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1
Orientering fra Borgerrådgiveren
.

Sagsfremstilling
Borgerrådgiveren, Mette Skov Sigersmark, vil på mødet give en orientering om
status i forhold til ordningens officielle iværksættelse efter sommerferien 2012.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Omdelt materiale vedlagt sagen. Orientering taget til efterretning.
I forbindelse med de fremadrettede kvartalsvise rapporteringer indgår alene de
overordnede tendenser.
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2
Ny hjemmeside ltk.dk
.

Sagsfremstilling
Arbejdet med en ny hjemmeside ”ltk.dk” blev igangsat i slutningen af 2011. I
foråret 2012 blev der afholdt prækvalifikation. Udbud fandt sted i perioden frem til
24. august 2012 og valg af leverandør skete 3. okt. 2012. Samarbejdet med
leverandøren, Kontrapunkt og Linkfactory, gik i gang ultimo oktober. Der arbejdes
ud fra at have en teknisk klar ny ltk.dk omkring 1. feb. 2013. De følgende to
måneder bruges på at lægge indhold på den nye ltk.dk, hvorefter ibrugtagning sker
april 2013.
Det overordnede, styrende princip for den nye hjemmeside er, at den skal være et
moderne udseende og teknisk nutidigt redskab til selvbetjening for borgere,
virksomheder m.fl. i tråd med den politisk vedtagne ”Flyt borgere” strategi. Dette er
tillige i overensstemmelse med bl.a. effektiviseringsfokus i de seneste års
økonomiaftaler med kommunerne, udrulningen af nye obligatoriske
selvbetjeningsløsninger og lovfæstelsen af obligatorisk digital post, jf. notat (bilag).
Den nye ltk.dk skal være udtryk for ’state of the art’ i forhold til det strategiske mål
om digital borgerbetjening, som betyder, at udseendet bliver anderledes end i dag,
henset til:
 Fokus på at lede brugerne af hjemmesiden hen på relevante digitale
selvbetjeningsmuligheder.
 Design, der tager udgangspunkt i, at en tredjedel af brugerne af hjemmesiden
allerede i dag besøger ltk.dk fra mobiltelefoner og "tablets". Dette tal må
forventes at stige yderligere. Derfor er lavet et såkaldt responsivt design, dvs. at
alt indhold også er brugervenligt fra nyere mobiltelefoner. Dette medfører en
"hård" prioritering – der er ikke så meget plads på en mobiltelefons skærm som
på en traditionel computerskærm.
 Menustruktur (”informationsarkitektur”) der hjælper borgere og virksomheder
til hurtigt at finde de relevante servicetilbud.
 Biblioteksagtig indgang til det øvrige indhold på hjemmesiden, f.eks. det
politiske område, der bliver organiseret, så det bliver nemt for interesserede
borgere at finde, hvad de søger.
 Opgraderet søgemaskine, der hurtigt og enkelt giver brugerne af hjemmesiden
adgang til indhold, de leder efter, selv hvis deres behov er sjældne og selvom de
søger via de mest benyttede søgemaskiner.
Hjemmesiden skal give teknisk mulighed for sammenkobling med intranet og
senere med en løsning omkring ekstern adgang til ”min side” og mere generel
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borgeraktindsigt. Teknikken kan dermed give adgang til information på intranettet,
herunder politiker-web. Adgang til borgerens egne forhold/sager (”min side”) kan
sættes i værk, når fælleskommunale tekniske løsninger er klar. Dette er igangsat i
regi af KOMBIT og vil reducere kommunens omkostninger gennem en sådan
funktionalitet.
Desuden skal den nye hjemmeside leve op til en lang række funktionelle krav og
standarder fastlagt nationalt og internationalt – som bl.a. afspejles i de løbende
undersøgelser som IT- og Telestyrelsens ”Bedst på nettet” og som fremlagt af KL i
pjecen ”Principper for weboptimering – den effektive og brugervenlige
hjemmeside”.
Der bygges videre på det nuværende grundlag for hjemmesiden og den eksisterende
designmanual, som stadig er relevante rammer omkring design (farvevalg og
tilsvarende), selvom en modernisering i f.t. responsivt design m.v. betyder, at
indtrykket af hjemmesiden bliver ændret, qua den mere markante prioritering af
selvbetjening og kommunal service, som i realiteten ret snævre grænser for,
hvordan den nye hjemmeside kan udformes. Processen med leverandøren og
designoplægget er udtryk herfor.
På mødet vil Morten Gade fra Kontrapunkt vise og fortælle kort om det
designoplæg, der foreligger på tidspunktet for sagens behandling.
Lanceringen af en ny hjemmeside skal ses som et led i en længere række initiativer
til digitalisering af borgerkontakten, og hvorom der vil blive præsenteret en plan i
februar 2013.
Økonomiske konsekvenser
Den nye hjemmeside ltk.dk finansieres inden for det afsatte budget hertil. De to
første års omkostninger til drift finansieres således af de midler, som er afsat til ny
hjemmeside. Der vil frem mod 2015 blive fremlagt en sag, såfremt erfaringerne
med den nye hjemmeside måtte vise afvigelser til de forudsatte driftsomkostninger.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1) den videre proces baserer sig på det vedlagte notat og det på mødet
præsenterede designoplæg,
2) udvalget i februar 2013 præsenteres for den tekniske færdige løsning, og
samtidigt forelægges en plan for lanceringen i april 2013.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
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Omdelt materiale vedlagt sagen.
Godkendt at arbejde videre med den skitserede grundstruktur.
I den videre proces arbejdes videre med farvevalg med øje for et autoritativt præg,
herunder at anvendelsen af logo sker med originalfarver.
Udvalget forelægges supplerende oplæg med grøn farve som grundfarve og sort
tekst.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 13-12-2012, s.9

3
Finanslov 2013 - konsekvenser for beskæftigelsesområdet
.

Sagsfremstilling
Regeringspartierne og Enhedslisten indgik 11. november 2012 en aftale om
finansloven for 2013. De centrale elementer på beskæftigelsesområdet er:
Initiativer for de udfaldstruede a-dagpengemodtagere
Der afsættes midler til finansiering af aftalerne med arbejdsmarkedets parter om
hhv. akutpakke og akutjob.
 Ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i det første halvår af 2013, får ret til
op til 26 ugers uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens ophør.
Ydelsen vil variere alt efter, om man er forsørger eller ikke-forsørger.
Forsørgelsesperioden omfatter også eventuelle venteperioder inden og imellem
uddannelse. Forsørgelsen gives under forudsætning af, at de ledige i perioden
står til rådighed for arbejdsmarkedet.
 Der indføres overgangsordning for de målgrupper, der får udskudt retten til
'seniorjob' på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen.
Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for de personer,
der fylder 55 år eller mere i 2012 uanset ændringerne i efterlønsordningen.


Initiativer målrettet unge-gruppen
 Der er indgået 'Aftale om ungepakke' med henblik på, at flere unge får en
uddannelse. Aftalen indebærer seks initiativer, herunder: 1. brobygning til
uddannelse, 2. praktikkonsulenter, 3. mere fleksibel voksenlærlingeordning for
ledige, 4. oprettelse af en fagpilotordning, 5. styrkelse af jobrotationsordningen
og 6. styrkelse af videnpilotordningen.
Initiativer for ledige med nedsat arbejdsevne og 'det rummelige arbejdsmarked':
 Der etableres forsøg med minimum to fleksjob-ambassadører i hver kommune,
som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere.
 Der igangsættes en ny type af kommunale fleksjob, hvor kommunen ansætter
en person i fleksjob, hvorefter kommunen kan arrangere, at den ansatte kan
indgå i konkrete job i fx private virksomheder.
 Der etableres forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler om
fleksjobværksteder på virksomheden.
 Der nedsættes et udvalg, som skal undersøge barrierer for etablering og
udvikling af socialøkonomiske virksomheder med henblik på udarbejdelse af et
konkret lovforslag om en ny virksomhedsform. Udvalget skal afrapportere
medio 2013.
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Initiativer vedr. uddannelsesløft og opkvalificering:
Der etableres en særlig uddannelsespulje, der skal anvendes til et
uddannelsesløft af ufaglærte samt ledige med forældede uddannelser.
Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til
ledige i målgruppen.
 Aftaleparterne vil drøfte jobcentrenes anvendelse af ordblindeundervisning
(OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU).


Øvrige initiativer:
 Med henblik på at fremme brugen af jobrotation i den private sektor forhøjes
jobrotationsydelsen til private virksomheder.
 Mentorstøtteordningen omlægges således, at mentorstøtte fremover etableres en
som individuel aftale mellem den pågældende person og jobcenteret for derved
at modvirke uhensigtsmæssigt brug. Den forventede besparelse på ordningen
skal finansiere en permanent tilførelse af nye midler til varslingspuljerne, som
benyttes ved større virksomhedslukninger i lokalområder.

Ifølge aftalen finansieres henholdsvis uddannelsesløft, uddannelsespulje samt
ungepakken gennem omprioriteringer på beskæftigelsesområdet i form af reduktion
af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, reduktion af diverse puljer
samt mindreudgifter til forsørgelse som følge af bedre voksenlærlingeordning og
styrket jobrotationsindsats.
Aftalen kan findes på følgende link:
http://fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/11/finanslov-goer-danmark-staerkere/
~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/11/finanslov%202013/aftale%20o
m%20finansloven%20for%202013.pdf
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke foretaget økonomiske konsekvensberegninger for Lyngby-Taarbæk
Kommune på nuværende tidspunkt. Det vil ske i forbindelse med udmøntningen af
de enkelte aftalepunkter.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Taget til efterretning.
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4
Resultater af praksisundersøgelse på førtidspensionsområdet november 2012
.

Sagsfremstilling
I november 2012 er Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension til
personer med psykisk lidelse offentliggjort. I alt 125 sager fordelt på 15 kommuner
har ligget til grund for undersøgelsen. Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget i
praksisundersøgelsen med otte sager.
Målgruppen for praksisundersøgelsen er personer, som er modtagere af
førtidspension i alle aldersgrupper (18-65 år). De deltagende kommuner er blevet
bedt om at indsende sager, hvor der er truffet afgørelse om tilkendelse af
førtidspension på baggrund af hoveddiagnosen affektiv sindslidelse eller en nervøs
eller stressrelateret tilstand.
Der er i undersøgelsen foretaget dels materielle vurderinger dels formelle
vurderinger af tilkendelsen af førtidspension i de respektive sager.











84 pct. af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og
Ankestyrelsens praksis. 16 pct. af sagerne ville derimod blive afvist eller
hjemvist til fornyet behandling.
I 16 pct. af de undersøgte sager var oplysningsgrundlaget utilstrækkeligt til at
træffe afgørelse om bevilling af førtidspension.
I 89 pct. af sagerne var der i høj eller nogen grad tilstrækkelig lægelig
dokumentation for den stillede diagnose, mens der i 11 pct. af sagerne i ringe
grad eller slet ikke var tilstrækkelig lægelig dokumentation.
I 80 pct. af sagerne vurderes det, at den lægelige behandling, som er sat i værk i
sagen, har været hensigtsmæssig, mens den i 20 pct. af sagerne i ringe grad eller
slet ikke vurderes hensigtsmæssig.
I 88 pct. af sagerne har sagsforløbet samlet set været hensigtsmæssigt, mens det
for 12 pct. af sagerne vurderes, at forløbet i ringe grad eller slet ikke har været
hensigtsmæssigt.
I 9 tilfælde (7 pct.) har kommunerne tilkendt førtidspension med fastsættelse af
kontroldato. I alle disse tilfælde vurderes det, at fastsættelsen af kontrol er i
strid med reglerne og styrelsens praksis.

Udvalgte resultater er offentliggjort på kommune-basis. For begge grupper af sager
gælder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har 0 fejl.


I spørgsmålet om hvorvidt sagens afgørelse er i overensstemmelse med regler
og praksis, vurderes det, at afgørelsen i 8 ud af 8 sager i Lyngby-Taarbæk er i
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overensstemmelse med regler og praksis.


I spørgsmålet om hvorvidt oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt for den
pågældende afgørelse, vurderes det, at der i 8 ud af 8 sager ikke mangler
oplysninger i sagen.

Rapporten kan findes på følgende link:
http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Førtidspension_til_personer_med_en_psykisk_lide
lse_16_11_2012_09_56.pdf
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løst indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Taget til efterretning.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 13-12-2012, s.14

5
Ændring af dagtilbudstaksterne for 2013
.

Sagsfremstilling
Dagtilbudstaksterne for 2013 blev godkendt med vedtagelsen af Budget 2013-16
den 8. oktober 2012. Dagpleje- og vuggestuetaksten er fastsat til 3.095 kr., mens
børnehavetaksten er fastsat til 1.780 kr. Sammenlignet med taksterne fra Budget
2012 er der sket en stigning i vuggestuetaksten på 165 kr. og et fald i
børnehavetaksten på 40 kr. Set i forhold til den styrkelse af området på i alt 4,72
mio. kr., som blev tildelt i forbindelse med Budgetaftale 2013-16, kunne der
umiddelbart forventes en stigning i alle dagtilbudstaksterne. Der er dog også sket
andre ændringer i takstberegningsgrundlaget, som påvirker taksterne.
Ændringerne sker bl.a. som følge af, at visse midler målrettes anderledes end
forventet i takstberegningen for Budget 2012, f.eks.
 blev puljen til fremme af børns muligheder for at komme ud i naturen i
takstberegningen for 2012 primært fordelt til børnehaverne, mens midlerne i
2013 udmøntes i netværkene og dermed kan tilgå både vuggestuer og
børnehaver.
 er dele af budgettet til støttekorpset i forbindelse med decentraliseringen af
området blevet flyttet til områder, der ikke er omfattet af takstberegningen bl.a. til Motorikhuset.
 sker der ændringer grundet forskydninger mellem aldersgrupperne. Ved
stigning i antallet af pladser, er der faldende marginalomkostninger og omvendt
ved et faldende antal pladser.
Derudover er der ved en ekstra kontrol af takstgrundlaget identificeret følgende
forhold, der foreslås korrigeret i taksterne:
 Sprogvurdering og sprogstimulering: Området har hidtil indgået i
takstberegningen, idet der på dagtilbudsområdet primært har været budgetteret
udgifter til træning, supervision og uddannelse af personale i sprogstimulerende
aktiviteter - udgiftstyper, som indgår i takstberegningen. Primo 2012 blev
budgettet til sprogstimulering af tosprogede førskolebørn flyttet fra
skoleområdet til dagtilbudsområdet. Forvaltningen har i takstberegningen ikke
været opmærksom på denne flytning, som medfører, at der flyttes budget, som
også anvendes til individorienterede indsatser med et mere behandlingsmæssigt
sigte. Disse udgiftstyper må ikke indgå i takstberegningen.
 Budgettering af Carlsrock: Carlsrock er at betragte som en børnehave, idet
institutionen alene har børnehavepladser. Desværre har Carlsrocks budget været
placeret som en integreret institution. Forvaltningen har ikke været opmærksom
på dette under beregning af taksterne. Det betyder, at der er blevet indregnet for
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få børnehavepladser, når budgettet i børnehusene er blevet fordelt. Derved er
takstgrundlaget for vuggestuerne blevet for højt, og takstgrundlaget for
børnehaverne for lavt.
Nedenstående tabel viser behovet for korrektion i taksterne:
Dagpleje- og
Kr. pr. måned
vuggestuetakst Børnehavetakst
Takst, vedtaget d. 8. okt. 2012
3.095
1.780
Sprogvurdering og sprogstimulering
-15
-15
Budgettering af Carlsrock
-45
+25
Forslag til ny takst
3.035
1.790
Tabellen viser, at vuggestue- og dagplejetaksten er blevet 60 kr. for høj, og
børnehavetaksten er blevet 10 kr. for lav.
Forvaltningen peger på, at taksten korrigeres, således at vuggestue- og
dagplejetaksten fastsættes til 3.035 kr. pr. måned, mens børnehavetaksten fastsættes
til 1.790 kr. pr. måned. Ved ændringer af taksten skal ændringen varsles senest 3
måneder før ændringen får virkning. Det foreslås derfor, at børnehavetaksten
ændres pr. 1. april 2013, mens vuggestue- og dagplejetaksten ændres pr. 1. januar
2013, set i lyset af, at der sker et fald i taksten for vuggestuer og dagpleje.
Økonomiske konsekvenser
Takstændringen kan rummes inden for forældrebetalingsbudgettet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at taksten ændres, således
1. at vuggestue- og dagplejetaksten pr. 1. januar 2013 fastsættes til 3.035 kr. pr.
måned
2. at børnehavetaksten fastsættes til 1.790 kr. pr. måned pr. 1. april 2013.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Anbefales, idet den samlede påvirkning på økonomien beskrives nærmere.
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6
Anlægsstyringsregler
.

Sagsfremstilling
Med etableringen af et fælles ejendomscenter er der behov for at ændre i de
nuværende regler for styring af kommunens bygge- og anlægsarbejder. Specifikt er
der behov for at ændre reglerne for fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og
kommunalbestyrelsens rolle (styringsansvar) i forhold til bygge- og
anlægsarbejderne, samt behov for at justere de nuværende arbejdsgange for den
politiske og administrative beslutningsproces. Center for Arealer og Ejendomme og
Center for Økonomi og Personale har på den baggrund udarbejdet en ny
styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den ny
styringsmodel bliver indarbejdet som et tillæg til de nuværende gældende
anlægsstyringsregler (Retningslinjer for den politiske og administrative behandling
af kommunens bygge- og anlægsarbejder gældende fra 1. november 2007).
Den nye styringsmodel ses som en del af grundlaget for udarbejdelse af en
forretningsstrategi for Center for Arealer og Ejendomme, herunder styring af
kommunens areal- og ejendomsportefølje. Forslaget til en ny styringsmodel lægges
derfor op til drøftelse i Udviklings- og Strategiudvalget, før endelig stillingtagen i
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Den ny styringsmodel anviser en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem
fagudvalget som bestiller og Center for Arealer og Ejendomme som udfører af
bygge- og anlægsarbejder, kommunalbestyrelsen som politisk ansvarlig for den
samlede anlægsøkonomi, og Økonomiudvalget som økonomisk forvalter af de
enkelte anlægsprojekter.
Center for Arealer og Ejendomme står fremover som ejer af kommunens arealer og
ejendomme og vil have det fulde ansvar for al kommunalt byggeri samt
bygningsdriften og den udvendige vedligeholdelse af kommunens arealer og
ejendomme under Økonomiudvalgets område.
Kommunalbestyrelsen fastlægger den samlede økonomiske anlægsramme i
forbindelse med godkendelsen af det årlige anlægsbudget samt den flerårige
anlægsplan (investeringsoversigten). Kommunalbestyrelsen fastlægger med
investeringsoversigten et rådighedsbeløb for de enkelte bygge- og anlægsarbejder,
og det er kommunalbestyrelsen, der giver anlægsbevilling og godkender eventuel
omprioritering af det lagte anlægsbudget i løbet af budgetåret.
Kommunalbestyrelsen godkender den endelige anlægsbevilling, som det enkelte
bygge- og anlægsarbejde skal styres inden for, og hvorom der skal aflægges
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regnskab.
Fagudvalget definerer de faglige krav, der skal opfyldes i forbindelse med byggeog anlægsarbejdet. Fagudvalget kan opstille krav om f.eks. plejetekniske og
pædagogiske behov, samt ønsker til eventuel placering etc. Fagudvalget skal sikre,
at de faglige krav til det enkelte bygge- og anlægsarbejde kan holdes inden for det
rådighedsbeløb, som kommunalbestyrelsen har fastlagt for arbejdet. Fagudvalget
har intet budget til bygge- og anlægsarbejder, men kan i forbindelse med det årlige
budgetarbejde tage initiativ til nye anlægsønsker, som kommunalbestyrelsen kan
drøfte og prioritere.
Økonomiudvalget følger økonomien på igangsatte anlægsarbejder og har ansvaret
for at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevilling.
Etableringen af et fælles ejendomscenter betyder at centret i rollen som ejer af
kommunens arealer og ejendomme skal levere effektive og konkurrencedygtige
ejendomsløsninger for kommunens institutioner og fagcentre inden for en
økonomisk ramme fastlagt af kommunalbestyrelsen. Centret skal endvidere som
ejer sørge for, at kommunens portefølje af arealer og ejendomme løbende tilpasses
ud fra en vurdering af kundebehov, omkostningseffektivitet og arealoptimering.
Centret refererer til Økonomiudvalget og har ansvaret for at fremlægge
bevillingssagerne vedrørende kommunens arealer og ejendomme for
Økonomiudvalget. Centret kan som ejer fremsætte forslag om køb/salg af arealer og
ejendomme og fremsætte forslag om anlægsbevillinger til for eksempel
energirenovering eller fleksible lokaleløsninger indenfor de gældende økonomiske
rammer eller som forslag i forbindelse med budgetarbejdet.
Fagudvalgene, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen træffer fremadrettet
indledningsvis beslutning om igangsættelse af bygge- og anlægsarbejder to gange.
Første gang i forbindelse med godkendelse af en bevilling til udarbejdelse af et
programoplæg (idéfasen) og næste gang i forbindelse med godkendelse af en
bevilling til udarbejdelse af et projektforslag (forslagsfasen). Center for Arealer og
Ejendomme står i begge tilfælde for udarbejdelse af oplægget til politisk
behandling med hjælp fra fagcentrene.
Den endelige anlægsbevilling til det samlede anlægsarbejde gives som hovedregel,
når licitationsresultatet foreligger i licitationsfasen. Den endelige anlægsbevilling
forelægges for Økonomiudvalget med godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen kan vælge at sende bevillingssagen
tilbage til fagudvalget, hvis licitationsresultatet afviger negativt fra det
rådighedsbeløb, som kommunalbestyrelsen oprindeligt har afsat. Fagudvalget
træffer derefter beslutning om justering af faglige krav m.v. og sender sagen tilbage
til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
I udførelsesfasen bliver det politiske niveau alene orienteret om status på bygge- og
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anlægsarbejdet.
Når bygge- og anlægsarbejdet er færdigt udarbejder Center for Arealer og
Ejendomme et anlægsregnskab. Regnskabet fremlægges for Økonomiudvalget med
godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Rådgivningsydelserne leveret af Center for Arealer og Ejendomme til et bygge- og
anlægsarbejde finansieres af de dertil givne anlægsbevillinger. Det er Center for
Arealer og Ejendomme, der forestår den indledende rådgivning med udarbejdelse af
skitseforslag og programoplag. Både skitseforslaget og programoplægget indgår i
fagcentrets bevillingssag til fagudvalget.
Udgiften til skitseforslag og programoplæg finansieres i første omgang af en central
pulje til projektering, som Center for Arealer og Ejendomme har ansvaret for. Når
anlægssagen godkendes politisk og sættes i gang, kan de afholdte udgifter konteres
på anlægssagen. Hvis der ikke gives en bevilling, skal udgifterne til rådgivning
finansieres af den centrale pulje til projektering. Center for Arealer og Ejendomme
har ansvaret for puljens anvendelse og skal sikre, at der er tilstrækkelige midler til
at dække de indkommende behov i løbet af året. Såfremt Center for Arealer og
Ejendomme vurderer, at udgifterne til skitseforslag og programoplæg ligger uden
for rammen af et normalt bygge- og anlægsprojekt på grund af projektets størrelse
eller kompleksitet, skal der allerede i idéfasen udarbejdes en bevillingssag, som
fagudvalget kan videresende til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i
kommunalbestyrelsen. Fagcentret har ansvaret for at udarbejde en sådan
bevillingssag. Center for Arealer og Ejendomme skal i forbindelse med anslået
regnskab rapportere om forbruget på den centrale pulje til projektering. Mer- og
mindreforbrug overføres jf. de gældende overførselsregler.
Notat om styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder er vedlagt sagen (bilag),
samt arbejdsgang for bygge- og anlægsarbejder (bilag) og beslutningsproces for
bygge- og anlægsarbejder (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at sagen drøftes, og
2. at den ny styringsmodel for bygge- og anlægsarbejder tages i anvendelse som et
tillæg til de gældende anlægsstyringsregler.
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Udviklings- og Strategiudvalget den 4. december 2012:
1. Drøftet.
2. Anbefalet.
Anne Körner (V) var fraværende.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Ad.2 Anbefales. F tager forbehold.
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7
Udmøntning af budgetaftalen 2013-16 - Børne- og Ungdomsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 22. november 2012, at den endelige
budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse
udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen med henblik på Børne- og
Ungdomsudvalgets stillingtagen.
I forlængelse af intentionerne i aftalens pkt. 5 om opfølgning på Budgetaftale
2013-16 fremlægger forvaltningen i denne sag
o dels oversigt over budgetpunkterne opstillet i styringsarket "LIS", hvor
punkterne er opdelt efter henholdsvis politisk og administrativ udmøntning
(bilag).
o dels notat om udmøntning af budget 2013-16 på Børne- og Ungdomsudvalgets
område, hvor udmøntningen af de enkelte poster er nærmere beskrevet med
hensyn til konkrete handlinger og tidsplan (bilag).
Det fremgår bl.a. af notatet, at der med hensyn til politisk behandling er
identificeret nedenstående områder, hvorom der træffes beslutning om udmøntning
ultimo 2012 eller primo 2013:
1. Reel overensstemmelse ml. rengøringsbudget og -kontrakt. Forvaltningen peger
på at finansieringen først implementeres fra 1. august 2013, da skoleåret for
2012-13 er planlagt, hvilket giver anledning til at implementere med 5/12 effekt
i 2013.
2. Central inklusionspulje (samling af tilbageløbsmidlerne og tilføjelse af
yderligere 2,5 mio. kr. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.)
3. Løft af timetal i overensstemmelse med intentionerne i regeringens kommende
folkeskolereform. Evt. 5/12 implementering i 2013, jf. ovenfor.
4. Pulje til dagtilbud A (jf. Finanslov 2012) - ansættelse af naturpædagog til deling
mellem netværkene
5. Pulje til dagtilbud B (jf. Finanslov 2012) - styrkelse af inklusionsindsatsen på
dagtilbudsområdet ift. dagtilbud med særlige sociale og integrationsmæssige
udfordringer
6. Pulje til dagtilbud C (jf. Finanslov 2012) - grundnormeringer
7. Hensigtserklæring: Dokumentation og måling af effekten af inklusionsindsatsen
i dagtilbud, skoler og klubber
8. Hensigtserklæring: Mulighed for at tilbyde flere forskellige sprogfag
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9. Hensigtserklæring: Analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i lokaler på
skolerne
10. Hensigtserklæring: Koncept for resultatopfølgning for forebyggende
foranstaltninger og anbringelser
De områder, som håndteres administrativt, vil blive forelagt politisk, såfremt der
viser sig vanskeligheder med at opnå de besluttede besparelser.
Det er endvidere besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget "Mere effektiv
kapacitetsudnyttelse" (BØ 8), der indgår i administrationens handlekatalog.
Eventuelle effektiviseringsgevinster, som følge af igangsættelsen af initiativet,
følges i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning.
Ved de anslåede regnskaber i 2013 vil der blive gjort status for udmøntningen af
Budgetaftale 2013-16, idet udvalget vil få forelagt styringsarket "LIS", hvor den
aktuelle status for de enkelte punkter vil fremgå.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor de eksisterende rammer.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår den generelle udmøntning.
Økonomiudvalget for så vidt angår det specifikke spørgsmål om ændret tidspunkt
for implementering af finansieringskrydset mellem reduktion af budget til
ekstraordinær rengøring og løft af timetal samt den centrale inklusionspulje.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udmøntningen sker som skitseret.
2. finansieringskrydset mellem reduktionen af budgettet til ekstraordinær
rengøring og løftet af timetallet samt den centrale inklusionspulje først
implementeres fra 1. august 2013.
Børne- og ungdomsudvalget den 6. december 2012:
Ad. 1. Godkendt
Ad. 2. Anbefalet
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Godkendt.
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8
Kommuneplanstrategi 2011 - vedtagelse af GRØNT LYS
.

Sagsfremstilling
GRØNT LYS, indsigernotat og hvidbog har været behandlet i de øvrige udvalg i
november 2012.
Forvaltningen foreslog de øvrige stående udvalg i november, at udvalgene inden for
deres respektive områder skulle tage stilling til hvidbogen, og at forvaltningens
forslag i indsigernotatet af 23. oktober 2012 indarbejdes i GRØNT LYS, idet
Udviklings- og Strategiudvalget samler alle udvalgenes bemærkninger inden
endelig anbefaling via Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 12.11.2012 ovennævnte forslag. (A) og (C)
tog forbehold.
Teknik- og Miljøudvalget anbefalede 13.11.2012 ovennævnte forslag. (C) tog
forbehold.
Byplanudvalget anbefalede 14.11.2012 ovennævnte forslag.
Social- og Sundhedsudvalget godkendte 14.11.2012 ovennævnte forslag.
Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede 15.11.2012 ovennævnte forslag. (C) tog
forbehold.
Der lægges i denne sag op til vedtagelse af GRØNT LYS i kommunalbestyrelsen.
Der kom 19 indsigelser i høringsperioden 10. maj - 5. juli 2012, jf. indsigernotat af
23. oktober 2012, (bilag). Indsigelserne er refereret og kommenteret og
forvaltningens forslag til besvarelse fremgår heraf. Hovedemnerne i de indkomne
forslag og bemærkninger drejer sig om: Letbane, bil-, bus- og cykeltrafik,
Dyrehavegaards jorder, byudvikling, natur og kultur. En del bemærkninger er
gentagelser i forhold til de bemærkninger, der kom under
borgerinddragelseseventen.
Forvaltningens forslag til punkt 4.2 i indsigernotatet foreslås skrevet ind i GRØNT
LYS. En del af de øvrige bemærkninger og indsigelser foreslås at indgå i det videre
planlægningsarbejde med letbanen og andre projekter. Enkelte bemærkninger
foreslås videre undersøgt og fremlagt i relevante udvalg.
Forvaltningen peger på, at notatet anvendes som kommunalbestyrelsens svar til de
enkelte indsigere.
Under høringen blev der afholdt en borgerinddragende event den 29. maj, jf.
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vedlagte hvidbog med beskrivelse af eventens indhold. Det foreslås, at hvidbog
(bilag), med alle de noterede input fra standene godkendes og inddrages i det videre
arbejde i de forskellige centre, offentliggøres samt sendes til de samarbejdspartnere,
der deltog som medarrangører af eventen.
Den af Udviklings- og Strategiudvalget godkendte proces omkring det
efterfølgende arbejde med revision af kommuneplan m.v. er beskrevet i "Notat om
idekonkurrence, budget og kommuneplanproces 23.10.2012" (bilag).
Efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen vil GRØNT LYS blive rettet redaktionelt,
som beskrevet i notat om konsekvensrettelser af 26. oktober 2012 (bilag). GRØNT
LYS trykkes, offentliggøres og distribueres og alle indsigerne får svar på deres
henvendelse.
Økonomiske konsekvenser
Opgaver omkring trykning, PR og endelig distribution af GRØNT LYS løses inden
for den allerede afsatte økonomiske ramme.
Med baggrund i "Notat om idékonkurrence, budget og kommuneplanproces
23.10.2012" (bilag) fremgår det, hvorledes det samlede skønnede udgiftsbehov vil
fordele sig i perioden 2013-2016:
Mio. kr.
Forventet forbrug
Nuværende budgetramme
til plananalyser,
helhedsplaner mv.
Difference

År 2013
2,960
1,173

År 2014
1,060
1,323

År 2015
0,260
1,323

År 2016
0,010
1,323

I alt
4,290
5,142

1,787

-0,263

-1,063

-1,313

-0,852

Følgeudgifter på baggrund af endeligt vedtaget kommuneplanstrategi skal dække
kommuneplanlægning og undersøgelser i den forbindelse. Det ekstra udgiftsbehov
opstår isoleret set i år 2013. Samlet for hele perioden tilbagestår et uforbrugt beløb
på 0,852 mio. kr, der kan anvendes til andre planalyser, helhedsplaner mv.
I budgetaftalen for 2012-2015 etablerede man et årligt rådighedsbeløb på 1,5 mio.
kr. til opgaven omkring "plananalyser, helhedsplaner mv." Herfra er der siden
fragået midler til løbende drift af trafiksimuleringsmodel. Som et led i
budgetaftalen 2013-16 blev den resterende bevilling vedr. "plananalyser,
helhedsplaner mv." omlagt fra anlæg til drift.
På et overordnet plan behandlede Udviklings- og Strategiudvalget økonomien på
møde 10. oktober 2012. For at sikre finansiel dækning indstillede forvaltningen, at
der via puljen "Plananalyser, helhedsplaner mv." skulle ske en bevillingsmæssig
fremrykning, således at der blev tilvejebragt en budgetpost på 3 mio. kr. i 2013 og 3
mio. kr. i 2014 og at der til budgetforhandlingerne næste år vedrørende budget
2014-17 skulle ske en yderligere konkretisering af udgifter i forbindelse med
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realisering af initiativerne i GRØNT LYS. Indstillingen blev anbefalet, idet (A)
stemte imod. (C) tog forbehold.
Med baggrund i det konkrete prisoverslag skal der i hele perioden 2013-16 sikres
budgetmæssig dækning for en samlet udgift på 4,290 mio. kr. Det vil på den
baggrund være nødvendigt at tilpasse den nuværende budgetlægning således, at der
i B13 tildeles en budgetforøgelse på 1,787 mio. kr. Denne anbefales tilvejebragt via
en bevillingsmæssig fremrykning af puljemidler vedr. "plananalyser, helhedsplaner
mv." fra budgetårene 2014 (0,263 mio. kr.), 2015 (1,063 mio. kr.) og delvist 2016 for så vidt angår 0,461 mio. kr. Dette vil blive tilvejebragt via tillægsbevilling i B13
og modgående initiativer i årene B14-16.
Det samlede budget til GRØNT LYS i årene B13-16 er på 4,290 mio. kr., fordelt
med hhv. 2,960 mio. kr. i B13, 1,060 mio. kr. i B14, 0,260 mio. kr. i B15 samt
0,010 mio. kr. i B16.
Til næste års forhandlinger vedrørende budget 2014-17, vil der ske en yderligere
konkretisering af udgifter i forbindelse med realisering af initiativerne i GRØNT
LYS. Der vil desuden blive arbejdet med eventuel inddragelse af delfinansiering fra
eksterne parter. Heri vil det fremgå, hvorledes de resterende 0,852 mio. kr. (B16) i
central pulje for "Plananalyser og helhedsplaner mv." anbefales disponeret.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at,
1. GRØNT LYS tages i anvendelse som kommuneplanstrategi, idet indsigernotat og
hvidbog godkendes, og
2. bevillingsmæssig justering mellem årene 2013-16 godkendes, jf. afsnit om
økonomiske konsekvenser.
Udviklings- og Strategiudvalget den 4. december 2012:
Ad 1. Anbefalet. (C) tog forbehold.
Ad 2. Anbefalet. Udvalget foreslår, at arbejdet med "kulturmiljøer" fremmes, og at
der afsættes en halv million kroner hertil.
Anne Körner (V) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Ad 1
Anbefales. C tog forbehold.
Ad 2
Anbefales, jf. eftersendt bilag af 11 DEC 2012. C tog forbehold.
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9
Boligplacering i Lyngby centrum
.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. november 2012 (sag nr. 4), at
"Boligtemaet vil tillige indgå som sag på Økonomiudvalgets ordinære møde."
Til brug ved en drøftelse peger forvaltningen på, at følgende arealer ejet af
kommunen umiddelbart kan indtænkes som egnede til placering af bl.a. boliger:
Kanalvejsparkeringen, Etape 2, Gasværksvej, Udvidelse af Rådhuset,
Kastanjevejens P-plads.
Endvidere peges på, at der i den samlede analyse tillige bør undersøges, hvilke
muligheder både kommunen og andre grundejere i området har af muligheder for at
indtænke opførelse af boliger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Udsat.
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10
DAB - Bøgeparken - skema A - byggeskader
.

Sagsfremstilling
I breve af 18. oktober og 29. november 2012 har DAB på vegne af Lyngby
almennyttige Boligselskab, afdeling Bøgeparken søgt kommunalbestyrelsen om
1. godkendelse af låneoptagelse og huslejeforhøjelse som følge af
renoveringsarbejder i afdelingen
2. godkendelse af skema A til Landsbyggefonden vedrørende opretningsarbejder i
afdelingen
3. 100 % kommunal garantistillelse for realkreditfinansieringen
Den samlede udgift til renoveringsprojektet er opgjort til i alt 36.370.184 kr. Heraf
udgør opretningsarbejder - byggeskader - et samlet beløb på 24.176.888 kr. som
deles lige mellem Landsbyggefonden og afdelingen med hver 12.088.444 kr.
Arbejderne omhandler bl.a. uopsættelige arbejder som udskiftning af samtlige tage i
afdelingen, da de nuværende eternittage smuldrer.
Afdelingens udgift til opretningsarbejder (12.088.444 kr.) tillige med øvrige
renoveringsarbejder (12.193.296 kr.), herunder udskiftning af vinduer og udvendige
terrassedøre, udgør i alt 24.281.740 kr., der er tænkt finansieret ved et kontant
tilskud på 2.500.000 kr. fra dispositionsfonden, mens den resterende del finansieres
ved dispensation fra indbetaling af udamortiserede lån med 1.565.000 kr. årligt og
optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 9.693.000 kr., jf. det sagen vedlagte
økonomiskema fra DAB.
Den nuværende gennemsnitlige årlige m²-leje udgør 984 kr. og vil som følge af
projektet stige med 13 kr. til 997 kr. Samtidig forventes der en besparelse på
varmeregnskabet på 13 kr. pr. m² årligt, således at udgiften til den samlede
renovering forventes at blive neutral for beboerne.
Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 23. august 2012 godkendt
projektet, finansieringen og den deraf afledte huslejestigning. Boligorganisationens
bestyrelse har ligeledes på et møde den 12. september 2012 godkendt projektet.
Der er i afdeling Bøgeparken tinglyst en tilbagekøbsdeklaration i 2040. Endvidere
er der tinglyst en deklaration den 6. januar 1995, hvoraf det fremgår, at der i
forbindelse med opførelsen af afdeling Bøgeparken blev optaget realkreditlån, som
løber længere end til 2040. For at gøre realkreditbelåningen mulig tiltrådte
kommunen, at man enten vil respektere og indtræde for de optagne lån eller evt.
restfinansiering, eller vil undlade at gøre køberetten gældende, indtil restgælden er
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fuldt afviklet.
I brev af 25. oktober 2012 havde DAB oplyst, at en gennemførelse af projektet
forudsatte en respektpåtegning, således Lyngby-Taarbæk Kommune accepterer
vilkår svarende til de, der blev givet på opførelsestidspunktet på baggrund af en
samlet udgift på 36.370.170 kr. til gennemførelse af projektet. Respektpåtegningen
ville have betydet, at tilbagekøbsretten først kunne gøres gældende i 2043,
medmindre man vælger at indtræde i lånene.
Københavns Kommune meddelte efter forespørgsel imidlertid den 22. november
2012, at Københavns Kommune ikke kunne give tilsagn til, at tidspunktet for
tilbagekøbsrettens ikrafttræden (2040) udskydes.
Som konsekvens heraf har DAB i brev af 29. november 2012 meddelt, at
Landsbyggefonden har søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om særlig
tilladelse til at kunne støtte en realkreditfinansiering med kortere løbetid end de
normale 30 år. Dette indebærer en forventet løbetid på realkreditfinansieringen på
25 år og 3 måneder.
Endvidere er det oplyst, at kreditforeningen har meddelt, at der skal stilles 100 %
kommunegaranti for hele realkreditfinansieringen på 36.370.184 kr.
Endelig er det oplyst, at det på førstkommende bestyrelsesmøde i Lyngby
almennyttige Boligselskab forventes godkendt et bidrag fra egen trækningsret,
således at den allerede godkendte beboerbetaling for det samlede projekt forventes
fastholdt.
Under disse forudsætninger peger forvaltningen på at imødekomme det ansøgte.
Økonomiske konsekvenser
Der skal stilles kommunegaranti for hele realkreditfinansieringen på 36.370.184 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at imødekomme den ansøgte låneoptagelse og huslejestigning som følge af
renoveringsarbejder med tilhørende skema A til Landsbyggefonden.
2. at der gives kommunegaranti for 36.370.184 kr.
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Anbefales.
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11
Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 222 for Bredeparken, og i den
forbindelse er det vurderet, at der ikke er plads til at etablere 2 p-pladser pr. bolig i
Bredeparken, som der står i den eksisterende ramme for området: 5.2.69 for
Granparken/Kulsvierparken. Derfor udarbejdes sideløbende med lokalplanen et
kommuneplantillæg 12/2009 og en ny ramme med samme navn og afgrænsning
som den nuværende ramme, hvor der blot er tilføjet en ny parkeringsnorm særligt
gældende for Bredeparken, jf. det sagen vedlagte materiale.
Forslaget til kommuneplantillæg 12/2009 har været i offentlig høring fra den 6.
september til den 8. november 2012; der er i høringsperioden ikke indkommet
indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslag til Kommuneplantillæg 12/2009 for
Granparken/Kulsvierparken vedtages.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Anbefales.
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12
Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten
.

Sagsfremstilling
Forslag til kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten har været i offentlig høring
fra den 19. januar til den 16. marts 2012. Der er ikke indkommet indkommet nogen
indsigelser eller bemærkninger til forslaget.
Sag om Lokalplanforslag 195 for Furesøkysten behandles parallelt i
Byplanudvalget. Blandt henvendelserne om lokalplanforslaget er en række ønsker
om, at der fastholdes et arealudlæg til en sti langs med Furesøen. Byplanudvalget
har besluttet at udsætte lokalplansagen i flere omgange for at fremme dialogen med
borgerne om adgangen til Furesøen og om, hvorvidt arealudlæg i gældende
byplanvedtægter til en sti langs med Furesøen skal videreføres i lokalplanen.
Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uanset sagens
udfald, da kommuneplanlægningen kun vedrører det overordnede stinet i
kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget vedtages.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Anbefales. C tog forbehold.
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13
Genplacering af atletikfaciliteter i Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
Den 25. juni 2012 behandlede Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune
sagen om Lyngby Stadion/Lyngby Idrætsby, jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift.
I denne sag indgik også spørgsmålet om genplacering af atletikfaciliteterne, idet de
eksisterende løbebaner til atletik nedlægges som følge af den valgte model for
opvisningsstadion til fodbold.
Omkring atletikfaciliteterne besluttede Kommunalbestyrelsen, at atletikken placeres
i Lyngby Idrætsby og at den konkrete planlægning sker sammen med
planlægningen af de øvrige breddeidrætsfaciliteter, hvilket vil sige, at arbejdet med
selve opvisningsstadion til fodbold kan gå i gang, før atletikfaciliteterne er
reetableret. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at planlægningen af
arbejdet med realisering af breddeidrætsfaciliteterne skulle igangsættes snarest
muligt, så der kunne skabes ro og klarhed omkring breddeidrættens fremtidige
forhold.
Forvaltningen arbejder med to mulige modeller for genplacering af
atletikfaciliteterne og er i gang med at udarbejde tegninger og overslag på
økonomien og med at drøfte fordele og ulemper ved de forskellige placeringer med
de berørte foreninger.
I model 1 placeres atletikfaciliteterne i Badeparken og anlægges i retningen
øst-vest. Konsekvensen af denne placering er, at vejen, der i dag går fra
Sorgenfrigårdsvej og ind til stadion, skal flyttes, og at der skal flyttes P-pladser. I
det hidtidige arbejde er økonomien i denne løsning inklusiv flytning af vej og
P-plads anslået til 15 millioner kroner. Fordelen ved denne model er, at der ikke
nedlægges træningsbaner til fodbold. Ulemperne er, at anlægget kun kan anlægges i
øst-vestlig retning eller alternativt på skrå, hvilket ikke er optimalt for
atletikudøverne, der foretrækker at sprintbanerne og opløbsbaner ligger nord-syd af
hensyn til vindforhold; at Badeparken ved anlæggelse af atletikanlæg låses for
anden anvendelse såsom fx erhverv/boliger og at løsningen fordyres af, at der skal
etableres ny vej og ny P-plads.
I model 2 placeres atletikfaciliteterne omkring en træningsbane langs med
kolonihaverne i nord-sydlig retning. Konsekvensen af denne placering er, der
inddrages to træningsbaner, hvoraf den ene dog genetableres indenfor løbebanen og
anvendes på tidspunkter, der tilpasses brugen af atletikfaciliteterne. I det hidtidige
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arbejde er økonomien i denne løsning anslået til 10 millioner kroner. Hertil kommer
afledte udgifter til omlægning af træningsbaner og stisystemet omkring
atletikbanen.
Fordelene ved denne model er, at løsningen er bedre rent sportsligt, da banen
placeres nord-syd, og at løsningen er billigere, da der ikke skal genetableres veje og
P-pladser. Ulempen ved denne model er, at der nedlægges to træningsbaner, hvoraf
den ene dog genetableres indenfor løbebanerne.
Trongården IF foretrækker model 2 og ser denne som en god løsning, selvom
foreningen hellere havde set de eksisterende løbebaner bevaret. Lyngby Boldklub
foretrækker model 1, da der ikke nedlægges træningsbaner, men finder model 2
acceptabel, da træningsbanen i midten af atletikfaciliteterne vil kunne bruges
udenfor atletikkens træningstider. Lyngby Bueskytte Laug skyder i dag i
Badeparken og er tilfredse med at være i Badeparken, men er også positive overfor
andre placeringer på stadion og er generelt interesserede i en løsning, der gavner
flest mulige af de foreninger, der bruger stadion.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen understreget, at
Trongården IF skal have støtte til at gennemføre aktiviteter i byggeperioden. Akut
er der brug for skabe, hvor løberne kan opbevare deres ting, da deres faciliteter er
revet ned. Derfor ønskes der frigivet 50.000 kr. af anlægssummen til at indkøbe
skabe, der senere kan anvendes til andre formål i idrætsbyen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Der vælges en af de to foreslåede modeller for genplacering af
atletikfaciliteterne i Lyngby Idrætsby.
2. Der frigives 55.000 kr. af anlægssummen til indkøb af skabe.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Ad 1. Udvalget anbefaler model 2 (placering langs kolonihaverne).
Udvalget anbefaler endvidere, at man i den videre planlægning af idrætsbyprojektet
indtænker muligheden for etablering af en kunststofbane.
Ad 2. Anbefalet.
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Ad.1 Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalget. M.h.t.
indtænkning af etablering af en kunststofbane peges på en finansieringsmodel som
benyttet i f. m. etablering af en bane i Lundtofte.
F tager forbehold for den del, der omhandler kunststofbane.
Ad.2 Anbefales.
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14
Lyngby Idrætsby, frigivelse af midler til projektering af etape 1 samt arbejdet
med helhedsplan for Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
Etape 1 af Lyngby Idrætsby består af følgende tre delelementer:
1. Omlægning af opvisningsbanen, ilægning af dræn og varme
2. Nedrivning af den eksisterende vesttribune og opførsel af ny vesttribune med
3.000 overdækkede siddepladser
3. Jordarbejde på stadionområdet i forbindelse med arbejdet
I forbindelse med arbejdet med etape 1 vil der være en del jordarbejde, der skal
udføres, og også overskydende jord, som med fordel kan indgå i jordarbejder på
den nordlige del af stadionområdet.
Det vil være en økonomisk fordel at tage disse anlægsarbejder med i 1. etape, i alt
fald som en option, selvom helhedsplanen for området endnu ikke er godkendt
kommuneplanmæssigt og lokalplanmæssigt.
Der indgås aftale med ekstern rådgiver, der sammen med Center for Arealer og
Ejendomme/anlæg kan udarbejde udbudsmateriale til totalentrepriser for alle tre
delopgaver.
Økonomiske konsekvenser
Udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen finansieres fælles af
anlægssagerne med i alt 1.900.000 kr. fordelt på:
500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl.
Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.
750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion
på 1.500.000 kr. i 2012.
650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af
atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Indstilling:
Forvaltningen foreslår, at der frigives en anlægsbevilling i 2012 på kr. 1.900.000 kr.
til udarbejdelse af udbudsmateriale til etape 1 og helhedsplanen for Lyngby
Idrætsby.
Anlægsbevillingen finansieres således:

Åbent punkt Økonomiudvalget den 13-12-2012, s.37

500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Breddeidrætsfaciliteter incl.
Lyngbyhallen på 4.850.000 kr. i 2012.
750.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby Opvisningsstadion
på 1.500.000 kr. i 2012.
650.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for Lyngby Idrætsby, reetablering af
atletikfaciliteter på 7.500.000 kr. i 2013.
Kultur- og Fritidsudvalget den 6. december 2012
Anbefalet.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Anbefales.
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15
Tilslutning til udbud på monopolområdet
.

Sagsfremstilling
Af økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL fremgår, at kommunerne
under ét "forpligter" sig til et fælleskommunalt udbud af monopolsystemerne i regi
af KOMBIT. Den enkelte kommunes aktive tilkendegivelse om tilslutning skal ske
senest ultimo 2012, jf. den sagen vedlagte skrivelse af 6. november 2012 m. bilag
fra KL.
Baggrunden for beslutningen om etablering af et fælleskommunalt udbud af
monopolsystemerne er, at der ved salget af KMD blev indgået en aftale omkring
prisudviklingen på de systemer, som KMD har monopol på - den såkaldte
Transitionsaftale; Monopolsystemerne omfatter bl.a. kontanthjælpssystem,
sygedagpenge og KMD sagssystem. Transitionsaftalen indebærer, at priserne kun
må stige med den historiske prisudvikling i den enkelte kommune.
Transitionsaftalen udløber imidlertid med udgangen af 2014.
På den baggrund har KL anmodet KOMBIT om at forberede og gennemføre et
fælleskommunalt udbud, således at andre leverandører eventuelt kan afløse KMD's
systemer fra og med udgangen af 2014. En bedst mulig effektiv udbudsproces
forudsætter antageligt dog, at samtlige kommuner tilslutter sig udbuddet.
Fordelene ved et fælles udbud med deltagelse af samtlige kommuner er formentlig
bl.a., at flere større leverandører vil finde udbuddet interessant, ligesom et fælles
udbud forventes at kunne give en bedre pris for systemerne end den enkelte
kommune antages at kunne opnå.
Økonomiske konsekvenser
KL skønner, at det økonomiske rationale for kommunerne - set under ét - ved fælles
udbud af monopolsystemerne udgør mindst 25 pct. af de nuværende udgifter. Den
faktiske gevinst for Lyngby-Taarbæk Kommune vil dog afhænge af kommunens
nuværende udgift til de systemer, som endeligt skal indgå i udbuddet.
Omvendt gælder, at såfremt det fælleskommunale udbud ikke er gennemført inden
udgangen af 2014, må samtlige kommuner forvente prisstigninger i 2015, der ligger
udover de niveauer, der fremgår af transitionsaftalen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommunen tilslutter sig det fælleskommunale udbud.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Godkendt under forudsætning af, at prisen ikke stiger i forhold til i dag.
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16
Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget drøftede den 18. september 2012 et oplæg til, hvordan
kommunens kommunikationsindsats kan styrkes. I den forbindelse indgik en
anbefaling om, at der som led heri ændres praksis for, hvordan forvaltningen bistår
i forhold til kommunikationen af de politiske beslutninger. Det til sagen vedlagte
oplæg betyder, at den hidtidige praksis, som beskrevet i begyndelsen af
valgperioden og som er indlejret i den eksisterende administrative pressestrategi,
ændres i relation til bl.a. talsmandsrollen. Supplerende hertil gives en redegørelse
for tilrettelæggelsen af kommunikation i forhold til organisation, målsætning,
prioritering af indsatsområder, ressourceallokering og kompetencer for så vidt
angår de centrale kommunikationsfaglige ressourcer, som pr. 1. september 2012 er
samlet i Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv.
Forvaltningen peger i den forbindelse på, at sager m.v., hvorom særlig
kommunikation kunne være relevant, drøftes på formøderne i forbindelse med en
forestående udvalgsrunde samt drøftes på udvalgsformandsmødet for at understøtte
en fælles politisk tilgang til det, hvorom der vælges særligt at kommunikere ud over
den almindelige ekspedition af en given sag.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen, og den ændrede praksis vil blive udført med de
til området knyttede medarbejder- og driftsressourcer, idet det som led i den
styrkede indsats omprioriteres i forhold til den nuværende brug af driftsbudgettet på
kommunikationsområdet.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den beskrevne praksisændring indarbejdes.
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Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Et udvalg og kommunalbestyrelsen kan ved konsensus blandt medlemmerne
foranledige pressekontakt ud over forvaltningens mere formidlende og
administrative informationsvirksomhed med afsæt i de trufne beslutninger.
Emnet behandles til drøftelse i fagudvalgene i februar 2013.
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17
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om kommunens
pressestrategi
.

Simon Pihl Sørensen har i mail af 15. november 2012 anmodet om, at der som
punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Der ønskes en drøftelse af kommunens pressestrategi, ikke mindst
udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af forvaltningen til
udarbejde af pressemeddelelser, set i lyset af, at der i dag praktiseres forskellige
regler afhængig af partifarve. Der henvises til den vedlagte pressemeddelelse samt
tidligere sag om pressemeddelelse om Lyngby Stadion".
Økonomiudvalget den 22. november 2012:
Udsat.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr.
23
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Drøftet, jf. sag 16.
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18
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om deltagelse i konferencer i
KL-regi
.

Birgitte Hannibal har i mail af 14. november 2012 anmodet om, at der som punkt
på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Venstre ønsker en evaluering af erfaringerne med bestemmelserne i forhold til
kommunalbestyrelsesmedlemmernes mulighed for deltagelse i konferencer i
KL-regi."
Økonomiudvalget den 22. november 2012:
Udsat.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr.
22.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Drøftet.
Emnet indgår i den samlede opfølgning med hensyn til
kommunalbestyrelsesmedlemmernes evaluering af arbejdet fra 2009 i § 17, stk. 4
udvalget.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 13-12-2012, s.44

19
Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. indkvartering af asylansøgere
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 22. november 2012 et spørgsmål om oprettelse
af lokale asylcentre, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, hvoraf fremgår, at
udvalget ønsker emnet yderligere belyst.
Af henvendelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår nærmere, at staten via
rammebeløb og takstafregning dækker udgifterne til indkvartering og underhold af
asylansøgere, idet Udlændingestyrelsen på det grundlag bemærker, at en kommune
således ikke vil have udgifter forbundet med etablering og drift af af
asylcenterpladser.
Det fremgår videre af henvendelsen, at der i tilknytning til et asylcenter skal
etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening,
i hvilken forbindelse Udlændingestyrelsen bemærker, at staten også i så henseende
dækker udgifter herved.
Under alle omstændigheder fremgår således allerede af Udlændingestyrelsens
henvendelse, at der er tale om i givet fald at skulle anvende også administrative
ressourcer på at koordinere de mange opgaver, der afledt følger af oprettelse af et
asylcenter. Udlændingestyrelsen henviser med hensyn til at indhente yderligere
oplysninger om vilkårene på www.nyidanmark.dk . Udskrift fra nævnte
hjemmeside vedlægges sagen.
Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en evt. overvejelse om at gå videre med
et projekt vedr. indkvartering af asylansøgere fordrer et nærmere afdækning af de
administrative, logistiske og økonomiske konsekvenser herved.
Forvaltningen har taget kontakt til den i skrivelsen fra Udlændingestyrelsen nævnte
kontaktperson i Jammerbugt Kommune for at indhente nærmere oplysninger om
den praktiske drift af asylcenter.
Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen for år tilbage lejede nogle pavilloner på
Kollegiebakken 15A af DTU i forbindelse med, at kommunerne i slutningen af
1990'erne havde en opgave med en midlertidig boligplacering af flygtninge, når de
blev udsluset fra asylcentrene. Lejemålet begyndte for kommunens vedkommende
oprindelig som en del af det tidligere asylcenter på stedet, der blev opført af staten i
forbindelse med borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien primo/medio 1990'erne til
anvendelse som midlertidig indkvarteringssted for flygtninge.
I takt med, at kommunen har modtaget et færre antal kvoteflygtninge, blev dette
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lejemål opsagt i Pavillonerne på Kollegiebakken 15A anvendes efter det for
kommunen oplyste nu til kollegieboliger. Kommunen har ikke umiddelbart lokaler
til rådighed til et asyl-centerformål; i forvejen er kommunen udfordret m.h.t.
håndteringen af behørig underbringelse m.v. med hensyn til kvoteflygtninge.
Økonomiske konsekvenser
Ej undersøgt.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Økonomiudvalget den 29. november 2012:
Udsat, idet forvaltningen frem til næste behandling undersøger de konkrete
muligheder for at tage et mindre antal boliger i anvendelse til formålet.
--Forvaltningen vedlægger til illustration notat af 6. december 2012 vedr.
beskrivelse af økonomi m.m. vedr. eksempelvis at skulle håndtere 9 asylansøgere.
Med hensyn til konkret anvendelse af boliger vedlægges ligeledes notat.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Drøftet.
Notat eftersendes med hensyn til placeringsmuligheder, herunder med hensyn til
Lundtofte Skolestræde nr. 9.
Sagen oversendt til kommunalbestyrelsen.
V og O tager forbehold.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 13-12-2012, s.46

20
Meddelelser
.

1. Analyse af redningsberedskabet
KL har tilskrevet landets borgmestre den 1. november i anledning af en statslig
budgetanalyse af redningsberedskabet. KL har deltaget i Udvalget for
budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 , der følger af forliget i Folketinget om
aftale om redningsberedskabet 2012. Forligskredsen i Folketinget bag aftalen om
redningsberedskabet 2012 har modtaget godt 1000 siders analyser udarbejdet af
konsulentfirmaet Deloitte, og forligskredsen skal nu forhandle et nyt flerårigt forlig
for redningsberedskabet. KL udtrykker i den forbindelse bekymring for de store
besparelser, som Deloitte peger på, idet det efter KLs opfattelse vil få "alvorlige"
konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i Danmarks redningsberedskab,
såfremt forslagene gennemføres.
2. Trængselskommissionen
I regi af "Omegnskommunernes Samarbejde" (OS) er der afsendt den sagen
vedlagte skrivelse af 27. november 2012 til Trængselskommissionen.
3. Obligatoriske selvbetjeningsløsninger pr. 1. december 2012
Økonomiudvalget bad 22. november 2012 om en orientering om, hvilke
selvbetjeningsløsninger, der blev obligatoriske 1. december 2012.
Orienteringen blev lagt på Politikerweb 27. november 2012, jf. den sagen vedlagte
udskrift. Det fremgår desuden, hvilke løsninger, der forventes at blive obligatoriske
1. december 2013.
Økonomiudvalget den 13. december 2012:
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 13. december 2012
Bilag EFTERSENDT til sagen om:
Kommuneplanstrategi 2011 - vedtagelse af GRØNT LYS
Sag nr. 8 :
Bilag 1:

Justerede tekstafsnit vedr. "DET GØR VI", af 10.12.2012

Økonomiudvalget den 13.12.2012
Sag 8 bilag 1

NYT FORSLAG ”DET GØR VI”
Tilføjelse efter USU’s møde 4. december 2012.
På mødet blev der efterlyst en alternativ og
gerne billigere måde at analysere og bearbejde
byvisionen professionelt. Ligeledes blev der
efterspurgt budget til at gennemføre en
bygningspræmiering, samt udpege
kulturmiljøer.
På den baggrund er der et nyt forslag (F) med
tilhørende budget. Forslaget er en bearbejdning
af forslag (C).
De nye forslag er markeret med RØDT på
efterfølgende sider.
BYGNINGSPRÆMIERING
Der er i dette budget medregnet kr. 500.000 til
bygningspræmiering i 2013.
Beløbet kan alternativt overgå til særskilt
budget.
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KULTURMILJØER
Efter forvaltningens vurdering er spørgsmålet
om udpegning af kulturmiljøer langt hen af
vejen et spørgsmål om at synliggøre kendt
viden.
Mange kulturmiljøer er allerede udpeget og
sikret i lokalplaner: Taarbæk, Springforbi,
Bondebyen, Kaningården, Virum Landsby,
Lundtofte Landsby og Raadvad. Disse er alle
beliggende i byområdet.
I landskabet er der ikke udpeget egentlige
kulturmiljøer, men betydelige dele af
landskabet er til gengæld sikret gennem
fredninger og naturbeskyttelse.
Efter forvaltningens vurdering ligger det
væsentligste del af arbejdet med kulturmiljøer
ikke i den planfaglige del, men i formidlingen
og synliggørelsen af den eksisterende viden og
kulturmiljøer.

GRØNT LYS siger følgende om det forestående
arbejde med kulturmiljøer:
I kommunens landskab er store områder
udpeget som kulturmiljøer og som områder
med kulturhistoriske værdier. Udpegningerne
stammer fra Regionplan 2005. Arbejdet med
udpegning af kulturmiljøer primært i byområdet
er ikke påbegyndt bortset fra områder udpeget
i bevarende lokalplaner. Den fremtidige
udpegning vil ske på baggrund af kendt viden i
et samarbejde med Bygningskultur Foreningen i
Lyngby-Taarbæk og andre relevante
interessenter. Det skal afklares, hvilke formål
der skal tilgodeses, hvordan kulturmiljøerne
skal registreres og hvilken form, der kræves af
det leverede materiale.

Da arbejdet med kulturmiljøer ikke primært er
en planlægningsopgave, men en formidlingsopgave, indgår der ikke særskilt budgetpost om
kulturmiljøer.

Strategi
Formidling af kulturarven indgår i det i gangværende arbejde med en ny kulturstrategi.
Efter dennes vedtagelse i efteråret 2012 og
efter afslutning på samarbejdet med Bygningskultur Foreningen om revurdering af bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 4,
igangsættes nyt projekt om udpegning af
kulturmiljøer, primært i byområdet.

Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med
Bygningskultur Foreningen udarbejdes en
proces- og handleplan med fokus på formidling.
Sagen forelægges relevante udvalg.

De udpegede kulturmiljøer indarbejdes i
kommuneplanen. Der fastlægges retningslinjer
for områderne, hvor dette findes
hensigtsmæssigt.

IDEKONKURRENCE

 Formen indebærer en risiko for et ukonkret
resultat

I afsnittet Det Gør Vi i GRØNT LYS er det
bestemt, at byvisionens hovedgreb skal
bearbejdes i en idekonkurrence om den fysiske
udmøntning af visionen om Lyngby-Taarbæk
som vidensby.

B. PARALLELOPDRAG MED 3-5 TEAMS
 Punktet om idekonkurrencen skal ændres i
GRØNT LYS
 Formen sikrer at flere og nye øjne laver en
fysisk bearbejdning af byvisionens
hovedgreb
 Skal konkretisere anvendelser, B% og højder
 Skal sætte kvalitetsmål for hvert af
områderne
 Formen sikrer erfaringsmæssigt et
professionel og grundigt bearbejdet produkt
 Byvisionen skal opdeles i mindre områder,
der bearbejdes
 Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne
vælge frit mellem og i de forskellige oplæg
 Resultatet skal kommunikeres og italesættes
i relevante tidsskrifter og fora

GRØNT LYS har nu været i offentlig debat og
der synes at være en accept af visionen. På en
baggrund er det næppe nogen god ide at starte
forfra med en idekonkurrence. Men hvad så ??
Gennemførelsen af byvisionen for LyngbyTaarbæk Ringby er den største samlede
planlægningsopgave i mands minde. Det er
derfor vigtigt at byvisionen analyseres og
bearbejdes professionelt. Det vil styrke tilliden
til, at tankerne i visionen reelt kan ske fyldest.
Notatet gennemgår 5 teoretiske muligheder,
der kan erstatte idekonkurrencen.
Det anbefales, at idekonkurrencen erstattes af
et parallelopdrag med deltagelse af 3-5
udviklingsteams. Denne form vil sikre en
professionel og grundig bearbejdning af
byvisionen. Budgettet er baseret på denne form
med deltagelse af 3 udviklingsteams.
A. IDEKONKURRENCE
 Idekonkurrencen er allerede annonceret i
Det Gør Vi
 Formen sikrer at flere og nye øjne laver en
fysisk bearbejdning af byvisionens
hovedgreb
 Skal konkretisere anvendelser, B% og højder
 Skal sætte kvalitetsmål for hvert af
områderne
 Formen har en god PR-værdi og udstiller
Lyngby-Taarbæk Ringby i relevante
tidsskrifter og fora
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C. ANSÆTTE KONSULENT(ER)
 Byvisionen skal opdeles i mindre områder,
der kan bearbejdes af forskellige konsulenter
 Formen sikrer ikke en ”bred” vurdering af
byvisionens hovedgreb
D. INSOURCE OPGAVE
 I stedet for at ansætte konsulenter,
insources opgaven ved ansættelse af 1 eller
flere udviklingsmedarbejdere
 Formen sikrer ikke en ”bred” vurdering af
byvisionens hovedgreb
 Kommunens byvision valideres af en ny
kommunal medarbejder
 Eksternt kan det slække tilliden til, at
tankerne i visionen reelt kan gennemføres
E. VI GØR DET BARE
 Byvisionen bruges som den er
 Der laves rammer og byggeforskrifter ud fra
det nuværende vidensgrundlag
 Formen er hurtig og resultatfremmende

 Formen indebærer en usikkerhed om
resultatet, da der ikke sker ekstern
professionel validering af byvisionen
 Eksternt kan det slække tilliden til, at
tankerne i visionen reelt kan gennemføres
F. ANSÆTTE KONSULENT EFTER
PRÆKVALIFIKATION
 Byvisionen skal opdeles i områder, der skal
belyses: Kgs. Lyngby, Firskovvej og et tema
om boliger i og tæt ved Kgs. Lyngby.
 3 firmaer indbydes til at deltage i en
prækvalifikation om at analysere og
bearbejde de 3 temaer i byvisionen
 Bedste besvarelse gennemfører arbejdet
inden for en ramme på kr. 500.000
 Der ansættes medarbejdere til arkitektfaglig,
planmæssig og juridisk bistand i forbindelse
med byudviklingsopgaverne. Der afsættes i
alt kr. 3.500.000 i årene 2013 -15.
 Der afsættes kr. 500.000 i 2013 til
bygningspræmiering

BUDGET
1 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER
PRÆKVALIFIKATION / KONSULENTBISTAND
BYGNINGSPRÆMIERING
DETAILHANDELSSTRATEGI
TRAFIK- OG PARKERINGSSTRATEGI
RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER
KONKRETE PROJEKTER FOR CYKLISTER

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

750.000
500.000
500.000
200.000
250.000
10.000
100.000

SUM PR. ÅR
750.000
1.250.000
1.750.000
1.950.000
2.200.000
2.210.000
2.310.000

SUM TOTAL
750.000
1.250.000
1.750.000
1.950.000
2.200.000
2.210.000
2.310.000

2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER
ANALYSE AF ERHVERVSAREALER
KONKRETE BYRUMSPROJEKTER
BÆREDYGTIGHEDSVURDERING
RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER

2014
2014
2014
2014
2014

1.500.000
200.000
300.000
150.000
10.000

1.500.000
1.700.000
2.000.000
2.150.000
2.160.000

2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER
PROCES- OG HANDLEPLAN + ØKONOMISK RAMMEPLAN
RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER

2015
2015
2015

1.250.000
250.000
10.000

2 ÅRSVÆRK TIL BYUDVIKLINGSOPGAVER *
RESEARCH AF BUTIKSKONCEPTER

2016
2016

10.000

* KAN INDGÅ I FORHANDLINGER OM BUDGET 2014 - 17
ANDRE PROJEKTER – IKKE BUDGETSAT
 INDVIRKNING PÅ SKOLE OG INSTITUTIONER
 ØKONOMISKE KONSEKVENSANLYSER – SKAT OG
GRUNDSKYLD
 KOMMUNALE ANLÆGSINVESTERINGER
 ØKONOMISKE GEVINSTER VED AT INVESTERE I BYLIV OG
BYKVALITET
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BEVILLING

TOTAL

1.500.000

1.500.000

3.810.000
4.010.000
4.310.000
4.460.000
4.470.000

1.500.000

3.000.000

1.250.000
1.500.000
1.510.000

5.720.000
5.970.000
5.980.000

1.500.000

4.500.000

10.000

5.980.000
5.990.000

1.500.000

6.000.000

