårdhaver ud til Hestedalene.
Rækkehusene er generelt i 2 etager, men spænder nogle gange op til 4 etager og
ned til 1 etage for at følge de omkringliggende bebyggelser og landskabets nedtrapning og møde med Hestedalene.

KÆDEHUSE

ENKLAVER
Enklaverne slutter sig omkring sig selv og skaber et fællesskab omkring et indre
uderum. Bebyggelsen varierer fra 2- 3 etager, med boliger i et og to planer og
fremstår som en ensartet homogen bebyggelse feks. opført omkring et fælleshus,
fælles jordlodder og vandkanaler. Enklaverne appellerer til enten alment boligbyggeri eller andelsbyggeri. Udover det sociale fællesskab tænkes energimæssige fællesskaber ind, fælleshuse med gæsteboliger, vaskerier, værksteder og væksthuse.
Her er plads til mangfoldigheden for den moderne, travle familie der ser gevinsten
i at indgå i delebilsordninger eller el-bil i bookningssystem. Der er indbygget goder,
hvor fællesskab er et tilbud og ikke pålagt. Der er mulighed for fælles energiproduktion på tagene i form af solvarme og solceller, som er med til at styrke den bæredygtige tankegang i en tæt-lav bebyggelse der peger ind i fremtiden. Her kan være
et bemandet vaskeri, som er en service hvor man får vasket sit tøj – en gevinst i
den travle hverdag der er forsynet med vedvarende energi produceret i enklaven.
Bebyggelsens arkitektur er opført i bæredygtige materialer med lavt C02 forbrug
ved fremstilling eller c2c certiﬁcerede materialer.

STORGÅRDE
Denne typologi markerer sig som en u-formet bebyggelse med ﬂade tage der
varierer i etagehøjder mellem 4,3,2 og 1 etage yderst mod Hestedalene. Tagene
er begrønnede eller anvendt som taghaver og tagterrasser for de enkelte boliger.
Arkitekturen er enkel, med bokse der stables og dermed danner højdespring og
forskudte facader. Materialer kan være tegl, der skaber et genkendeligt billede af
gård-motivet, i det indre gårdmiljø udlægges dyrkningshaver, til fælles brug og som
en stærk social driver. Dette er det moderne bud på mødet mellem terrassehuset
og karreen, der åbner sig ud mod det store fælles landskab. Private udearealer er
enten på tage eller som altaner der hænger på facaderne ind mod store fælles gårdrum. Boligerne foreslås som både etplansboliger, toplans og treplans rækkehuse
med tagterrasser. Indgange ligger på ”ydersiden” af storgården. Fælles parkering er
placeret under træer i umiddelbart nærhed til storgårdene. Der kan etableres fæl-

lesfunktioner i nogle af de nederste arealer med direkte udgang til gårdrummet.
Boligerne her tænkes som ejer og leje boliger til både familier, seniorer og par for at
skabe mangfoldighed i bebyggelsen. Storgårdene ligger på kanten til Hestedalene
og har en formidabel udsigt til hestefoldene, engområdet og dyrkningsarealerne –
og ikke mindst til den nye bydel på bakkerne mod vest.

TRAFIKSTØJ
Dette forslag begrænser omfanget af ny traﬁk inde i udviklingsområderne og det
reducerer behovet for at gennemføre tiltag til at begrænse traﬁkstøj inden for området. Traﬁkstøj i området kommer i dag primært fra motorvejen. Vi begrænser traﬁkstøjens udbredelse fra motorvejen med en kombination af terræn, bebyggelse og
placering af ikke følsomme funktioner som erhvervsbebyggelser nær motorvejen.
I boulevardbåndet, hvor der er friarealer til ophold mellem erhvervsbyggerierne, er
støjskærme integreret i bebyggelse med et system af glasstøjskærme mod motorvej, evt med graﬁsk kunstnerisk udsmykninger. Disse vil være som lommer af
ophold og vil ses som ”udposninger” når man bevæger sig langs Lundtoftegårdsvej
– og de bryder rytmen i erhvervsfacaderne langs vejen.

DAGSLYS
Den forholdsvis høje tæthed mellem erhvervsbyggerier i boulevardbåndet sikrer
mod gener fra sollys fra syd. Generelt bør der arbejdes med optimerede dagslysforhold i alle bygninger, men modsat boliger, hvor vi gerne til en vis grænse vil gøre
brug af den passive solvarme, vil vi gerne sikre at alle kontorarealer får dagslys, men
ikke direkte sol. I den tætte bakkeby kunne fordelingen optimalt være at der er
boliger i de øverste etager og erhverv i de nederste, hvor funktionerne blandes, så
boligerne som træerne mod solen stræber efter lys og luft, og kontorerne undgår
den direkte sol.
Der er i boligkvartererne sikret gennemlyste boliger – både som etagebyggeri, tætlav og den mere åbne struktur. Dette bør være et gennemgående princip – altid
gennemlyste boliger, med udsigter. Der etableres lysninger omkring boligerne så vi
sikrer de rette dagslysmængder, så vi understøtter komfort og det gode indeklima.

MIKROKLIMA, SOL OG VIND
Bebyggelsen er udviklet med en forholdsvis lav og varieret bebyggelse som sikrer et
optimalt mikroklima med sollys i opholdsarealerne i bebyggelsen og uden gener fra
vind. Der er ingen lange lige mellemrum som danner vindtunneller men aftrappet
bebyggelse uden store højdeforskelle som modvirker turbulens. Boulevardbåndet
kan dog i nogen grad være udsat for turbulens - især på østsiden af bebyggelsen.
Her er der dog placeret parkering og ikke ophold og udbredt træplantning her vil
afdæmpe vinden.
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Kædehusene er tænkt som 2 etagers bygningskroppe, der rummer én eller to familieboliger. De er et alternativ til det fritliggende parcelhus, hvor det private friareal
er en afgrænset terrasse på terræn eller en tagterrasse og haver er anlagt som fælles grønne arealer. Det er villaer, der ligger i en ﬁn rytme, som perler på en snor, og
tilpasser sig landskabet omkring sig. Arkitekturen er lys, enkel og nordisk i sit udtryk.
Fællesskabet opstår i denne bebyggelse i de fælles haver eller ved tilfældige møder
i naturen omkring husene, men her er som i parcelhuset plads til det mere private
tilbagetrukne liv i egen villa. Samhørigheden opstår i de sammenbygninger, der er
i kædehusene. Hvor der ikke er taghaver eller tagterrasser, er der grønne tage på
bebyggelsen. Fælles parkering sker samlet under træer umiddelbart ved siden af
husene

REFERENCER

BEBYGGELSETYPOLOGIER
ERHVERV OG BLANDEDE FUNKTiONER

Storgårde

Åben karré

Kædehuse

Terrænstokke

Enklaver

Stok og blok

Storgårde

Åben karré

Kædehuse

Terrænstokke

Enklaver

Stok og blok

Rækkehuse
Rækkehuse

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 3 - Side -16 af 36

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

BOLIG TYPER

2 etager

Mindre erhvervsvirksomheder

2-3 etager

Kollegier, eget køkken

2-4 etager

Kollegier, fælles køkken

4 etager

Etageboliger

4-6 etager

Boliger tæt-lav

5-6 etager

Boliger åben-lav

7-10 etager

Anden boligtype
Internatonale boliger

FUNKTIONSFORDELING

ETAGEHØJDER
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Erhvervsdomiciler

TRAFIKHIERARKI

RIDERUTER

De eksisterende omgivende veje og den kommende letbane er stærkt strukturerende for hvor mennesker bevæger sig ind i området, og hvordan bebyggelsen
er orienteret. Traﬁkken understreger bebyggelsens struktur og følger landskabets
elementer. Forslaget er baseret på et traﬁksystem som prioriterer kollektiv transport
og bløde traﬁkanter i et hierarki med Letbanen øverst, herefter nye stier og nederst
vejforbindelser til nye bebyggelser. Gennemkørende traﬁk vil kunne ﬁnde sted men
vil være minimal.

Der ﬁndes allerede rideruter rundt i den omkringliggende natur, og vi har prioriteret
ruterne igennem vores område. Hestedalene er rideruternes rum. Hestene skal
krydse Hjortekærsvej i niveau ud for Dyrehavegård og ved Vesthusstien. Ved Akademidalen og Trongårdsdalen er der tunneller som hestene trygt kan bruge.

BILTRAFIK

Vi foreslår, at letbanen placeres midt i Lundtoftegårdsvejs proﬁl så tracéet er mest
synligt, tæt på DTU, og så tilgængeligt som muligt fra begge sider. I de kryds, der
ikke er signalreguleret, vil det sandsynligvis ikke være muligt at opretholde muligheden for venstresving (krydsning af letbaneproﬁlet), jf. planer for letbane på
Frederikssundsvej i København.
Der bygges tættest omkring letbanestop for at udnytte tilgængeligheden. Letbanestoppene som placeres i rundkørsler bliver en slags centre i området. Af de 4
stoppesteder, vil de 3 ligge umiddelbart ved en overgang over motorvejen – bakkebroen er en nybygget forbindelse.

Vi vil udnytte det eksisterende vejnet og begrænse yderlige biltraﬁk på Hjortekærsvej, og dermed fredeligholde de omkringliggende boligområder. Vi vil undgå
gennemkørende traﬁk, men tillader ærinde traﬁk (standsning, vareindlevering, arbejdsrelaterede ærinder, og privatbilisme i begrænset omfang.)
Vi forestiller os shared space gader som primært er udformet for de gående og
cyklister, og hvor kørende traﬁk kommer i anden række.
Lundtoftegårdsvej bliver den primære adgangsvej til området vest for motorvejen.
Der kan være behov for at eksisterende og/eller nye kryds skal signalreguleres.
Tilslutningsanlæg 15 og 16 kan benyttes af traﬁk til og fra motorvejen.
Området øst for motorvejen betjenes primært via tilslutningsanlæg 16 samt Klampenborgvej og Rævehøjvej.

FORBINDELSE PÅ TVÆRS AF MOTORVEJEN

PARKERING

Selvom motorvejen umiddelbart er en barriere, vil vi gerne skabe optimale forbindelse på tværs af denne, da det er vigtigt at koble DTU, virksomheder og det
centrale Lyngby til det nye område. Letbanestationerne placeres ved forbindelserne
så denne rute bliver den foretrukne forbindelse begge sider.
Stiforbindelser i forbindelse med letbanestationerne vil sikre adgang til alle ny erhvervsområder inden for en gangafstand af 5-600 m, svarende til ca. 10 minutters
gang. Med en afstand på maksimalt 600 m er erhvervsområderne beliggende
inden for det stationsnære område, der erfaringsmæssigt har en lavere andel af
bilture i forhold til områder beliggende i større afstand fra en station.
Gangafstand på 10 minutter kan reduceres ved at tilbyde rejsende med letbanen en pendlercykel / bycykel til rejsen videre fra letbanestationen. Der er mange
forskellige muligheder – én under udvikling er Danmarkscyklen, der skal aﬂøse
Københavns og Frederiksbergs ”gamle” bycykel.

Parkeringsprincippet har til formål at minimere yderligere traﬁk i området. Vi har en
”minimal” parkeringsnorm der bestemmer et maksimum for antal parkeringspladser til erhverv for at tilskynde til at anvende letbanen. Parkeringspladser er multianvendelige og skal deles gennem døgnet af både erhvervs-, pendler- og boligparkering. Princippet om dobbeltudnyttelse benyttes derved til at begrænse anlægget
af parkeringspladser yderligere. Parkering placeres hovedsagelig i konstruktion helt
tæt på afkørsler fra motorvejen, og det vil være en præmis, at der ikke er parkering
helt tæt forbundet til alle boliger.
Begrænsning af parkeringspladser er erfaringsmæssigt et af de tiltag, der har størst
effekt for at begrænse tilvæksten af biltraﬁk. For alligevel at sikre et attraktivt udviklingsområde, er det helt afgørende, at stiforbindelser til og fra letbanen er velfungerende og tilbyder et højt serviceniveau. Stiforbindelser til det centrale Lyngby er
også vigtige og kan eventuelt kombineres med Lyngby-Taarbæk Kommunes planer
om en stiforbindelse mellem DTU og det centrale Lyngby.
Vi vil begrænse parkering på terræn. Der er placeret parkeringshuse ved de to
motorvejsafkørsler som derved hurtigst muligt optager bilstømmen til området om
morgenen. Mellem Boulevardbåndet og motorvejen er der placeret overﬂadeparkering for erhvervsbebyggelserne, heraf ca. 50 korttidspladser, i dette areal som
ikke kan bebygges. Vi foreslår en parkeringsdækning vest for motorvejen på 1 plads
per 100m2 erhverv, da dette område er særligt stationsnært. Kollegierne kan dobbeltanvende disse pladser uden for arbejdstiden.
I det tætte byområde øst for motorvejen er parkeringen placeret i parkeringskældre
under de kunstigt anlagte bakker og med kun ca. 50 korttidspladser placeret på
terræn spredt inde i bebyggelsen. Pladserne dobbeltanvendes mellem erhverv og
boliger hvor det dog er erhvervet som har det største behov, og der derfor potentielt er rigelig parkering til boligerne. Her foreslår vi en parkeringsdækning på 1
plads per 50m2 erhverv.
Ved boligenklaverne i øst er parkering placeret som samlet fælles “skovparkering”
under træer. Her har vi udlagt 1 plads per bolig på 120m2 på terræn men boligerne kan i tillæg også bruge erhvervsområdernes parkering uden for arbejdstid.

TÆT PÅ LETBANEN

STISYSTEM
I vores ambition om en bydel for mennesker, er det vigtigt, at tilgængeligheden for
de bløde traﬁkanter vægtes højest. Det skal ”bedst kunne betale sig” at bevæge sig
rundt i området og fra letbanestationerne til fods eller på cykel, fremfor i bil. Det er
derfor vigtigt med et rigtig godt stinet. Stinettet er rygraden i udviklingsområderne
og sikrer en kobling til letbanen. Via stinettet kommer udviklingsområderne til at
fungere som kundegrundlag for letbanen.
Vi tænker stisystemer på ﬂere niveauer: hovedstierne, hvor man hurtigt kommer
fra A til B (f.eks. fra letbanestop til arbejdsplads), og mindre lokale stier, der handler om rekreation, landskabelige og rumlige oplevelser. Stisystemet skal være udgangspunktet, for det videre arbejde med bevægelse og traﬁk i området. Det er
et overordnet princip at fastholde cykelstier langs de omgivende traﬁkerede veje
og at sivegaderne inden for området er shared space med prioritet for cyklerne.
Derudover udlægger vi en traﬁksepareret rute som forbinder Akademidalen med
Fælledpladsen og det store skolecampus og videre gennem Trongårdsdalen til Ermelundskilen. Denne nye sti er både en sikker skolevej for de mindre børn og en
overordnet cykelsupersti rute.
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LET TILGÆNGELIG OG INKLUDERENDE

Nye rideruter
kobler sig på de
eksisterende

Krydsning af vej

Ny tunnel

HESTEFOLDE

HESTERUTER

STINET

Mobile hestefolde som kan ﬂyttes, og man bevæger sig imellem

Rideforløbet svinger sig frit gennem landskabsrummet

Bevægelse gennem området

Landskab
Hesteruter
Gang- og cykelstier
Letbane
Kørebaner
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Mobile
hestefolde

8 min
1,5 min

3 min

Fortov

Cykelsti

Kørebane

Plads ved letbanestop

LETBANE

LETBANE I VEJPROFILET

Letbanestop og afstande

Letbanesporet placeres i som midterproﬁl på Lundtoftegårdsvej

Letbanespor

Plads ved letbanestop

Kørebane
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2 min

Cykelsti

Fortov

Parkering under træer

Parkeringshus

VEJE

PARKERING

Sivegader gennem området

Decentral fælles parkering: p-hus, p-kælder og under træer

PARKERINGSPRINCIPPER
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Parkering i bakker

VÆRDIORIENTERET BÆREDYGTIGT
Planen er ambitiøs på bæredygtighed, i klimatilpasning, traﬁk, energi, sundhed,
planteafgrøder og LAR. Samtidig er den rationel og realistisk som bygbar og økonomisk rentabel. Der er stor ﬂeksibilitet i planen, så den kan tilpasses fremtidens
skiftende behov, og det gør projektet langtidsholdbart. Vi indarbejder så vidt muligt
jordbalance indenfor det enkelte anlægsprojekt.
Ved at gøre landskabet til det bærende element i det nye byområde, hylder vi
tanken omkring det at planlægge bæredygtigt. Vi sikrer at bevare så mange fælles
udearealer og landskabsrum som muligt, ved at tænke bygningerne og byen med
en vis form for kompakthed og densitet, og dermed så få fodaftryk som muligt i
terrænet. Dette bidrager til en planlægning, der tager hensyn til C0 belastning,
både på planlægningsniveau og ved opførelse af nye byggerier i området. Vi vil
bestræbe os på at skabe et samfund, der balancerer hensynet til ressource- og
energiforbrug – med velstandsstigning.
Vi ved at byerne indtager en afgørende rolle for økonomierne – både i Danmark
og globalt. Vækst og produktivitet er højest i de fortættede byområder. Den korte
fysiske afstand i byområderne mellem erhvervsliv, myndigheder, medarbejdere og
uddannelsesinstitutioner udgør en dynamik, der skaber nytænkning og innovation.
Og innovationsøkonomi er relevant for os i fremtiden. Så i stedet for at bygge
monofunktionelle forskerparker uden for byen, rykker vi i projektet innovationsmiljøerne ind i den nye bydel i et tæt samspil med kultur-, fritids- og uddannelsesinstitutioner, og sikrer at skabe bymæssige sammenhænge, der kalder på mennesker,
der vil bosætte sig hér også. Den bæredygtige bydel drives af vedvarende energi,
trækker naturen ind i bygningerne, og rummer livskvalitet og udvikling – en værdiorienteret bydel

LAR STRATEGI
Dyrehavegårds overﬂadevand afvandes mod nord til den åbne lavtliggende del
af Hestedalene hvor et stort engområde anvendes til lokal aﬂedning af regnvand.
Anlægget kan udbygges og dimensioneres til at kunne modtage regnvand fra de
omgivende naboområder. Det kan anlægges i en tidlig udviklingsfase alt efter behovet i naboområderne. Det må senere vurderes, hvor vidt det er rentabelt også at
aﬂede regnvand fra området vest for motorvejen til Dyrehavegårds jorder.

Vi foreslår desuden generelt at anvende grønne tage på bygningerne i bydelen.
Disse styrker biodiversiteten og både forsinker regnvandet og reducerer mængden
som bliver aﬂedt.

ENERGI
Jordvarmeanlæg kan placeres i Hestedalene på områder, hvor der ikke må plantes
træer. De kan dobbeltanvendes som hestefolde og til dyrkningsarealer, samtidig
med at de kan forsyne bydelen med varme, hvis der ikke tilsluttes fjernvarme til bydelen. Energiproduktion på el bliver en naturlig del af de fremtidige byområder, og
udviklingen på solcelle området / solfangere går heldigvis i retningen af at kunne
integreres i arkitekturen mere elegant og have dobbeltfunktioner. Tyndﬁlm på glas,
der samtidig har solafskærmende effekt vil være en optimal løsning på to udfordringer – solafskærmning og energiproduktion. I den fremtidige bydel vil smart
grid/smart house løsninger, der med tiden kommunikerer direkte med el-nettet og
sikrer en intelligent styret bolig eller kontor med et minimalt energiforbrug.
En alternativ innovativ løsning på vores energiproduktions hedder en Biodigester
eller Muckbuster. Kort beskrevet er det et lille biogas anlæg, som producerer varme,
el og genbrugt vand. Muckbusteren fodres med organisk affald og spildevand samt
haveaffald eller lignende fra grunden. Den producerede el og det genbrugte vand
vil kunne blive brugt til f.eks. vask af tøj, mens varme vil tilgå f.eks. opvarmningen af
bygningerne. Systemet tager hånd om både spildevands- og affaldsproblematikker
og producerer energi.
Anlægget indeholdes i aﬂagte containere og kan med fordel placeres i kældre, hvor
der er gode tilkørselsforhold. Mindre anlæg kan placeres decentralt i de enkelte
byggeprojekter. Ved en samlet anvendelse i hele området kan alt spildevand aﬂedes på grunden og kloakering er derfor ikke nødvendig med besparelse i anlæg og
aﬂedningsafgift til følge.
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FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

tiltrækker nye virksomheder og skaber grobund for synergieffekter, som tiltaler potentielle brugere/lejere og boligsøgende og følgelig også ses af de kvm. lejepriser,
som bl.a. (erhvervs-)lejere vil betale for at være placeret i området.
Resultatet er, at investorer prissætter ejendomme (bolig/servicevirksomheder) relativt højt og er villige til at betale for, hvad prime beliggenhed og kvalitet koster.
Lyngby er blandt de mest attraktive investeringsmål i Danmark, når afkast og udlejningsrisici tages i betragtning!

BYDELENS KVALITET OG EJENDOMSVÆRDI

Områdets renommé og meget attraktive beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune
og med de omgivende attraktioner øger i sig selv områdets markedsmæssige værdi. Ser man imidlertid mere entydigt på de fysiske forhold ved områdets placering,
så viser internationale studier af faktorer, der påvirker markedsværdien af alle typer
ejendomme, måske ikke overraskende, at de fysiske omgivelser bestemmer op
mod 90% af ejendomsværdien. Hvad der er mere interessant er, at det er ganske særlige kvaliteter ved ejendommes omgivelser, som er udslagsgivende mens
andre faktorer ikke spiller ind. Tilgængelighed i bil, nærhed til vilde naturområder
og til indkøbsmuligheder for dagligvarer er overraskende nok ikke særligt udslagsgivende.
I forhold til funktionsfordeling prioriteres urban tæthed med blandede funktioner,
byparker, restauranter og liv i gaden. Indenfor fremkommelighed er det nærhed til
højklasset kollektivt traﬁk og adgang til et tæt netværk af direkte ruter for cykler og
gående. Oplevelsesmæssigt prioriteter man en kvarterdannelse med klar identitet
med tryghed og synlighed, og ikke mindst et fravær af barrierer - altså oplevelsen
af, at det er let at komme fra det ene til det andet.
Samlet set kan disse studier hjælpe os til at forstå, hvad det er for bykvaliteter og
faciliteter som mennesker værdsætter og er villige til at betale mere for og som vi
i dette projekt har prioriteret højest.

ATTRAKTIV BELIGGENHED
Kongens Lyngby er af de mest fortrukne beliggenheder, når store institutionelle
investorer fra ind- og udland skal investere i fast ejendom. Det skyldes primært
områdets dynamik og naturværdier sammenholdt med en rationel infrastruktur,
detailhandel og ikke mindst gunstige erhvervs-, viden- og forskningsmiljøer. Det

FLEKSIBEL ETAPEPLAN
Etapeplan for udviklingen af området er ﬂeksibel og betyder, at større eller mindre
enheder kan udvikles over kortere eller lang tid. Letbane og den eksisterende in-

HESTEDALENES INVESTERINGSTÆKKE

PROJEKTETS 5 VÆRDIER:
LANDSKABET ER STEDETS IDENTITET

KVARTERER MED SÆRLIG VÆRDI

OPLEVELSE I ØJENHØJDE

LET TILGÆNGELIG OG INKLUDERENDE

1. BELIGGENHED - Kan ikke ændres af projektet
2. BYRUM/NATUR
3. INFRASTRUKTUR

Den tætte bys principper for mødet
mellem beboere, brugere og besøgende

Naturparken som et oplevelsesrigt
fælles friareal binder kvarterer sammen
Specialiserede miljøer med høj
attraktion at bo, lære, arbejde og
rekreere sig i

4. KLYNGEEFFEKTER
5. ARKITEKTUR

Nedbrydelse af barrierevirkning
og prioritering af letbane og bløde
traﬁkanter

Variation i bebyggelser tilpasset landskabet og skaleret til mennesker

6. FLEKSIBILITET
Lokal energiproduktion, bæredygtig
traﬁk, optimalt dagslys og mikroklima

7. ENERGIFORBRUG
8. OPLEVELSESEFFEKT

En tæt by kombineret med heste,
afgrøder, bevægelse og sport

frastruktur bliver udnyttet i første etape. Større investering i infrastruktur anlægges
først når de er nødvendige og skal bruges. Etaperne kan danne afsluttede områder
som hænger sammen med den eksisterende by og som ikke i fremtiden belastes
af byggepladser.
Hver etape omfatter forskellige funktioner og kan fungere enkeltvis. På den måde
vil der være erhvervsliv, beboelse og begyndende byliv allerede fra starten af anlægsfasen. Det skaber værdi og grobund for resten af projektet.
Vi starter med nogle af de mest eftertragtede arealer for at få en succes fra start.
Plantageklyngernes arealer bliver landskabsmodnet med en udplantning af unge
træer i den første etape af områdets udbygning så landskabets struktur allerede
tidligt tager form. Delområderne skal færdiggøres, så de ikke fremtræder som byggepladser i årevis, samtidig bør der tages højde for, at der kan ske en kontinuert
byggeproces, der ikke volder (større) gener for eksisterende virksomheder, borgere,
studerende og naboer

INVESTERINGSMÆSSIGE BETRAGTNINGER
Vi er på vej ind i vidensamfundet, hvor velstand er baseret på talentet hos individet;
evnen til nytænkning og kreativitet, som den ultimative økonomiske ressource. Det
er ikke materielle produktionsfaktorer men den menneskelige kapital, der er nøglen
til velstand. Kreative medarbejderes valg af bopæl er ikke kun dikteret af økonomiske incitamenter, men af muligheden for at kunne udfolde sig blandt ligesindede
i spændende omgivelser, hvor der er fysisk og psykisk plads til innovativ adfærd.
Et inspirerende bymiljø og landskabsrum, der er karakteriseret af autenticitet og
mangfoldighed, kan virke som en magnet overfor kreative mennesketyper med
”krøllede hjerner”, som ofte foretrækker bohemeagtige miljøer, hvor konventioner,
intolerance og traditioner ikke blokerer for nytænkning - en form for kunstnerisk
præget by-campus.
Ved at aﬂøse konformitet i arkitekturen med diversiﬁcering og rum for sanselighed
skabes der et mere inspirerende bymiljø til gavn for stedets interessenter - brugere,
ejere og det omgivende samfund - kulturelt, socialt og økonomisk. Det medfører
”investeringstække” og øger interessen fra bl.a. store pensionsfonde for at investere
i såvel mursten som virksomheder. Dette kan tilvejebringe det nødvendige økonomiske grundlag for realisering af en ny bydel på Dyrehavegårds Jorder.

UDGANGSSITUATIONEN
I naboområderne er der allerede udviklet en stærk videnintensiv og teknologibaseret erhvervsstruktur, idet mange betydende uddannelsesinstitutioner, multinationale virksomheder m.ﬂ. har etableret sig i området, der i udgangssituationen må
karakteriseres som et velfungerende samfund i socioøkonomisk henseende.
Konkurrencen om at tiltrække førende internationale videntunge virksomheder og
forskningsinstitutioner og dermed dygtige medarbejdere og forskere er stor ikke
blot på nationalt, men også globalt plan. Derfor er det essentielt for at bevare momentum, at der foretages fornødne tilpasninger/udbygninger af de faciliteter, der
kan tilbydes eksisterende som nye borgere og virksomheder.
En succesfuld udvikling af området vil i høj grad bero på, om disse forhold understøttes og forstærkes, således at den nye bydel kan udvikle sin egen identitet
og distancere sig fra konkurrerende lokaliteter, og området fortsat være blandt de
førende forsknings- og videncentre på en - også i økonomisk henseende - bæredygtig måde.
For at undgå en for ensidig erhvervsstruktur kunne det være et aktiv at etablere en
platform i området for deciderede kreative fag, som vil kunne afføde synergi effekter i dialog med øvrige erhverv og videncentre i området.
Der skal også kunne tilbydes faciliteter og fysiske rammer til SMV (mindre virksomheder), ”kuvøser” til kreative ”garage opﬁndere”, som i sparring/coaching med
stedets højt kvaliﬁcerede kompetencepersoner kan produktudvikle idéer, men også
rum til at de kan vokse sig større og alligevel forblive på stedet. Indretning af byrum til mere eller mindre improviserede møder vil kunne danne attraktive rammer herfor - og måske kan sådanne byrum suppleres med etablering af diverse
serviceerhverv.

REALISERING
Vi anbefaler en ekstensiv udbygning, både af hensyn til de landskabelige værdier,
men også for at reservere arealer til virksomheder der ekspanderer, så de ikke af
pladsmæssige årsager behøver at fraﬂytte. Fleksibilitet er et nøgleord! Området har
en volumen, der gør at det kan bære sin egen identitet. Den nye bydel må blive et
fyrtårn eller landmark i sig selv.
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INVESTORERS 8 PRIORITETER:

FLEKSIBEL OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

Tilpasningsdygtig plan i forhold til
funktioner og tid og rationel investering i infrastruktur

Dyrehavegårds Jorder er favoriseret af at rumme store rekreative værdier i umiddelbar nærhed. Dyrehaven har i århundreder været er et af Danmarks mest yndede
udﬂugtsmål og en grøn oase for lokale som turister. Et forhold, der også har stor
økonomisk værdi.
Nye attraktive boliger vil kunne tilbydes, men forskellighed i bolig tilbud vil også
være et (økonomisk) aktiv. En spredning på boligtyper, på priskategorier og på
boligformer (leje/eje; temporære/permanente) vil være rationelt; ikke mindst ungdoms- og kollegieboliger, som kan huse studerende, der med tiden måske kan
fristes til at blive boende i området.

MARKEDSFØRING

De aktuelle økonomiske konjunkturforhold gør, at en etapemæssig udvikling af
arealet over en længere årrække vil være relevant, men det må ikke betyde, at området i årevis tid kommer til at bære præg af at være en byggeplads, hvor allerede
etablerede brugere og naboer løbende plages af byggegener. Etaperne vil udgøre
selvstændige enheder, som færdiggøres i takt med, at brugere/lejere/ejere ﬁndes.
Byggefelterne kan markedsføres med en passende tidsmæssig spredning, således
at markedet kan nå at absorbere udbuddet bl.a. af hensyn til grundpriser. Det er
essentielt, at udbuddet løbende tilpasses udviklingen på ejendomsmarkedet, og
der ikke udbydes større arealer, end situationen tilsiger. Områdets volumen og
dynamik gør, at en markedsføring bør have et globalt sigte f.eks. præsentation på
internationale ejendomsmesser og kan igangsættes, når den politiske beslutning
om projektet er vedtaget.
For at tiltrække privatkapital er det af stor betydning, at specielt de første etaper
kommercielt bliver en succes, således at der kan tiltrækkes nye investorer til kommende udbud. Det kan være relevant at prioritere de bedste beliggenheder højest,
således at de i det omfang det byggeteknisk/logistikmæssigt er muligt, udvikles
først. Der vil således kunne ske en værdiskabelse, der kan have en afsmittende
positiv effekt på tilstødende arealer. Strategien vil fremme sandsynligheden for at
få positive medspillere i udviklingsfasen.

ETAPE 2: LETBANE + 10 ÅR

P-hus

113.260 etagemeter erhverv
60.365 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse og rekreation på langhøjene
Udvidet tunnel under motorvej og Akademidalens landskab
Ny tunnel under Klampenborgvej og Trongårdsdalens landskab
Rækkehuse i overgang til Trongårdsparken
International miljø med skole og boliger
Børneinstitution
LAR system i Akademidalen

235.560 etagemeter erhverv
37.975 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse i Boulevardbåndet prioriterer letbanen
Butikker og pladser ved stoppesteder
Boliger i plantageklynger og skolecampus omgiver Hestedalen
Hegnsleddet som landskabelige stiforbindelser
Landskabsmodning og træplantning inden udbygning
LAR system for naboområder
Ridehus og hestefolde

Sti

LAR system

Letbane
Hestefolde
Bakkebyen

Nye træer
Boulevard
båndet

Ridehal

Vej

Plantageklynger

Skolecampus
Erhverv

Udvidelse af
eksisterende
tunnel

Vej

Langehøjene

P-hus
P-hus
Rækkehuse
Ny tunnel

Børnehave

Tværgående
lanskabelig
forbindelse
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ETAPE 1: LETBANE ÅR 0

ETAPE 4: LETBANE + 30 ÅR

96.445 etagemeter erhverv
104.960 etagemeter boliger
Erhvervsbebyggelse i Boulevardbåndet ved DTU
Bakkeby med blandede byfunktioner i åben karréstruktur
Boliger i plantageklynger blandt større træer
Ny Bakkebro over motorvejen forbinder etapen på tværs
Byleddet som landskabelige stiforbindelser

64.165 etagemeter erhverv
48.215 etagemeter boliger
Sidste erhvervsbebyggelse og crosspark i Boulevardbåndet
Bakkeby med blandede byfunktioner afsluttes mod nord
Boliger i plantageklynger omgiver resten af Hestedalen

Boulevard
båndet

Vej
Vej

Bakkebyen

Bakkebyen

Tværgående
landskabelig og
urban forbindelse

Bro

+6

Bytoppen
Plantageklynger
Plantageklynger

Bakke
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ETAPE 3: LETBANE + 20 ÅR

AREALANVENDELSE FOR HOVEDFORSLAG
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509.430 etagemeter erhverv
251.515 etagemeter boliger
11.900 etagemeter andre funktioner

AREALANVENDELSE FOR ALTERNATIV FORSLAG UDEN ERHVERVSDOMICILER
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445.330 etagemeter erhverv
251.515 etagemeter boliger
11.900 etagemeter andre funktioner

Domiciler opdelt i mindre
erhvervsvirksomheder

I dette alternative forslag er der udelukkende at placeret
bygningskroppe som er velegnede til små enheder for små
og mellemstore erhvervsvirksomheder. Diagrammet angiver hvor bebyggelsen er ændret i bebyggelsen i forhold til
hovedforslaget hvor der på disse steder er placeret større og
mindre domiciler. Det samlede antal etagemeter erhverv er
64.100 etagemeter lavere end i hovedforslaget. Der vil kunne anlægges 640 færre parkeringspladser. Der kan opnås
en besparelse ved at fjerne disse pladser fra de planlagte phuse og dette vil kun have mindre effekt på infrastrukturen.
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AKADEMIDALEN

1:2000

Hvidtjørn

DTU

DALSNIT 1:500

Tunnel under Lundtoftegårdsvej
Cykelhandel
Letbanestop

Boulevardbåndet
Sydvendt opholdsbakke Kiosk

Hvidtjørn

Udvidet landskabstunnel under Helsingørmotorvejen

Sydvendt opholdsbakke
Akademidalen

Hvidtjørn

Terræn
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Terrænstok/erhverv
Bakkebyen
Terrænstok/erhverv
nstok/erhverv

Hvidtjørn

Fælledplads
Fredet hegn
Grønning
Hvidtjørn

Opholdstrappe
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Akademidalen, kig mod Langhøjene og bakkelandskab

HESTEDALENE
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1:2000

HESTEDALENE

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 3 - Side -31 af 36

Hestedalene, sti og ophold ved vandet
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BYTOPPEN

1:2000

DTU

Sydvendt opholdsbakke/plads
Letbanestop

BROSNIT 1:500

Broplads

Kollegie

Helsingørmotorvejen
Hvidtjørn

Eksisterende støjvold
Bakkebroen

Støjvoldsbeplantning

Parkering under terræn

Restaurent

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Sivegade
Hvidtjørn
Café

Bakkebyen

Fredsskov
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Fra bytoppens tætte bystruktur med kig mod bakkebroen og DTU

Etagebolig

BOLIGENKLAVERNE
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1:2000
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Storgårde, på kanten mellem Plantageklyngerne og Hestedalene
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Syd for Mølleåen og nord Ermelunden, midt mellem Dyrehaven og DTU, åbner Dyrehavegårds Jorde sig.
Et landskab kørt stribet af landbrugsmaskiner –et fristed og et minde om dét, som gennem tusinde af år var Danmarks bærende erhverv.

SLA
Njalsgade 17B
Pakhus 2, 3.sal
DK 2300 København S
landskab@sla.dk
+45 3391 1316
www.sla.dk
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INDHOLD

PROGRAMMERING OG BESKRIVELSE AF BEBYGGELSE
HELHEDSPLAN 1.0: PROGRAMMERING AF BEBYGGELSE
ERHVERV
BOLIGER
ØVRIGE BYGNINGSPROGRAMMER

2.0
2.1
2.2

BILAG B
BILAG B VERSION 1
BILAG B VERSION 2

3.0
3.1
3.2

LETBANENS LINJEFØRING
BASIS-LØSNING
DTU-LØSNING
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Overordnet organisering af bebyggelsesprogrammer på Dyrehavegårds jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen.

ERHVERV

A
B
C
D

BOLIG

E
F

Erhvervs- og innovationspark

.FMMFNTUPSFWJSLTPNIFEFSPHTQJOPƋT

Mellemstore - store virksomheder

Etageboliger 50-100 m2 (Forskerboliger og International House)

,PMMFHJFCPMJHFSNFEFHFUL·LLFOPHBż·C

G

Etageboliger 50-100 m2 (Billige boliger)

H

,PMMFHJFCPMJHFSNFEFHFUL·LLFOPHBż·C

I

Etageboliger > 100 m2

J

,PMMFHJFCPMJHFSNFEG¥MMFTL·LLFOPHBż·C

K

Etageboliger 50-100 m2

L

Etageboliger > 100 m2

M

Tæt-lav > 100 m2

N

ØVRIGE

Store virksomheder og domicilbyggeri

Åben - lav > 100 m2

O

Etageboliger < 50 m2 ( Ældreboliger )

P

Daginstitutionen “Vandbørnehuset”

Q

Pionerprojekt: Informationspavillon

R

Lokalcenter: Sundhedsfaciliteter

S

Dagligvarebutik

T

Ridehal
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
D
Bilag 5 - Side -5 af 17

O

5

nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
1.1Punkt
ERHVERV
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -6 af 17

Oversigt over erhvervsbyggeri: Placering og kvalitetsskabende parametre med henblik på vækst og
arbejdsglæde.

A

STORE VIRKSOMHEDER OG
DOMICILBYGGERI
Ţ
Ţ

Ţ

Ţ
Ţ
Ţ

Ţ

Ţ

B

Domicilbygninger. 4-12 etager. Høj arkitektonisk diversitet.
Høj tæthed ved mulig fremtidig letbanestation og Helsingørmotorvejen sikrer let tilgængelighed til virksomhederne for
besøgende, kunder og ansatte.
Placering i udbygningsområdets sydligste del mod Klampenborgvej sikrer en god forbindelse til Lyngby bymidte. Derudover er placeringen mod Klampenborgvej sammen med det
nye Microsoftdomicil med til at styrke Klampeborgvej som
infrastrukturel vækståre.
Mulighed for fælles laboratorier.
Uderum udformes særligt som grønne atrier, hvor den omkringliggende arkitektur vil dæmpe lyden fra motorvejen.
Virksomhedernes placering mod både Helsingørmotorvejen,
den mulige fremtidige letbane, samt Klampenborgvej synligH·SWJSLTPNIFEFSOFŚCJMMCPBSEFƋFLUś
Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog
mulighed for kiss´n´ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
Cykelparkering både på terræn og i kælder

ERHVERVS- OG INNOVATIONSPARK

Ţ
Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

Ţ

Erhvervslokaler til leje mellem 100-1000 m2
4-7 etager.
)·KUJMH¥OHFMJHIFEUJMWJSLTPNIFEFSOFNFEPƋFOUMJHUUSBOTport med placering ved tunnellen under Helsinggørmotorvejen og mulig kommende letbanestation ved Akademivej.
Fællesfaciliteter gør det økonomisk lettere for mindre virksomheder at etableres og vokse.
Fællesfaciliteter som auditorier, møderum og showroom gør
det lettere for virksomhederne at eksponere og markedsføre
deres arbejde. Derudover fordrer fællesfaciliteterne vidensdeling og synergi mellem forskellige faggrupper.
Fælles spiserum, idrætsfaciliteter osv øger arbejdsglæden.
Placering mod Stjernestedet og Engen fordrer idræt og motion i løbet af arbejdsdagen.
Mulighed for fælles laboratorier.
Placering tæt ved Campus Nord skaber synergi mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog
mulighed for kiss´n´ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
Cykelparkering både på terræn og i kælder
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C

MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG DTURELATERET BYGGERI
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

Ţ

Ţ

D

Placering tættest på den kommende gangbro fra DTU’s hovedbygning over motorvejen til udbygningsområdet.
4-7 etager.
Placering mod engen skaber herlighedsværdi i løbet af arbejdsdagen - motion og idræt skaber arbejdsglæde.
Mulighed for fælles laboratorier eller værksteder.
Placering ved boligbyggeri giver en lokal stemning, som
relaterer sig til DTU’s byggeri på den modsatte side af motorvejen.
Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog
mulighed for kiss´n´ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
Cykelparkering både på terræn og i kælder

MELLEMSTORE - STORE
VIRKSOMHEDER
Ţ

Ţ
Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Den nordligste del af tracéet langs Helsingørmotorvejen
udlægges til mellemstore og store virksomheder, hvor den
muligt kommende letbanestation vil give virksomhederne høj
tilgængelighed for både besøgende og ansatte.
5-9 etager
Uderum udformes særligt som grønne atrier, hvor den omkringliggende arkitektur vil dæmpe lyden fra motorvejen.
Parkering for ansatte og besøgende under terræn - dog
mulighed for kiss´n´ride, handicapholdepladser og taxaholdepladser på terræn.
Cykelparkering både på terræn og i kælder
Virksomhedernes placering både mod Helsingørmotorvejen
og den mulige fremtidige letbane giver virksomhederne en
T¥SMJHI·KHSBEBGTZOMJHIFEŚCJMMCPBSEFƋFLUś

C

B

A
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -7 af 17
D
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Punkt
nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
1.2
BOLIGER
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -8 af 17

)·KEJWFSTJUFUJVECVEBGCPMJHUZQFSTLBCFSFOżFLTJCFMPHGSFNUJETTJLSFUCZEFM TPNFSBUUSBLUJWGPS
mange forskellige typer af beboere på tværs civilstatus, alder, økonomisk situation, ønsker og behov.

E

ETAGEBOLIGER MELLEM 50-100 M2
FORSKERBOLIGER OG INTERNATIONEL
HOUSE
Ţ
Ţ

Ţ
Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

3-5 etager
Placering ved gangbro over Helsinggørmotorvejen til DTUs
Hovedbygning giver høj tilgængelighed til boligerne for ansatte og forskere.
Placering ved stier og forbindelse til mulig kommende letbanestationer for brugere uden privat bil.
Stor herlighedsværdi ved placering mod skov og Engen.
Fællesfaciliteter som idrætslokaler, festlokaler og spiserum
mv fordrer møde mellem forskellige fagligheder og nationaliteter.
Parkering under terræn, dog handicapparkering på terræn.
1,5 bil pr bolig.

J

KOLLEGIEBOLIGER MED FÆLLES
KØKKEN OG AFLØB
Ţ
Ţ
Ţ

K

ETAGEBOLIGER 50-100 M2
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

F

KOLLEGIEBOLIGER MED EGET KØKKEN
OG AFLØB
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

G

BOLIGER MELLEM 50-100 M2
BILLIGE BOLIGER
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

H

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

8

3-5 etager
)·KUJMH¥OHFMJHIFEUJMCPMJHFSOFGPSCM·EFUSBŻLBOUFSPH
CSVHFSF TPNBOWFOEFSPƋFOUMJHUSBOTQPSU
Placering mod Engen og poppelhegnet giver udsigt og
naturglæde.
Motionsmuligheder med placering mod Engen.
Nærhed til daginstitution
Parkering under terræn - dog handicapparkering på terræn.
1,5 bil pr bolig

KOLLEGIEBOLIGER MED EGET KØKKEN
OG AFLØB

Ţ

I

3-5 etager.
)·KUJMH¥OHFMJHIFEUJMCPMJHFSOFGPSCM·EFUSBŻLBOUFSPHCSVHFSF TPNBOWFOEFSPƋFOUMJHUSBOTQPSU
Placering ved gangbro over Helsinggørmotorvejen giver let
forbindelse mellem uddannelsesinstitutionen og boligerne.
Stor herlighedsværdi med placering mod Engen - fordrer
motion og idræt i fritiden.
Cykelparkering integreres i arkitekturen.

3-5 etager
Placering ved stiforbindelsen mellem Trongårdsvej og tunnellen under Helsingørmotorvejen til den mulig kommende
letbanestation ved Akademivej, giver høj tilgængelighed for
brugere uden privat bil.
Let tilgængelighed til naturområder fordrer motion og trivsel i hverdagen.
Placering ved lokal plads med dagligvarebutik.
Placering tæt ved DTU og Campus Nord gør det nemt for
beboerne at færdes til og fra uddannelsesinstitutionerne og
boligerne.
Fællesfaciliteter som motionsrum, vaskerum og festsal
skaber møde mellem forskellige beboere.
Cykelparkering integreres i arkitekturen.

ETAGEBOLIGER > 100 M2
Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

3-5 etager.
Placering ved Klampenborgvej og den muligt kommende letbanestation ved Lundtoftegårdsvej giver høj tilgængelighed
til boligerne.
Parkering under terræn - 2 biler pr bolig.
De store erhvervsbyggerier vest for boligerne skærmer for
lyden fra motorvejen.

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

L

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Ţ
Ţ

Rækkehus med udsigt ud over engen og vådområderne.
Sammenbyggede gårdhavehuse, hvor det private uderum er
integreret i boligerne.
1PS·TCFCZHHFMTFTTUSVLUVSTLBCFSżZEFOEFPWFSHBOHNFMlem boliger og landskab - man bor i landskabet.
2 biler pr bolig.
Høj tilgængelig til landskabet fordrer motion, trivsel og
naturglæde i hverdagen.

ÅBEN-LAV > 100 M2
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

O

3 etager - en bolig på hver etage
En porøs bebyggelsesstruktur hvor landskabet og boliger
żZEFSTBNNFONBOCPSJMBOETLBCFU
Store altaner med udsigt over landskabet.
4FNJPƋFOUMJHFVEFSVNNFEG¥MMFTGBDJMJUFUFSTPNHSJMMQMBEser, frugtlunde, skraldeøer, legepladser mv.
2 biler pr. bolig.
Høj tilgængelighed til landskabet fordrer motion, trivsel og
naturglæde i hverdagen.

TÆT-LAV > 100 M2

Ţ

N

3-4 etager
Stor herlighedsværdi med placering mellem udbygningsområdet og Dyrehaven.
)·KHSBEBGUJMH¥OHFMJHIFEGPSCM·EFUSBŻLBOUFS
1PS·TCFCZHHFMTFTUSVLUVSTLBCFSTFNJPƋFOUMJHFVEFSVNGPS
beboere.
1,5 bil pr bolig

ETAGEBOLIGER > 100 M2

Ţ
Ţ

M

Placering tæt ved Campus Nord
Placering tæt ved Dyrehavegård og Dyrehaven fordrer motion og trivsel i hverdagen.
-FUUJMH¥OHFMJHIFEGPSCM·EFUSBŻLBOUFS

1PS·TCFCZHHFMTFTTUSVLUVSNFEżZEFOEFPWFSHBOHNFMMFN
landskab og boliger - man bor i landskabet.
Solitære enfamilieshuse.
Gårdhavehuse, hvor det private uderum er integreret i
boligen.
2 biler pr bolig.

ETAGEBOLIGER 50-100 M2
ÆLDREBOLIGER
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

3-4 etager
Handicapvenlige boliger med høj tilgængelighed.
Elevator
Let tilgængelighed til Dyrehaven og engen fordrer naturglæde og motion i hverdagen.
Parkering under terræn - dog parkering for besøgende på
terræn.
Cykelparkering integeres i arkitekturen.

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -9 af 17
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Punkt
nr. 15 - BYGNINGSPROGRAMMER
Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
1.3
ØVRIGE
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -10 af 17

Strategisk placering af supplerende programmer højner kvaliteten af den nye bydel for forskellige
brugere.

P

DAGINSTITUTIONEN “VANDBØRNEHUSET”
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

Q

PIONERPROJEKT: INFORMATIONSPAVILLON
Ţ

Ţ
Ţ
Ţ

R

Ţ

Ţ

Placering centralt i udbygningsområdet mellem erhvervsbyggeri, boliger, institutioner og uddannelsesinstitutioner
kan lokalcenteret rumme sundhedsfaciliteter som lægeklinikker, tandlægepraksisser, fysio/ergoterapeuter mv.
)·KUJMH¥OHFMJHGPSCM·EFUSBŻLBOUFSPHGPSCSVHFSFTPN
BOLPNNFSNFEPƋFOUMJHUSBOTQPSU
Ligeledes høj tilgængelig for brugere med privat bil. Enkelte parkeringspladser på terræn.

DAGLIGVAREBUTIK
Ţ

Ţ
Ţ

T

Startskuddet på byudviklingen bliver et pionerprojekt af høj
arkitektonisk kvalitet der fungerer som udstilling- og informationspavillon omkring udviklingen af området.
Her kan afholdes bruger- og borgermøder, bygherremøder,
kommunale møder osv.
#ZHOJOHFOFSżFLTJCFMJTJOCSVHPHWJMPHT¤LVOOFGVOHFSF
som eventrum.
Placering med udsigt ud over engen og vådområderne i nord.

LOKALCENTER: SUNDHEDSFACILITETER

Ţ

S

En daginstitution med fokus på naturglæde og leg og læring
med vand.
Placering ved vådområde ved det eksisterende poppelhegn.
Let tilgængelighed til vådområderne og engen
Overdækket uderum ved et af vådområderne i den nordlige
del af udbygningsområdet tilknyttes daginstitutionen.
Placering ved Stjernestedet og sportspladsen giver nærhed
til områdets øvrige institutioner.

Placering centralt i udbygningsområdet mellem erhvervsbyggeri, boliger, institutioner og uddannelsesinstitutioner
giver høj tilgængelighed for alle brugere i bydelen.
Parkeringspladser på terræn.
Cykelparkering på terræn.

RIDEHAL
Ţ
Ţ

Placering ved galopbane og Dyrehavegård.
Ridestier leder fra ridehallen mod engen, foldene og vådområderne i den nordlige del af udbygningsområdet. Og
ligeledes mod Ermelunden og Dyrehaven i syd og sydøst
gennem Fortunparken.
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -11 af 17
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nr. 15B- Indkaldelse
af idéer
og forslag (forhøring)
for Dyrehavegårds
Jorder og tracéet langs
2.1Punkt
BILAG
- VERSION
1 - SKEMA
TIL UDFYLDELSE
AF AREALANVENDELSE
Helsingørmotorvejen
FOR
JORDER
BilagDYREHAVEGÅRDS
5 - Side -12 af 17

Bæredygtig byudvikling af Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen fodfæstes i et
SPCVTUIFMIFETHSFC TPNFSżFLTJCFMUPHNPEUBHFMJHUPWFSGPSTLJGUFOEFJOUFSFTTFOUFS ·OTLFS CFIPWPH
markedsændringer.
Udviklingen af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen vil
M·CFPWFSżFSF¤SUJFS IWPS¥OESJOHFSJNBSLFEPHLPOKVOLUVSWJMIBWFTUPSJOEżZdelse på interessen i og behovet for at byudvikle udbygningsområdet.
Helhedsplan 1.0 er vores bud på et optimalt forhold mellem store internationale
virksomheder, domicilbyggeri, mindre og mellemstore virksomheder i kollektive

HELHEDSPLAN 1.0
VERSION 1
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videns- og innovationsmiljøer, hvor synergien opstår i diversiteten og mødet
mellem forskellige fagligheder, vidensmiljøer og resourcetanke.
Helhedsplan 1.0 version 2 anviser en mere porøs bebyggelsesstruktur med mindre og mellemstore virksomheder, som vil optage et større areal af udbygningsområdet.

Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -13 af 17
#JMBH#4LFNBUJMVEGZMEFMTFBGBSFBMBOWFOEFMTFGPS%ZSFIBWFH¤SET+PSEFS

Erhvervsdomiciler
Mindre erhvervsvirksomheder
I ALT

Kollegieboliger med
eget køkken og afløb
Kollegieboliger med
fælles køkken og afløb
Anden boligtype < 50
m2
Boliger 50-100 m2,
etageboliger
Boliger 50-100 m2,
tæt-lav
Boliger 50-100 m2,
åben-lav
Boliger > 100 m2,
etageboliger
Boliger > 100 m2, tætlav
Boliger > 100 m2,
åben-lav
I ALT

300.000
206.000
506.000

Antal

Etagemeter byggeri

Ca. 300 stk

18.600 m2

Samlet grundareal
inkl. udeareal til
boligerne (m2)
11.000 m2

Ca. 200 stk

9000 m2

3600 m2

Ca. 1000 stk

82.700 m2

49.000 m2

Ca. 450 stk

106.000 m2

105.500 m2

Ca. 120 stk

28.500 m2

53.000 m2

Ca. 20 stk

6000 m2

8200 m2

250.800 m2

230.300 m2

Etagemeter byggeri
Daginstitution
Ridehal
Idrætsbyggeri
Pionerprojekter
Dagligvarebutik
Sundhedshus
I ALT

2200 m2
1500 m2
3000 m2
400 m2
1200 m2
1000 m2
13.800 m2

Fælles rekreative arealer
Arealer til hestehold
Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden
anvendelse

Større infrastrukturændringer:
Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer,
tunneller, vejomlægninger / vejudvidelser

P-pladser på terræn
P-pladser i kælder
P-pladser i P-hus

Samlet grundareal inkl.
udeareal til erhverv (m2)
78.000
50.000
128.000

Samlet grundareal inkl.
udeareal (m2)
5500 m2
2400 m2
5000 m2
1800 m2
2300 m2
1600 m2
18.600 m2

Samlet grundareal
330.000 m2
165.000 m2
29.000 m2
n/a

Beskrivelse
1: Der etableres en gang- og cykelbro fra Anker
Egelunds Vej ved DTUs Hovedbygning over
Helsingørmotorvejen til område C+E (se
helhedsplan) i udbygningsområdet.
2: Der etableres et signalreguleret vejkryds,
hvor område A (se helhedsplan) grænser op til
Klampenborgvej.

Antal
Ca 1300 stk
Ca 10.000 stk
n/a
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Punkt
nr. 15 B
- Indkaldelse
af idéer
forslag (forhøring)
for Dyrehavegårds
Jorder og tracéet langs
2.2
BILAG
- VERSION
2 -og
SKEMA
TIL UDFYLDELSE
AF AREALANVENDELSE
Helsingørmotorvejen
FOR
JORDER
BilagDYREHAVEGÅRDS
5 - Side -14 af 17

Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

En mere porøs bebyggelsesstruktur af mindre- og mellemstore virksomheder skaber et større footprint på Dyrehavegårds jorder.
'MFSFCZHHFSJFSTLBCFSżFSFCFG¥TUFEFżBEFSPHEFSNFETU·SSFCFIPW
for lokal håndtering af regnvand.
Et større footprint af bygninger kræver mere infrastruktur og mere
forsyning.
En erhvervsbebyggelse med større footprint reducerer omfanget af
MBOETLBCTQBSLFOPHWJMIBWFJOEżZEFMTFQ¤LWBMJUFUFOBGVETJHUFOGSB
Hjortekærsvej. Dog bevares en stor del af landskabsparken fortsat.

HELHEDSPLAN 1.0
VERSION 2
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -15 af 17

Erhvervsdomiciler
Mindre erhvervsvirksomheder
I ALT

Kollegieboliger med
eget køkken og afløb
Kollegieboliger med
fælles køkken og afløb
Anden boligtype < 50
m2
Boliger 50-100 m2,
etageboliger
Boliger 50-100 m2,
tæt-lav
Boliger 50-100 m2,
åben-lav
Boliger > 100 m2,
etageboliger
Boliger > 100 m2, tætlav
Boliger > 100 m2,
åben-lav
I ALT

Etagemeter byggeri

Samlet grundareal inkl.
udeareal til erhverv (m2)

506.000 m2
506.000 m2

220.000 m2
220.000 m2

Antal

Etagemeter byggeri

Ca. 300 stk

18.600 m2

Samlet grundareal
inkl. udeareal til
boligerne (m2)
11.000 m2

Ca. 200 stk

9000 m2

3600 m2

Ca. 1000 stk

82.700 m2

49.000 m2

Ca. 450 stk

106.000 m2

105.500 m2

Ca. 120 stk

28.500 m2

53.000 m2

Ca. 20 stk

6000 m2

8200 m2

250.800 m2

230.300 m2

Etagemeter byggeri
Daginstitution
Ridehal
Idrætsbyggeri
Pionerprojekter
Dagligvarebutik
Sundhedshus
I ALT

2200 m2
1500 m2
3000 m2
400 m2
1200 m2
1000 m2
13.800 m2

Fælles rekreative arealer
Arealer til hestehold
Infrastruktur, nyanlæg (alle veje)
Areal, der overgår fra infrastruktur til anden
anvendelse

Større infrastrukturændringer:
Fx ændringer i motorvejsafkørsler, nye broer,
tunneller, vejomlægninger / vejudvidelser

P-pladser på terræn
P-pladser i kælder
P-pladser i P-hus

Samlet grundareal inkl.
udeareal (m2)
5500 m2
2400 m2
5000 m2
1800 m2
2300 m2
1600 m2
18.600 m2

Samlet grundareal
248.100 m2
165.000 m2
37.500 m2
n/a

Beskrivelse
1: Der etableres en gang- og cykelbro fra Anker
Egelunds Vej ved DTUs Hovedbygning over
Helsingørmotorvejen til område C+E (se
helhedsplan) i udbygningsområdet.
2: Der etableres et signalreguleret vejkryds,
hvor område A (se helhedsplan) grænser op til
Klampenborgvej.
3: Der etableres et signalreguleret vejkryds på
Rævehøjvej ved Eremitageparken
4: Det må forventes, at der også vil være behov
for trafikregulering på Lundtoftegårdsvej, som
følge af ny erhvervsbebyggelse på tracéet langs
Helsingørmotorvejen.

Antal
Ca 1300 stk
Ca 10.000 stk
n/a

ȭȜțȜȥȞȜȥ // ȘȧȧȜȥțȠȯȪȫȩȘȫȜȞȠȝȦȩșȸȩȜțȰȞȫȠȞșȰȬțȭȠȢȣȠȥȞȘȝțȰȩȜȟȘȭȜȞɜȩțȪȡȦȩțȜȦȞȫȩȘȥȚɥȜȫȣȘȥȞȪȟȜȣȪȠȥȞȹȩȤȦȫȦȩȭȜȡȜȥ
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nr. 15 - Indkaldelse
af idéer og forslag
(forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
3 Punkt
LETBANENS
LINJEFØRING
- TO ALTERNATIVER
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -16 af 17

Skal letbanen køre igennem DTU eller holde sig på tracéet?

Letbanens linjeføring er endnu ikke afgjort, men dette projekt
arbejder med den såkaldte “Basisløsning”, altså den løsning, hvor
stationerne placeres langs Helsingørmotorvej.
Alternativet “DTU-løsningen” bevæger sig ind på DTU’s
campusområde, hvor den stopper to steder.
%56M·TOJOHFOFSMBOHUEZSFSF NFOEFUH¤SNVMJHWJTPQNFEBUżFSF
vælger letbanen fremfor bus, hvis de skal gå en kortere afstand fra
station til destination.
Problemet med DTU-løsningen er dog at den ikke tilgodeser området
øst for motorvejen - Dyrehavegårds Jorde.
&SGBSJOHWJTFS BULPMMFLUJWFUSBŻLUJMCVELVOGPSBMWPSUJMUS¥LLFS
passagerer, hvis de har en gåafstand til nærmeste station på 500
meter eller derunder.
Diagrammernes 500 meters cirkler viser, at Basisløsningen dækker et
stort område på begge sider af motorvejen, hvorimod DTU-løsningens
cirkler ligger meget tæt og faktisk overlapper. Selvom DTU-løsningen
har en station mere, dækker den ikke et meget større område.
Hvis DTU-linjeføringen alligevel gennemføres, vil det tætteste
erhvervsområdet stadigvæk ligge indenfor en afstand af 500 meter.
Dog vil Trongårdskolen og Campus Nord falde udenfor.
Derfor er den billigere basislinjeføringen at foretrække.

BASIS-LØSNINGEN
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Punkt nr. 15 - Indkaldelse af idéer og forslag (forhøring) for Dyrehavegårds Jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen
Bilag 5 - Side -17 af 17
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Punkt nr. 16 - Vejområdet - delegation til forvaltningen
Bilag 1 - Side -1 af 6

Delegationsplan i forhold til lovgivningen
for
Center for Miljø og Plan, Vejmyndighedsområdet
Center for Miljø og Plan er vejmyndighed for de offentlige veje og private fællesveje inden for
vejlovgivningens rammer og arbejder endvidere med trafiksikkerhed, trafikteknik, trafikplanlægning,
kollektiv trafik og parkeringsservice.
Vejmyndighedens opgaveudførelse er meget synlig, da trafikforhold har borgernes store bevågenhed.
Generelle regler
● Det politiske niveau tager stilling til økonomi og væsentlige principielle beslutninger herunder politikker
og afvigelser fra vedtagen beslutningspraksis.
● Principielle beslutninger overføres – hvor det er muligt – til Center for Miljø og Plans
kompetenceområde.
● Vejmyndigheden træffer afgørelser på grundlag af en teknisk eller juridisk vurdering og på baggrund af
politikker og vedtagne beslutninger.
Delegationsplanen tager udgangspunkt i den eksisterende kompetencefordeling mellem
Teknik- og Miljøudvalget og Center for Miljø og Plan, Vejmyndigheden.
B = Beslutning

Senest ændret den 6. februar 2014

I = Indstilling
O = Orienterer

Sagsområde

KMB ØK TMU FORV.

Vejloven (Lov om offentlige veje med henvisning til lovens kapitler og §§)
Kapitel 1 – Vejenes inddeling og vejmyndighederne
Klager
§4
Klager over afgørelsernes retlige forhold (Vejdirektoratet)
Tvistigheder
§ 5, stk. 1 og 2
Væsentlige tvister mellem kommunale vejbestyrelser indbyrdes og/eller
forsyningsselskaber om ledninger i og over vejareal
Kapitel 2 – almindelige bestemmelser om vejenes administration
Anlæg
§ 10, stk. 2
Godkendelse af projekt
Hastighedsbegrænsning, færdselsregulering og afmærkning, hvor der er opnået
enighed med politiet
§ 13
Vejens anvendelse til visse færdselsarter med politiets samtykke
§ 23
Anlæg af nye veje, nedlæggelse af veje, op- og nedklassificering af veje
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Sagsområde
Kapitel 3 - Vejplanlægning
§§ 27-28
Høring om andre kommuners vejplaner og Vejdirektoratet i forbindelse med
statsveje
§ 30
Ajourføring af vejfortegnelse over besluttede vejanlæg

KMB ØK TMU FORV. ...

B
B

B

Kapitel 4 – Sikring af gennemførelse af vejanlæg
§ 34
Fastlæggelse af nye vejbyggelinjer på eksisterende veje og forbud mod ny
bebyggelse m.m.
§ 35
Fastlæggelse af vejbyggelinjer på nye veje og forbud mod ny bebyggelse m.m.
(pålægges for en periode af højst 10 år)
§ 36
Vejbyggelinjer til at sikre vejanlæg under forberedelse og forbud mod ny
bebyggelse m.m.
§ 37
Kundgørelse af besluttede vejbyggelinjer
§ 38
Begæring af overtagelse af en ejendom i forbindelse med pålæg af vejbyggelinjer
§ 40
Etablering af hjørneoverskæring (oversigtsareal) ved frivillig aftale
§ 42
Undtagelser fra vejbyggelinjer og ophævelse af byggelinjer truffet i medfør af § 34
og § 35
Kapitel 5 – Ekspropriation og taksation
§ 43, § 49 og § 51
Iværksættelse af ekspropriation og fastsættelse af erstatning
Frivillig aftale om arealafståelse i mindre omfang
Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje
§ 69 og §§ 72-73
Etablering og ændringer af adgangsforhold til nye og bestående offentlige veje
(større ombygninger og ændringer) samt vilkår for tilslutning til offentlig vej med
væsentlig udgift til følge
§§ 70-71
Tilladelser til overkørsler samt mindre ændringer af adgangsforhold
§ 77, § 78, § 79, § 80, § 81 og § 82
Ophævelse af adgangsbegrænsninger og overtagelse af areal
Kapitel 9 – Nedlæggelse af offentlige og almene veje
§ 90, § 91, § 92 og § 93
Nedlæggelse af anlagte, ibrugtagne offentlige veje
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Sagsområde

KMB ØK TMU FORV. ...

Kapitel 10 – offentlige stier
§ 97
Anlæg og nedlæggelse af offentlige stier samt overtagelse af private fællesveje
Kapitel 11 – Forskellig råden over offentlige veje
Opgravning af vejareal
§ 101
Gravetilladelser
§ 102 Særlig råden over vejareal
Udarbejdelse af retningslinjer og betingelser for benyttelse af vej- plads- og
stiareal
Fastsættelse af leje af vejareal
Kommerciel udnyttelse af vejarealet
Benyttelse af vejareal (ikke kommerciel benyttelse)
Påbud, ulovlig vareudstilling
§ 107
Udvidelse af betalt parkering

B

I

I

I

B

B
B

I
I

I
I
B

I
I
I
B
B

B

I

I

I

Kapitel 12 – Forskellige bestemmelser
Hegn mod vej
§ 111 og § 112
Påbud om opsætning af hegn mod vej af færdselsmæssige grunde

B

Privatvejsloven (Lov om private fællesveje med henvisning til lovens kapitler og §§)
AFSNIT II Private fællesveje på landet
Kapitel 5 – Vejudlæg m.v. nedlæggelse og omlægning
§ 11
Udlæg til privat fællesvej og ibrugtagning af vejanlæg

B

I

Kapitel 6 – Istandsættelse og vedligeholdelse
§ 14
Kommunens stillingtagen

B

I

B

B

Kapitel 7 – Vintervedligeholdelse og renholdelse
§ 23, § 24
Forhandling med politiet. Udførsel for grundejerens regning (Se kap. 12)
AFSNIT III Private fællesveje i byer og bymæssige områder
Kapitel 8 – Vejudlæg, vejanlæg og tildeling af vejrettigheder
§ 25
Vejfortegnelse
§ 26, § 27, § 28, § 30 og § 31
Godkendelse af udlæg til private fællesveje
Godkendelse af udlæg til private fællesveje – dobbelt koteletben
3/6
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Sagsområde
§ 29
Ekspropriation om fri oversigt i forbindelse med vejudlæg
Udstykning m.v.
§ 32 og § 93
Godkendelse af vejforhold ved udstykning, matrikulering og arealoverførsel
§ 38 og § 40
Begæring om overtagelse af areal, erstatning
§ 39 og § 41
Anlæg samt godkendelse af projekt

KMB ØK TMU FORV. ...
B

I

I

I

B
B

I

I

I
B

Kapitel 9 – Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje
Grundejernes forpligtelser
§§ 44-45, §§ 47-55
Istandsættelse ud for enkelte ejendomme
Istandsættelse udført som et samlet arbejde

B

B
I

B

I

Kapitel 10 – Forskellig råden over private fællesveje m.v.
Forandringer og færdselsregulering
§ 57
Større ombygninger og færdselsreguleringer (skal også godkendes af politiet)
§ 58
Optagelse af veje som offentlige efter ønske fra grundejere
§ 59
Etablering af ny vejbelysning i større områder
Etablering af vejbelysning, enkelt belysning (§ 7 for private arealer, der benyttes
som offentligt tilgængelige færdselsarealer)
§ 60
Fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte og færdselstavler
§ 61
Beplantninger på vejareal
Overkørsler og overgange
§ 62, § 63, § 64, § 65
Etablering af overkørsler efter gældende regler
Dispensationer fra gældende regler
Anden brug af vejareal
§ 66
Tilladelse til at benytte vejareal (ikke kommerciel benyttelse)
Tilladelse til at benytte vejareal (kommerciel benyttelse)
Påbud, ulovlig vareudstilling m.m.
§§ 67-70
Opgravning og ledninger
Kapitel 11 – Nedlæggelse og omlægning af private fællesvej
§§ 71-78
Nedlæggelse af private fællesveje
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Sagsområde

KMB ØK TMU FORV. ...

Kapitel 12 – Vintervedligeholdelse og renholdelse
§§ 79-83 og § 85
Påbud om udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse
Retningslinjer og regulativer for glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse
§ 84
Fejeerklæringer

B

B
I
B

Kapitel 13 – Klager og søgsmål mv.
§ 87, § 88
Klagefrister. Overskridelse - afgøres af Vejdirektoratet

B

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (offentlige veje) gælder ikke længere for private
fællesveje
§ 5 stk. 1
Påbud om udførelse af glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse
B
Retningslinjer og regulativer for glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse
§ 14
Fejeserklæring

B

I
B

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje
§ 11
Bidragsfordeling, kendelser

B

I

B

I

Færdselsloven
§ 3, stk. 3
Foranstaltninger for beskyttelse for skolebørn
§ 97 og § 98
Afmærkning på private fællesveje og ansvar for afmærkning
§ 93
Benyttelse af parkeringsskiver
§ 95
Etablering af afmærkning og skiltning
Etablering af signalanlæg
§ 92 stk. 1
Lokal parkeringsbekendtgørelse
§ 100
Afgørelser om udførelse af vejanlæg
§ 121 stk. 1 nr. 9 og § 122a
Pålæggelse af parkeringsafgifter

B
B

B

B
I

B

I
B
B

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Samarbejdsaftaler med Movia uden for budgettet, væsentlige ændringer af
køreplaner / nye stoppesteder
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Sagsområde

KMB ØK TMU FORV. ...

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Støjkortlægning for vejtrafik
Støjhandlingsplan for vejtrafik

B

I

B
I

I
I

Øvrige forhold

Den umiddelbare forvaltning af de opgaver og beføjelser, der efter lov om
offentlige veje, privatvejsloven, vejbidragsloven, lov om vintervedligeholdelse og
renholdelse af veje, færdselsloven, Hegnsloven og udstykningsloven, i øvrigt er
henlagt til kommunalbestyrelsen som vejbestyrelse og vejmyndighed.

B

Beslutninger indenfor vejmyndighedsområdet, som KMB allerede har taget stilling
til f.eks. gennem en lokalplan, og som ikke har økonomiske konsekvenser.

B
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Punkt nr. 17 - Udpegning af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalg 2014-2017
Bilag 1 - Side -1 af 4

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget
i Lyngby-Taarbæk Kommune
I henhold til § 35, stk. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og
Folkeuniversitetet (Folkeoplysningsloven) nedsætter Lyngby-Taarbæk
Kommunalbestyrelse et folkeoplysningsudvalg.
Udvalget sammensættes af personer, som repræsenterer en bredest mulig sammensat kreds af brugere af folkeoplysning i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
§1
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt
udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske
rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen.
Den samlede økonomiske ramme fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen, og Folkeoplysningsudvalget kommer med forslag til fordelingen af
rammen til godkendelse i det stående udvalg.
Formålet med folkeoplysningsudvalget er, igennem reel brugerindflydelse,
at skabe dialog og samarbejde mellem foreningerne og kommunen, for at
kunne sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet, jf. LyngbyTaarbæk Kommunes folkeoplysningspolitik vedtaget i 2012.
Folkeoplysningsudvalgets primære målgruppe er de foreninger, der kan
modtage tilskud eller få anvist lokaler efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven, dvs. børn og unge under 25 år, og den folkeoplysende voksenundervisning.
§2
Folkeoplysningsudvalget består af 8 medlemmer.
Stk. 2. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra foreninger som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de frivillige folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne.
Stk. 4. 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra de øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
Stk. 5. For hvert af de i stk. 2, 3, og 4 valgte medlemmer af folkeoplysningsudvalget udpeges en stedfortræder.
§3
Kommunalbestyrelsen udpeger 2 af dens medlemmer som tilforordnede.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan udpege tilforordnede for andre relevante områder.

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
tss@ltk.dk
www.ltk.dk

Center for
Sundhed og Kultur
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Stk. 3. To repræsentanter for den kommunale forvaltning deltager i folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
Stk. 4. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.
§4
Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert
kommunalvalg, dog inden d. 1. april det efterfølgende år.
§5
Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode
svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne forsætter indtil
udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
§6
Repræsentanter for de i § 2 stk. 2, 3 og 4 nævnte områder vælges efter
følgende regler:
Kommunalbestyrelsen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde,
hvortil der indbydes repræsentanter for hver af de af folkeoplysningsudvalget godkendte,
1. Foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning,
2. Frivillige folkeoplysende idrætsforeninger
3. Øvrige frivillige folkeoplysende foreninger
Stk. 2. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
Stk. 3. Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og
stedfortrædere, vælger kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet fremkomne
indstillinger fra de i stk. 1 nævnte foreninger.
§7
Hvis et medlem af folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.
Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan stedfortræderen indkaldes til midlertidigt at tage sæde i udvalget.
Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af folkeoplysningsudvalget ingen
stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§8
Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.
§9
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Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§ 10
Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder minimum 4 møder årligt.
Stk. 3. En gang årligt afholdes møde mellem Folkeoplysningsudvalget og
det stående udvalg.
Stk. 4. En gang årligt afholdes temamøde mellem foreningerne, det stående udvalg og Folkeoplysningsudvalget.
Stk. 5. Herudover afholder folkeoplysningsudvalget møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 6. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4
hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle
bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 dage, før mødet afholdes.
Stk. 7. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere
varsel. Når der indkaldes til mødet, skal formanden for så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 8. Formanden kan beslutte, at personer kan få foretræde for udvalget for kort at redegøre for en sag, der ønskes yderligere belyst.
Stk. 9. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i et beslutningsreferat.
Stk. 10. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§ 11
Folkeoplysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede.
Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme udslagsgivende.
§ 12
Udgifter ved folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen,
der tillige stiller sekretariatsbistand til rådighed.

§ 13
Diæter for medlemmernes deltagelse i folkeoplysningsudvalgets møder
udbetales efter den kommunale styrelseslovs regler. Der udbetales ikke
diæter til tilforordnede.
Stk. 2. Formanden for folkeoplysningsudvalget oppebærer i henhold til
folkeoplysningslovens § 40, stk. 3 et vederlag, der fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen 6. marts 2014

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 27-03-2014

Punkt nr. 17 - Udpegning af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalg 2014-2017
Bilag 1 - Side -4 af 4

Side 4/4

§ 14
Klager over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, foreninger eller myndigheder, som afgørelsen angår.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2014.
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Kommunalbestyrelsen
06-03-2014
Sag nr. 18

18. Vedtægt for folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2014

Sagsfremstilling
Ved vedtagelsen af lovændringer til Folkeoplysningsloven den 7. juni 2011 blev det obligatorisk
for kommunerne at oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation
for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningsloven, jf. lovens §35 stk. 2.
Derudover indeholdt lovændringen et krav om udarbejdelse af en folkeoplysningspolitik.
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 folkeoplysningspolitikken (bilag), der indeholder visioner og
mål for folkeoplysningsområdet. Politikken er blevet til i en proces med borger- og
brugerinddragelse.
I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i forvejen nedsat et Folkeoplysningsudvalg, der levede op til
lovændringen. Udvalget bestod af syv repræsentanter fra de forskellige folkeoplysende
foreningstyper, samt fire kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover havde udvalget udpeget
to tilforordnede uden stemmeret fra henholdsvis kulturområdet og handicapområdet i perioden
2010-2013. Kultur- og Fritidsudvalgsformanden har også deltaget i møderne som tilforordnet.
Udvalgets sammensætning, valg af medlemmer, opgaver mv. er beskrevet i vedtægt for
Folkeoplysningsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune senest revideret den 20. marts 2006
(bilag).
Et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2013 (jf. protokol vedlagt som bilag),
at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke fremover skal være repræsenteret i udvalget. Et flertal
i Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. januar 2014 på anmodning fra Simon Pihl Sørensen,
A, at Folkeoplysningsudvalget får repræsentation af kommunalbestyrelsen (jf. protokol vedlagt
som bilag).
I forlængelse heraf forudsættes en ændring af vedtægten for folkeoplysningsudvalget før der kan
foretages udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer og valg af repræsentanter til
folkeoplysningsudvalget for perioden 2014-2017. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag
til en ny vedtægt (bilag), og har derudover justeret vedtægten i forhold til kommunens
folkeoplysningspolitik og ændringer i folkeoplysningsloven.
Forslag til udvalgets sammensætning med i alt 11 medlemmer, da det anbefales at have et ulige
antal medlemmer med stemmeret:


2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (ændret fra 4 til 2)



3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger som tilbyder
folkeoplysende voksenundervisning (uændret antal)



3 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de frivillige
folkeoplysende foreninger/idrætsforeningerne (ændret fra 2 til 3. Ændringen er et ønske fra
F.I.L. om at idrætsområdet deltagere/medlemsmæssigt er lige så stort, måske større end
den folkeoplysende voksenundervisning, og at områderne budgetmæssigt er på samme
størrelse)



2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de øvrige frivillige
folkeoplysende foreninger (uændret antal)



1 medlem udpeges af Ungerådet (har ikke tidligere været repræsenteret, da Ungerådet
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først er oprettet i 2012. Ungerådet repræsenterer målgruppen 14-20 årige. Ungerådet, har
derudover kontakt til de selvorganiserede i samme aldersgruppe)

Derudover fastholdes muligheden for, at udvalget kan udpege tilforordnede uden stemmeret fra
andre relevante områder. Som nævnt ovenfor har to tilforordnede deltaget i udvalgets møde i
perioden 2010-2013.
Andre kommuner har eksempelvis udpeget tilforordnede for Kulturområdet, Handicaprådet,
Frivilligcenter, Seniorråd, Integrationsråd og Repræsentanter for f.eks. selvorganiserede grupper,
jf. notat af 23. januar 2014 vedr. nabokommunernes sammensætning af folkeoplysningsudvalg.
Forvaltningen foreslår, at vedtægten ikke præciserer, hvilke eventuelle tilforordnede der er i
udvalget, men at kommunalbestyrelsen hvert 4. år i forbindelse med nedsættelse af udvalget,
udpeger relevant aktuel repræsentation i folkeoplysningsudvalget. Det kunne fx være en
tilforordnet fra skolebestyrelserne i de kommende år for at understøtte sammenhængen mellem
implementering af folkeskolereformen og idræts- og børne-og ungdomsforeningerne. Til
orientering sidder f.eks. et fælles skolebestyrelsesmedlem i Integrationsrådet.
Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Seniorrådets formand Lone Schou-Hansen om
mulighed for repræsentation i Folkeoplysningsudvalget.
I vedtægten foreslås, at der afholdes minimum fire årlige møder. Antallet er uændret fra den
nugældende vedtægt, men i praksis har der igennem flere år været afholdt seks møder årligt.
Som noget nyt foreslås, at der afholdes et årligt temamøde mellem Folkeoplysningsudvalget, det
stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) og foreningerne på folkeoplysningsområdet. Her har
udvalg og foreninger mulighed for at gå i dialog om aktuelle temaer som fx samarbejde med
folkeskolerne, arbejdet med udsatte børn og unge mv. Derudover foreslås et årligt møde mellem
Folkeoplysningsudvalget og det stående udvalg (Kultur- og Fritidsudvalget) forud for
budgetforhandlingerne.
Forslaget til vedtægter har været drøftet på møde med de brugerrepræsentanter, der var i
Folkeoplysningsudvalget i perioden 2010-2013. Referat fra mødet den 23. januar 2014 er
vedlagt som bilag.
Forvaltningen indkalder med via Det Grønne Område, hjemmesiden og direkte invitation på mail
til alle opstillingsberettigede foreninger, til opstillingsmøde for udvalgets brugerrepræsentanter den
20. marts 2014, hvor de respektive foreningstyper vælger deres kandidat/kandidater, evt. i
prioriteret rækkefølge, hvis der er flere kandidater end det, der skal bruges. Det samme gælder
for suppleanter. På baggrund af dette møde udarbejdes en indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen, hvor der bl.a. er sat midler af til diæter, formandshonorar mv.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Forslag til vedtægt for folkeoplysningsudvalget godkendes med øjeblikkelig virkning
2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller hvilke områder, der deltager som tilforordnede i
Folkeoplysningsudvalgets møder i perioden 2014-2017.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 20. februar 2014
Ad 1. Anbefales idet de to kommunalbestyrelses repræsentanter ændres til tilforordnede. Det
gøres derudover muligt at Folkeoplysningsudvalget ad hoc kan inddrage relevante tilforordnede
(maksimalt 5) blandt andet for at tilgodese uorganiserede/motionister. Vedtægterne tilrettes i
overensstemmelse med beslutningen.
Ad 2. Besluttet at der skal være repræsentation fra Skolebestyrelserne samt Ungerådet i
perioden 2014-17.
Henrik Brade Johansen deltog i stedet for Henrik Bang.

Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2014
Godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.
Curt Købsted (O) var fraværende. I stedet deltog Anette Heje Skafte.
Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Jørn Moos.
Karsten Lomholt (C) var fraværende. I stedet deltog Stig Erik Løjborg-Nielsen.

Bilagsfortegnelse
1. Udkast vedtægt FOU.pdf
2. Nugældende vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.pdf
3. LTK_Folkeoplysning_031212 - godkendt KMB 291112.pdf
4. k311013 - KB beslutning om udvalg.pdf
5. 140123 - referat møde om ny vedtægt.pdf
6. notat om folkeoplysningsudvalg i andre kommuner.pdf
7. 20140130093826101.pdf
8. Protokol KMB 23012014.pdf
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