Økonomiudvalget den 15-05-2012, s. 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Henrik Brade Johansen (B)
Endvidere deltog:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen
Dorthe Randeris deltog i behandlingen af sagerne 1-3
Sidsel Poulsen deltog i behandlingen af sagerne 4 og 18
Zita Korsholm deltog i behandlingen af sag 6
Ulla Agerskov deltog i behandlingen af sagerne 6-9
Regin A. Nordentoft deltog i behandlingen af sag 10.

Økonomiudvalget den 15-05-2012, s. 2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:

Side:

01

1. anslået regnskab 2012 - Økonomiudvalgets
aktivitetsområde
.

5

02

1. anslået regnskab 2012 - opsamling efter fagudvalgenes
behandling
.

8

03

Budgetforslag 2013-16 - opfølgning
.

15

04

Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og
rekreativt område
.

19

05

Kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten
.

22

06

Organisationsprojektet - PPR's placering i den nye
administrative organisation
.

24

07

Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby
.

28

08

Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby
.

30

09

Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby
.

33

10

Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence
.

40

11

Oplæg til proces til styrkelse af det politiske og det
politisk-administrative samspil
.

43

Økonomiudvalget den 15-05-2012, s. 3

12

Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation
.

45

13

Regional udviklingsplan
.

47

14

Dagsordensproduktion
.

49

15

Lyngby Svømmehal – igangsættelse af projekt
.

51

16

Kommunale vandhandleplaner
.

54

17

Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring 3
.

57

18

Helhedsplan for de stationsnære områder omkring Sorgenfri
S-station
.

62

19

Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen
Lyngby-Taarbæk Vidensby
.

65

20

Omegnskommunernes Samarbejde - orientering om
igangsatte projekter
.

67

21

Fælles overblik over erhvervsservicen i de nordsjællandske
kommuner
.

69

22

Status Beskæftigelsesplan 2012 1. kvartal
.

71

23

VVM-høring om Banedanmarks signalanlæg på strækningen
Lyngby-Hillerød
.

74

24

Pulje til bygningsvedligeholdelse 2012
.

76

25

Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13
.

77

26

Status kontrolgruppens arbejde 2011

79

Økonomiudvalget den 15-05-2012, s. 4

.
27

Model for frokostordning i LTKs daginstitutioner 2012
.

83

28

Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og
harmonisering af kommuneveje
.

87

29

Projekt Flyt Borgere - ændring af måltal
.

89

30

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om
besvarelse af henvendelser til kommunalbestyrelse og
borgmester
.

91

31

Samling af busfunktioner på biblioteks- og
sundhedsområderne
.

92

Åbent punkt Økonomiudvalget den 15-05-2012, s.5

1
1. anslået regnskab 2012 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012
den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på kommunalbestyrelsens møde
den 21. maj 2012.
Der er i 1. anslået Regnskab 2012 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2012, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.

I. Driftsvirksomheden - Økonomiudvalgets område:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
Mio. kr. netto

Beredskab
Administration
Puljebeløb til særlige formål
Kommunale ejendomme m.m.
Beskæftigelse
Økonomiudvalget i alt
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt

Budget
2012
13.759
344.274
21.968
11.593
250.991
642.584

Korrigeret
Anslået
Afvigelse i
Afvigelse i
budget
regnskab
forhold til
forhold til
2012 *
2012
korr. budget opr. budget
14.266
14.266
0
507
358.388
355.888
-2.500
11.614
33.378
24.604
-8.774
2.636
13.467
15.267
1.800
3.674
250.010
266.460
16.450
15.469
669.509
676.485
6.976
33.901

* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Der skønnes et samlet merforbrug på økonomiudvalgets aktivitetsområder på 6,976
mio. kr. Det skal dog bemærkes, at dette reduceres som følge af forventede
kompensationer under finansiering på 13,312 mio. kr., således at der reelt er tale om
en forbedring på 6,336 mio. kr.
Derudover har økonomiudvalget d. 17. april 2012 besluttet, at der indarbejdes
yderligere 1,4 mio. kr. i modgående initiativer på administrationen.
Administration
Inden for administration er der tale om mindreforbrug på tjenestemandspensioner
(0,5 mio. kr.) samt telefonudgifter (0,5 mio. kr.). Derudover er der fundet
modgående initiativer i form af reduktion i overførte midler til
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organisationsprojektet (1,0 mio. kr.) samt midler til ledelsesudvikling og uddannelse (0,5 mio. kr.) til finansiering af merudgifter på øvrige aktivitetsområder.

Puljebeløb til særlige formål
Mindreforbruget vedrører trepartsmidler (kompetenceudvikling), hvor det
overenskomstmæssige puljebeløb udløb i marts 2011(varig besparelse på 1,7 mio.
kr.) samt en forskydning af en indtægt vedrørende ekstra praktikpladser på 7,1 mio.
kr. til årene 2013-15, hvor udgifterne til disse først forventes at falde i årene
2013-15.
Kommunale ejendomme
Merudgiften vedrører manglende lejeindtægter fra videreudlejning af lokalerne i
stueetagen i Kulturhuset.
Beskæftigelse
På beskæftigelsesområdet skønnes der merudgifter på 16,45 mio. kr. for 2012,
primært som følge af dårligere konjunkturudsigter og dermed en højere aktivitet
end forventet ved budgetlægningen. Det er først og fremmest ledighedsudviklingen,
der er årsag til den højere aktivitet, som afspejler sig i merudgifter på a-dagpenge til
forsikrede ledige. Budgettet for 2012 baserer sig på Økonomisk Redegørelse fra
august 2011, men ledigheden på landsplan er i Økonomisk Redegørelse fra
december 2011 opjusteret 11.000 helårspersoner.
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i januar 2012 udarbejdet et
ledighedsskøn for Lyngby-Taarbæk Kommune for 2012 med en stigning på
omkring 100 helårspersoner (3,6 pct.) for a-dagpengemodtagere og omkring 20
helårspersoner (2,2 pct.) for kontanthjælpsmodtagere – dette skøn danner grundlag
for 1. anslået regnskab.
Regulering af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien til imødegåelse af
merudgifter ved ændrede konjunkturskøn bliver endeligt afklaret i forbindelse med
forhandlingerne om kommuneaftalen i juni.
KL's foreløbige beregninger af beskæftigelsestilskuddet er baseret på Økonomisk
Redegørelse fra december 2011, som viser, at kommunerne får en samlet
midtvejsregulering på 1,95 mia. kr. KL skønner, at LTK vil modtage 13,3 mio. kr. i
midtvejsregulering. Fordelingen på tværs af kommuner er meget usikker, da
reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed, men også, for
LTK´s vedkommende, ledigheden i Region Hovedstaden. Derfor skal KL´s skøn
tages med stort forbehold, da mange faktorer spiller ind - og det derfor sagtens kan
ændre sig.
Konsekvenserne for overslagsårene fastlægges i forbindelse med arbejdet med
budgetgrundlaget for 2013. Finansieringen af udgifterne til A-dagpenge vil først
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foreligge, når kommuneaftalen er forhandlet på plads i juni.

II. Anlægsvirksomheden
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt og giver ingen
anledning til bevillingsmæssige ændringer.
Mio. kr. netto

Administration
Puljebeløb til særlige formål
Kommunale ejendomme m.m.
Økonomiudvalget i alt
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt

Budget
2012
22.002
8.195
773
30.970

Korrigeret
Anslået
Afvigelse i
Afvigelse i
budget
regnskab
forhold til
forhold til
2012 *
2012
korr. budget opr. budget
21.851
21.851
0
-151
7.992
7.992
0
-203
2.487
2.487
0
1.714
32.330
32.330
0
1.360

* Budget 2012 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 til og med marts 2012.

Økonomiske konsekvenser
Merudgifter inden for driftsvirksomheden på 6,976 mio. kr. (5,576 mio. kr. inkl.
Økonomiudvalgets beslutning 17.4.12).
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab
2012 til efterretning og anbefaler de bevillingsmæssige konsekvenser overfor
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Redegørelsen taget til efterretning og de bevillingsmæssige konsekvenser
anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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2
1. anslået regnskab 2012 - opsamling efter fagudvalgenes behandling
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede den 17. april 2012 forvaltningens redegørelse vedr.
1. anslået regnskab 2012. Redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i
forbruget pr. 29.2.2012.
Denne sag indeholder:
1. Forventet regnskabsskøn 2012 (på basis af forbruget pr. 29.2.2012)
2. Serviceudgifter i 2012
3. Konsekvenser for budgetårene 2013-16
4. Fagudvalgenes beslutninger
5. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne (tekniske
bevillingsoverførsler)
Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes
kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau.
På grund af påsken har det været nødvendigt at lade denne opfølgning basere sig på
en kun 2 måneders periode. Til gengæld hviler den på resultaterne af hele
regnskabsåret 2011.

1. Forventet regnskabsskøn 2012
Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2012 med
udgangspunkt i regnskabsresultaterne for 2011 samt forbruget pr. 29.2.2012.
Det forventede regnskab 2012 er præsenteret i det tidligere udsendte "1. anslået
regnskab 2012".
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2012, jf. nedenfor, viser:
Mio. kr.
Driftsvirksomheden
- "Bogen" (minus midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. og
betinget balancetilskud på 5 mio. kr.)
- Beslutning Økonomiudvalget 17.4.12
Driftsvirksomhed, korrigeret
Anlægsvirksomhed
Renter
Finansiering (ekskl. midtvejsregulering)

2012
2,5
-1,4
-1,1
-30,5
-1,3
0,0
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Optagelse af lån og finansforskydninger
I alt

9,5
-22,3

(- = forbedring)

Driften:
Redegørelsen viser, at der forventes et merforbrug på driftsvirksomheden på 2,5
mio. kr.
Dette resultat bygger dog på en forudsætning om, at kommunen modtager en
forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 13,3 mio. kr., og at der
som finansiering anvendes reserven på 5 mio. kr. fra det betingede balancetilskud,
da alt tyder på, at kommunerne vil overholde servicerammen i 2012, således at
beløbet ikke bliver udløst.
Der resterer herefter et ufinansierede merforbrug på 2,5 mio. kr., som skal besluttes
neutraliseret gennem diverse driftstilpasninger på fagudvalgenes budgetområder.
En del af dette beløb blev dog reduceret i forbindelse med økonomiudvalgets
behandling d. 17. april 2012, idet det blev besluttet, at der indarbejdes yderligere
1,4 mio. kr. i modgående initiativer på administrationen, således at det
ufinansierede merforbrug herefter alene er på 1,1 mio. kr.
Budgetafvigelser vedrører primært:
 Beskæftigelse, især a-dagpenge.
 Handicapområdet, herunder "nulstilling" af overførsel fra 2011 til 2012.
 Demografi - kapacitetstilpasninger på skoleområdet.
 Vederlagsfri fysioterapi.
 Klampenborgvej 215 B, manglende lejeindtægter.
 Ekstra praktikpladser - forskydning af betalingerne.
Der skønnes merudgifter på 16,45 mio. kr. på beskæftigelsesområdet for 2012,
primært som følge af dårligere konjunkturudsigter. Der skønnes således nu en
højere aktivitet end forventet på budgetlægningstidspunktet.
Det forventes, at kommunen delvist kompenseres over midtvejsreguleringen af
beskæftigelsestilskuddet med 13,3 mio. kr., hvorefter nettovirkningen kan opgøres
til 3,1 mio. kr.
På handicapområdet skønnes der et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr. i 2012. Heraf
udgør overførslen af merforbrug fra 2011 til 2011 på de centrale konti dog 4,1 mio.
kr. Forvaltningen vurderer, at det vil blive yderst vanskeligt at indhente
underskuddet i 2012, idet handicapområdet i forvejen vil være presset i 2012.
Den nye befolkningsprognose er indarbejdet i denne budgetopfølgning med de
konsekvenser, der ligger på områder med kapacitetsmodeller. På skoleområdet
forudses stigende udgifter til privatskoler på ca. 1,3 mio. kr.
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På sundhedsområdet forventes aktivitetsniveauet for vederlagsfri fysioterapi at
svare til regnskab 2011, hvilket indebærer en merudgift på 1,3 mio. kr.
De manglende lejeindtægter fra Klampenborgvej 215B (tidl. Kulturhuset) skyldes,
at det ikke lykkedes at indgå en fremlejekontrakt for lokalerne i stueetagen.
For så vidt angår de ekstra praktikpladser, hvor kommunen har fået statslige midler
til delvis finansiering, er der konstateret en betalingsforskydning fra 2012 til
2013-15.
Allerede indarbejdede modgående initiativer:
For at imødegå merudgifterne inden for den samlede driftsvirksomhed har
forvaltningen allerede indarbejdet modgående initiativer på flg. områder:
 Udsatte børn og unge - reduktion på 1,1 mio. kr. af overførselsbeløbet fra 2011
til 2012
 Administrationen - reduktion i de afsatte ledelsesmidler på 0,5 mio. kr.
 Administrationen - reduktion på 2,4 mio. kr. i overførselsbeløbet fra 2011 til
2012 (inkl. Økonomiudvalgets beslutning 17. april 2012).
Anlæg:
Der er overført anlægsprojekter fra 2011 til 2012 på 42,8 mio. kr., således at det
korrigerede anlægsbudget for 2012 udgør 265,3 mio. kr. Der kan imidlertid allerede
på nuværende tidspunkt forudses, at der vil komme forskydninger fra 2012 til
efterfølgende år på 30,4 mio. kr. Det drejer sig primært om Bredebo (24,1 mio. kr.),
Solgården (4,3 mio. kr. ) og p-pladshenvisning (2 mio. kr.). Forsinkelsen på
Bredebo skyldes entreprenørens konkurs.
Ejendomssalg:
Der forventes ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget 2012.
Der blev ved 3. anslået regnskab 2011 overført forventet salgsprovenu på 33,7 mio.
kr. vedr. ejendomme, som var udbudt til salg i efteråret 2011.
Kommunalbestyrelsen har den 23.4.12 godkendt et salg af 4 ejendomme, således at
det budgetterede salgsniveau opnås.
Renter:
Forbedringen på 1,3 mio. kr. skyldes mindreudgifter til renter af variabelt
forrentede langfristet gæld.
Balanceforskydninger:
Afvigelsen på 9,5 mio. kr. er udtryk for, at kommunen kan låne 9,5 mio. kr. mindre
end budgetteret, idet lånedispensationen på 27,7 mio. kr. var knyttet sammen med,
at kommunen afholder anlægsudgifter til anlægsprojekter, der falder under
kategorien kvalitetsfondsprojekter. Udskydelsen af disse anlægsprojekter reducerer
dermed låneoptagelsen i 2012 tilsvarende.
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Likviditet:
Kassebeholdningen forøges med 19,8 mio. kr. som følge af forskydningerne i
anlægsprojekterne eller med 22,3 mio. kr., hvis merforbruget på driftsvirksomheden
neutraliseres.

2. Serviceudgifter i 2012
Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede
regnskab 2012 - vil stort set svare til den budgetterede serviceramme, men de vil
ligge betydeligt under den udmeldte ramme.

3. Konsekvenser for budgetårene 2013-16
Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i
regnskabsskønnet for 2012 for budgetårene 2013-16, jf. nedenfor.
En stor del af merudgifterne kan henføres til den demografiske udvikling og
dermed til de kapacitetstilpasninger, der foregår på udvalgte områder.
Det skal understreges, at de nye folketal vil indgå i tilskuds- og udligningstallene
for 2013-16. Der er dog endnu ikke regnet på konsekvensen heraf.
Mio. kr.
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)

2012 2013 2014 2015
15,653 17,673 20,282 18,142

4. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne
I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række
tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler
skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i det sagen vedlagte bilag 1 nærmere
redegjort herfor.

5. Fagudvalgenes beslutninger
Resultatet af fagudvalgenes behandling er oversendt til indeværende møde, og
opsamlingen sker i denne sag.

Økonomiske konsekvenser
Specifikation af driftsvirksomheden:
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* Besluttet at der arbejdes videre med modgående initiativer til juni-mødet.
** Do., jfr. separat sag i BUU

Øvrige bevillingsmæssige ændringer:
Mio. kr.
Anlægsvirksomhed
- "Bogen"
- Indstilling Børne- og Ungdomsudvalget
Anlægsvirksomhed, korrigeret
Renter
Finansiering (ekskl. midtvejsregulering)
Optagelse af lån og finansforskydninger

2012
-30,5
0,1
-30,4
-1,3
0,0
9,5

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der arbejdes videre med de modgående forslag til møderækken i juni, således at
ubalancen på driftsvirksomheden på 1,6 mio. kr. kan neutraliseres, jf. afsnit 5
2. ændringerne i overslagsårene indarbejdes i budgetgrundlaget for 2013-16, jf.
afsnit 3
3. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem
aktivitetsområderne, jf. afsnit 4
4. de bevillingsmæssige konsekvenser på anlæg, renter, optagelse af lån samt
finansforskydninger, som angivet i afsnit 5, anbefales.

Teknik- og miljøudvalget den 8. maj 2012:
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Ad. 1. Udvalget tager redegørelsen til efterretning, og anbefalet, at der arbejdes
videre med de skitserede modgående initiativer ud fra de faldne
bemærkninger.
Ad. 2. Anbefales.

Social- og sundhedsudvalget den 9. maj 2012:
Ad 1. Anbefales
Ad 2. Drøftet
Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Kultur- og fritidsudvalget den 10. maj 2012:
Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at fremlægge forslag til
finansiering af merudgifter på 180.000 kr til Lyt Nu festivalen på junimødet.
Med denne bemærkning tager udvalget den øvrige redegørelse vedr. 1. anslået
regnskab 2012 til efterretning.

Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:
Ad. Punkt 1:
Udvalget tager redegørelsen vedr. 1. anslåede regnskab til efterretning og anbefaler
de bevillingsmæssige konsekvenser overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen anmodes om at forelægge forslag til
modgående initiativer på juni mødet. Udvalget præciserer, at der allerede er fundet
1,1 mio. kr. i modgående initiativer.
Ad. Punkt 2:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Ad. Punkt 3:
Blev drøftet.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
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Ad 1
A foreslog – under henvisning til at børne- og ældreområdet de senere år har
gennemgået en væsentlig budgetreduktion, og at der ikke er sket samme
budgetreduktion på det administrative område - at de 1,6 mio. kr. anbefales fundet
inden for økonomiudvalgets område.
For forslaget stemte 1 (A). Imod stemte 3 (V + O). F og C undlod at stemme.
V foreslog herefter en anbefaling af en fordeling på 3:3:3:7 af beløbet mellem
børneområdet, teknik- og miljøområdet, social og sundhedsområdet samt
administrationen.
For forslaget stemte 7. Imod stemte 1 (A).
Beslutningen tilbagesendes til udmøntning i fagudvalgene.
Ad 2 – 4
Anbefales
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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3
Budgetforslag 2013-16 - opfølgning
.

Sagsfremstilling
1. Generelt
Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2012 en ny budgetproces for 2013-16,
som lægger vægt på en tidlig igangsættelse af budgetarbejdet, og som satser på en
tidlig involvering af såvel fagudvalgene som faglige ledere og
MED-organisationen.
I overensstemmelse hermed fastlagde Økonomiudvalget de foreløbige
budgetrammer for fagudvalgene, således at udvalgene kunne gå tidligt i gang med
budgetarbejdet. De foreløbige budgetrammer svarer til de budgetoverslag, der
allerede er vedtaget i Budget 2012-15 tillagt allerede besluttede ændringer.
Herudover besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en proces i fagudvalgene,
hvor der skulle findes ideer til reduktioner i serviceudgifterne på 1 pct.
Efterfølgende har Økonomiudvalget d. 17. april 2012 godkendt nedenstående
økonomiske målsætninger samt drøftet budgetstrategi, som tillige er præsenteret på
budgetkonferencen for kommunalbestyrelsen d. 23. april 2012.
2. De økonomiske målsætninger
Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden
budgetlægningen 2009 og på, at målsætningerne skulle danne udgangspunkt for
budgetstrategien og det vedtagne budget.
Der er tale om flg. målsætninger:
·
servicerammen for driften - skal overholdes.
·
at målsætningen om et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. præciseres
således, at anlægsudgifterne defineres som ekskl. den del, der kan lånefinansieres.
·
salgsindtægterne - skal ikke budgetlægges, medmindre der forelægger konkret
besluttede nye salgsemner.
·
Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud, der som minimum kan
finansiere afdrag og anlægsinvesteringer, der ikke er lånefinansierede, samt
kommunens egenfinansiering (7 pct.) ved opførelse af ældreboliger og sociale
institutioner.
·
der skal være strukturel balance over budgetperioden.
·
den gennemsnitlige kassebeholdning - skal fremadrettet som min. udgøre 130
mio. kr.
·
uændret skat/grundskyld.
I gennemsnit skal overskuddet af den ordinære drift udgøre minimum 135-140 mio.
kr., nemlig minimum 100 mio. kr. til anlæg og ca. 35-40 mio. kr. til afdrag.
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3. Budgetstrategien
De økonomiske målsætninger, som opstillet ovenfor, sammenholdt med resultatet
af den økonomiske situation for 2013-16 viser, at der er behov for en tilpasning af
økonomien i størrelsesorden 100 mio. kr. inkl. den indlagte usikkerhedsmargen.
På den baggrund vil håndtering af den økonomiske situation ske på følgende vis:
 Det igangværende arbejde med at finde forslag til 1 pct.´s besparelse på
servicerammen fortsættes, og målet fortsat er 20 mio. kr.
 Direktionen igangsætter udarbejdelsen af handlekataloger til yderligere
driftsbesparelser. Der gives status på arbejdet på Økonomiudvalgsmødet den 19.
juni, og handlekataloget præsenteres politisk i august måned i forbindelse med
fremlæggelsen af det administrative budgetforslag. I kataloget indgår såvel
servicebesparelser, effektiviseringsforslag, strukturforslag m.v. I arbejdet med
kataloget indgår endvidere de ønsker/muligheder, der er nævnt af
kommunalbestyrelsesmedlemmerne på budgetkonferencen.
 Der gennemføres en gennemgang af de budgetterede anlægsprojekter med
henblik på en vurdering af, om det enkelte projekt eventuelt kan udsættes, indtil der
er skabt klarhed over den langsigtede økonomiske situation.
Udligning
Konsekvenserne af en evt. udligningsreform er fortsat indregnet i det skønnede
behov for en tilpasning af økonomien, uagtet der p.t. fortsat foregår forhandlinger
herom. I den forbindelse er der under alle omstændigheder fortsat stor usikkerhed
omkring størrelsen af balancetilskuddet.
4. Budgetkonferencen
Målsætninger, strategi og rammer for den videre proces blev drøftet på
kommunalbestyrelsens budgetkonference d. 23. april.
På seminaret fremkom dels en række konkrete spørgsmål foranlediget af
budgetrammerne, budgetredegørelsen og udviklingen på de enkelte
aktivitetsområder og dels en række bidrag til, hvad der skal analyseres/ses nærmere
på i den kommende proces med handlekatalog m.v., jf. det sagen vedlagte bilag.
Politiske spor (1%-øvelsen)
Forvaltningerne fortsætter det arbejde, der er i gang og kvalificerer forslag i
april/maj i samarbejde med egne ledergrupper og nøglemedarbejdere. Forslagene
drøftes medio/ultimo maj i område-MED (hoved-MED orienteres overordnet) med
henblik på en opsamling, og bidrag til videre bearbejdning af forslagene/analyserne.
MED’s bemærkninger indgår i det videre arbejde – og gøres synlige i den videre
behandling. Herefter forelægges forslagene for fagudvalgene i juni måned.
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Direktionssporet - handlekatalog
Jf. budgetstrategien skal der udarbejdes et handlekatalog til yderligere
driftsbesparelser. Handlekataloget præsenteres politisk i august måned i forbindelse
med fremlæggelsen af det administrative budgetforslag.
MED-organisationen opfordres til at spille relevante ideer ind. MED-organisationen
bliver inddraget - især i forhold til skitsering af konsekvensvurderinger,
serviceændringer m.v.
Borgersporet
Budgetudfordringen betyder, at der er behov for at indhente gode ideer, forslag og
synspunkter på ting, der enten kan falde bort eller kan organiseres mere effektivt i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Indenfor en ramme, hvor budgetudfordringen konkretiseres og foldes mere ud,
etableres der en ”Din Mening”- funktionalitet på hjemmesiden, hvor borgerne
opfordres til at melde alle ideer og forslag ind med henblik på at de evt. kan indgå i
processen. Funktionaliteten kan virke fra ca. 1. juni og frem til medio august.
Anlægsprojekter
Sideløbende med driftsbesparelserne vil der blive foretaget en særskilt
anlægsøvelse, hvor der ses på behov, forskydninger, alternativer samt eventuelle
konsekvenser heraf.
5. Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget
Hovedudvalgets møde med Økonomiudvalget vedrørende budgetforslag 2013-16
indstilles afholdt i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens 1. behandling
af budgettet den 17. september 2012.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser håndteres i det videre budgetarbejde for 2013-2016.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. budgetstrategien jf. afsnit 3 anvendes
2. der fastsættes et møde med Hovedudvalget den 17. september 2012 i umiddelbar
forlængelse af Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt.
A henviste til det tagne forbehold på økonomiudvalget i januar 2012 vedr. 1 % elementet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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4
Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område
.

Sagsfremstilling
Baggrund
Formålet med ny planlægning for Kanalvejsområdet er, at der ønskes skabt et
attraktivt område med nybyggeri til erhverv, publikumsorienteret anvendelse,
boliger, grønne områder, byrum, samtidig med at der fastholdes muligheden for en
reetablering/fortolkning af Fæstningskanalen. Plan & Byg har holdt en række
workshops primor 2012 med involverede parter, hvilket mundede ud i en
helhedsplan. Helhedsplanen blev sendt i offentlig høring sammen med indkaldelse
af idéer og forslag i marts 2012. Kanalvejsområdet er i dag delt i to
kommuneplanrammer, og de nye forslag til to nye kommuneplanrammer fastholder
princippet i denne opdeling så de to dele kan udvikles uafhængigt af hinanden. Der
er dog med de nye rammer sket en mindre justering i afgrænsningen mellem de to
rammer.
Indkaldelse af ideer og forslag (forhøring)
Der har i høringsperioden indkommet i alt 21 høringssvar, hvoraf de 12 var
enslydende svar fra Seniorbofællesskabet Lyngvang (som er boligbebyggelsen
umiddelbart nord for området). Resumé samt forvaltningens kommentarer og
forslag til videre foranstaltning er vedlagt som bilag. Bekymringer gik mest på
højden af byggeriet (skygger/indkig/udsigt) og problemer i forbindelse med
åbningen af Fæstningskanalen (bekymringer om oversvømmelse, vandkvalitet,
lugtgener mv. og påvirkning af Lyngby Storcenter). Herudover bekymringer om
parkering og støj og støv i anlægsfasen.
Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord
Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for den nordlige del af
Kanalvejsområdet, forslaget er vedhæftet som bilag. Den nye ramme fastlægger
bestemmelser for områdets anvendelse: Detailhandel, offentlig service, anden
publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv. Der kan bygges op til
40.000 etagemeter med en højde på op til 30 m mod Klampenborgvej og op til 16
m mod Toftebæksvej. Desuden fastlægges bestemmelser for butiksstørrelser og
parkering.
Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd
Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for den sydlige del af
Kanalvejsområdet, forslaget er vedhæftet som bilag. Den nye ramme fastlægger
bestemmelser for områdets anvendelse: Rekreativt område, vejareal og tekniske
anlæg med tilknytning til området. Der kan bygges op til 750 etagemeter byggeri i
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små enheder med en højde på op til 8,5 m ved rammens nordlige grænse - dog syd
for Kanalvej. Det vurderes at ambitionen om at lade Fæstningskanalen modtage
regnvand fra omliggende områder, kan indeholdes i kommuneplanrammens
anvendelsesbestemmelse om rekreative formål.
Miljøscreeninger
Der er udarbejdet miljøscreeninger for de to kommuneplantillæg, som konkluderer,
at der skal udarbejdes miljørapport for det ene kommuneplantillæg
(Kanalvejsområdet nord). Miljøscreeningerne er vedhæftet som bilag.
Berørte myndigheder
Der er igangsat en dialog med de berørte myndigheder om Kanalvejsprojektet ud
fra helhedsplanen. I Kulturstyrelsens database er Fæstningskanalen markeret med
en prik som fortidsminde, men der findes ingen fredningsbeskrivelse eller
afgrænsning af fortidsminde eller fortidsmindebeskyttelseslinje. Kulturstyrelsen vil
kigge nærmere på sagen. Fredningsnævnet for København er myndighed i forhold
til dispensationer fra Fredning af Den grønne landskabskile mellem Ermelunden og
Lyngby Sø. Fredningsnævnet vil tage stilling til en ansøgning om dispensation til at
opføre mindre pavilloner/bebyggelse på kanten af det fredede område, når projektet
bliver yderligere konkretiseret. De kan ikke tage stilling på baggrund af
helhedsplanen.
Der lægges desuden op til en dialog med Naturstyrelsen om forbedring af
landskabskilens funktion som levested og spredningskorridor for flora og fauna,
idet det er Naturstyrelsen, der er ansvarlig for fredningen.
Teknisk Forvaltning lægger op til en dialog med Kulturstyrelsen om fortidsmindets
fremtid, afgrænsning og den eventuelle fortidsmindebeskyttelseslinje.
Ansøgning om støtte hos fonde
Forvaltningen lægger op til i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning at søge
økonomisk støtte til projektet fra forskellige fonde. Realdania ansøges om midler til
det samlede LAR-projektet, Københavns Befæstning ansøges om midler til et
formidlingsprojekt om den historiske dimension af Fæstningskanalen, Mærsk
ansøges om midler til re-etablering af hele Fæstningskanalen og Dades, Fog, MT
Højgaard og Velux ansøges om midler til byrum og kanal i Kanalvejsområdet.
Vand i byer - samarbejde med DTU - Vidensby
Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt et samarbejde med DTU om et
forskningprojekt om klimatilpasning og borgerinddragelse. I den forbindelse vil der
blive gennemført en miniworkshop i maj 2012, en designcamp samt udstilling i
Lyngby for DTU-studerende i juni 2012 og interviews med forskellige grupper af
borgere.
Den videre proces
Realiseringen af indholdet i de to kommuneplantillæg vil kræve lokalplan(er).
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Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet der er tale om myndighedsspørgsmål.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. udvalget principgodkender forslag til Kommuneplantillæg 13/2009 for
Kanalvejsområdet nord, herunder at principperne benyttes ved udarbejdelse
af udbud af grunden,
2. udvalget principgodkender forslag til Kommuneplantillæg 14/2009 for
Kanalvejsområdet syd, herunder at der arbejdes videre med projektet,
3. udvalget godkender, at der udarbejdes miljørapport for kommuneplantillæg
13/2009 for Kanalvejsområdet nord, og
4. forslag til kommuneplantillæg 13 hhv. 14 forelægges til egentlig vedtagelse
når miljørapport for Kanalvejsområdet nord er udarbejdet.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
F og A tager forbehold.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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5
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.
Såfremt det vedtages, at arealudlæg fra Byplanvedtægt 4 for den nordlige del af
Furesøkvarteret og Byplanvedtægt 5 for den sydlige del af Furesøkvarteret skal
overføres til lokalplan for Furesøkysten, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Da der
skal være overensstemmelse mellem lokalplanlægningen og
kommuneplanlægningen vurderer forvaltningen, at der i givet fald skal udarbejdes
et nyt kommuneplantillæg svarende til det foreliggende, dog med den ændring, at
tillægget skal indeholde retningslinjer for en sti langs med Furesøen.
Såfremt det vedtages at udarbejde ny lokalplan for Furesøkysten med arealudlæg til
en sti langs med Furesøen, forelægges det derfor til politisk afgørelse, hvorvidt der
skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 8/2009 for Furesøkysten vedtages.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Udgik af dagsordenen, idet sagen er udsat i Byplanudvalget.
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6
Organisationsprojektet - PPR's placering i den nye administrative
organisation
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2012 en ny hovedstruktur for den
administrative organisation. Det blev også besluttet, at placeringen af PPR
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skulle belyses nærmere. Det handlede især
om at belyse fordele og ulemper ved en placering i Center for Rådgivning og Støtte
(specialområdet) eller i Center for Læring og Pædagogik (almenområdet).
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med relevante ledere fra almen- og
specialområdet. Arbejdsgruppen har udarbejdet et beslutningsgrundlag til
direktionen.
Som et væsentligt element i analysen blev der afholdt et seminar/workshop med
bred deltagelse af medarbejdere og ledere fra såvel administrationen som den
decentrale drift samt tillidsrepræsentanter fra de pågældende områder. Drøftelserne
på workshoppen har peget på behovet for at arbejde videre med en række
udviklingstemaer, som rækker ud over PPR's virke. Workshoppen viste, at der er et
stort behov for at styrke koordination og den helhedsorienterede indsats omkring
børn, unge og deres familier med komplekse sociale udfordringer. Opsamling fra
Workshoppen er vedlagt som bilag.
Der har været drøftet 3 mulige organisatoriske placeringer af PPR:
Placering på almenområdet i Center for Læring og Pædagogik
Argumenterne for denne placering er at fastholde den rolle, som PPR har i
inklusionsarbejdet. PPR er en vigtig ressource, især i skolernes arbejde med
inklusion. Denne rolle er det vigtig at fastholde. PPR er i dag en del af
skoleafdelingen, hvilket har fremmet det gode samarbejde med skolerne. I
fremtiden er det dog vigtigt at sikre, at PPR's psykologer spiller en større rolle i
inklusionsarbejdet i dag- og fritidstilbud, bl.a. fordi forskningen tyder på, at en
tidlig indsats er afgørende for inklusionsmuligheder senere hen i skolen.
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En placering af PPR i Center for Læring og Pædagogik, vil primært tilgodese et tæt
samarbejde med almenområdet i forhold til at skabe størst mulig understøttelse af
inklusionsindsatsen i dagtilbud, skoler og klubber. Der er dog samtidig behov for
en langt tættere koordination med de sociale foranstaltninger, som varetages af
center for Støtte og Rådgivning, så der opnås den nødvendige helhed og
sammenhæng i den samlede inklusionsindsats.
Placering på specialområdet i Center for Rådgivning og Støtte
Argumenterne for denne placering er, at PPR er en specialressource, som skal
bruges til de specielle og særlige indsatser rettet mod børn og unge med særlige
behov og mod de fagprofessionelle, der arbejder med dem.
Der er stort sammenfald mellem de børn og unge, der er i børn- og
familieafdelingens regi og PPR. De fleste af de børn, der er i børn- og
familieafdelingen, har også indlærings- og sociale vanskeligheder, som kræver en
PPR indsats. En placering i Center for Rådgivning og Støtte vil tilgodese
koordinationen omkring disse børn, unge og deres familier.
Der er på den anden side også mange børn, unge og familier, som er i kontakt med
PPR, men som aldrig har kontakt med børn- og familieafdelingen.
PPR deles mellem special- og almenområdet
Der er også drøftet en tredje model, hvor PPR deles. Tale- og hørelærerne placeres
på almenområdet, fordi sprogudvikling er en kerneydelse der, og tale-og
hørelærerne er en væsentlig faglig ressource både i ft. dagtilbuddenes og skolernes
arbejde med sprogudvikling. Psykologerne placeres helt eller delvist i Rådgivning
og Støtte for at sikre koordinationen omkring familierne med komplekse sociale
udfordringer, således at PPR's psykologer bringes tættere sammen med
psykologerne på børn- og familieområdet.
Udviklingsfokus
Det er svært at pege på én indlysende placering af PPR, fordi der i alle modeller vil
være snitflader, samarbejdsflader og koordinationsbehov. Det væsentlige er, at
børnene, de unge og deres familier oplever en helhedsorienteret indsats, at alle de
kommunale enheder, de møder er koordinerede og arbejder efter de samme
langsigtede mål. Borgerne skal have oplevelsen af at barnet og familien er i
centrum, og kommunen organiserer sig så det lykkes. Den vision er en af centrale
mål for organisationsændringen, og vil blive arbejdet målrettet med det
fremadrettet.
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Workshoppen gjorde det meget klart, at der er behov for at skabe langt mere
sammenhæng og koordination omkring de børn, unge og deres familier, som har de
mange kontaktflader med kommunen. Der er stor vilje og lyst til at sikre
koordinationen, men det er svært og komplekst. Den helhedsorienterede indsats
fordrer systematik, velbeskrevne sagsgange, forløbskoordination og måske
it-understøttelse, således at det er "let" for medarbejderne at skabe overblik, helhed
og koordination.
Ud over koordinationsbehovet pegede workshoppen også på, at der er et behov for
at se på tilgængeligheden til PPR's psykologressourcer for dagtilbud og klubber.
Workshoppen pegede også på, at der er behov for at drøfte, hvordan PPR's
ressourcer benyttes, hvad giver den bedste langsigtede effekt. I hvilket omfang skal
ressourcerne bruges til at undervise, udrede og behandle børn og deres familier, og i
hvilken grad skal ressourcerne bruges rådgivende og støttende overfor de
fagprofessionelle, lærere og pædagoger.
Direktionen indstiller, at placeringen af hele PPR på nuværende tidspunkt bliver på
almenområdet i Center for Læring og Pædagogik. Ved ikrafttræden af den nye
organisation igangsættes et fremadrettet udviklingsarbejde, hvor Centrene for
Læring og Pædagogik, Rådgivning og Støtte og Job- og Ydelser, sammen skal
levere en plan for, hvordan det sikres at borgerne oplever en helhedsorienteret og
velkoordineret indsats. Udviklingstemaer er foldet ud i bilaget PPR's indplacering
i den nye organisation, 6. maj 2012.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Direktionen indstiller at:
1. PPR organisatorisk indplaceres i Center for Læring og Pædagogik,
2. Center for Læring og Pædagogik, Center for Rådgivning og Støtte og Center for
Job og Ydelser sammen er ansvarlige for et udviklingsarbejde, der skaber
helhed for borgere med komplekse sociale udfordringer.
3. Der gives en mundtlig orientering på Økonomiudvalgets møde om status på
organisationsprojektet.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Ad 1
Godkendt.
Ad 2
Taget til efterretning, idet udvalget lægger vægt på det af forvaltningen oplyste om,
at der udarbejdes et skriftligt grundlag for, hvorledes det nærmere samarbejde
tilrettelægges.
Ad 3
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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7
Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen,
at den planlagte daginstitution kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af
arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at dette skulle indgå i
brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby - med henblik på bidrag til
udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye
samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne
baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med forslag til,
hvordan idrætsdaginstutionen kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby. Resultaterne af
arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag.
Arbejdsgruppen omkring idrætsdaginstitution konkluderer, at en placering i
forbindelse med Lyngby Idrætsby vil være optimal. Idrætsbyens placering midt i
kommunen gør det muligt for institutionen i fremtiden at imødekomme et
pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter, hvorfor den geografiske
placering er særdeles attraktiv. Arbejdsgruppen understreger vigtigheden af, at
daginstitutionen bygges i ét plan i stueplan og at der er direkte adgang til indhegnet
legeområde fra institutionen. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den nye
idrætsdaginstitution får en skarp profil og anbefaler, at der tidligt i processen med at
udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har
interesse for ideen, så profilen på institutionen står stærkt fra starten.
Økonomiske konsekvenser
Hvis idrætsdaginstitutionen placeres i idrætsbyen, indgår de 22 millioner, der er
afsat til ny daginstitution, i det samlede budget for Lyngby Idrætsby.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager
stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at en ny daginstitution
indtænkes i Lyngby Idrætsby.

Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:
Et flertal i udvalget, bestående af A, C og F foreslår, at idrætsdaginstitutionen
indtænkes i Lyngby Idrætsby, idet de pædagogiske hensyn prioriteres før
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stadionbyggeriet. Derfor finder flertallet, at daginstitutionsbyggeriet bedst lader sig
indtænke i model B eller en kombination af model B og C.
For stemmer 4 (A, C og F)
Imod stemmer 2 (V), idet V anbefaler en idrætsdaginstitution i model A som
opbakning til den beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d.
V finder model A visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning
giver liv, synergi og økonomisk rationale bl.a. i forhold til en idrætsdaginstitution.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales, at idrætsinstitution indgår i et samlet projekt for Lyngby Idrætsby.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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8
Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU)
bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og
1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev
ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels
10. klassecenteret, modtageklasser, LTU’s aftenundervisning og administration
blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende
bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til
K-Nord. Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede
lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.
Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to
og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:
1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme
rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU’s nuværende aktiviteter
bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i processen
tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme arealmængde
på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære interesse at overtage
hele bygningen. K-Nord fremsender brev til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring
interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik
på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred
mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for udvikling
af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte
bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden for
dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i
kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om
LTU’s aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.
LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle
sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret
behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.
På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen,
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at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby
Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen
for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik
på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af
fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som
udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til,
hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man
kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler.
Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som
bilag.
Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:
Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan
varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om
LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende
faciliteter.
Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode
muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så
som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og
konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU
fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede
unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de
unge. Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er
primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter
lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også
rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for
"matrikelløse unge". Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er
en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så
der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.
Økonomiske konsekvenser
Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den
ejendom, som LTU anvender i dag og provenuet overføres til Lyngby Idrætsby.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager
stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at Lyngby-Taarbæk
Ungdomsskole indtænkes i Lyngby Idrætsby.
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Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:
Udvalget ønsker indledningsvis en redegørelse for de afledte økonomiske
konsekvenser af den midlertidige genhusning af både LTU og K Nord – herunder
ekstra udgifter til genhusning, mistede lejeindtægter og spørgsmålet om
forsikringsdækning. Redegørelsen skal foreligge til Økonomiudvalgets møde den
15. maj 2012.
A, C og F foreslår en mere grundig drøftelse af visionerne for LTU på næste møde,
således at tilbuddets fremtidige indhold og placering samtænkes. LTU’s leder
inviteres til næste møde. Det belyses, hvilke samarbejdsrelationer, der er mellem
LTU og K Nord.
For stemte 4 (A, C og F)
Imod stemte 2 (V), idet V anbefaler LTU i model A som opbakning til den
beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d. V finder model A
visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning giver liv, synergi
og økonomisk rationale bl.a. i forhold til LTU.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Udsat (afventer fagudvalgsbehandling i juni).
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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9
Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk kommune har en vision om at udvikle Lyngby Stadion til Lyngby
Idrætsby – et moderne idrætsområde med faciliteter for bredden og eliten – og for
hele familien, der også rummer et moderne opvisningsstadion til fodbolden.
Ønsket om at bygge et opvisningsstadion er begrundet dels i behovet for i
almindelighed at have et moderne opvisningsanlæg til fodbold i kommunen og dels
konkret efterspørgsel fra den professionelle fodbold om mulighed for at kunne
spille på et stadion i kommunen, der lever op til de krav, der stilles fra Dansk
Boldspil Union.
Frem til efteråret 2011 arbejdede kommunen med planer for et privat finansieret
opvisningsstadion med mulighed for erhverv og forvaltningen var i dialog med
Statsforvaltningen og Naturstyrelsen omkring den påtænkte konstruktion, der
imidlertid viste sig ikke at være til at realisere umiddelbart. På baggrund af
tilkendegivelser fra Økonomiudvalget arbejdede forvaltningen derfor med
alternative modeller for realisering af opvisningsstadion. På baggrund af udtalelser
og tilkendegivelser fra Statsforvaltningen og Naturstyrelsen vurderede
forvaltningen, at der burde arbejdes videre med en så enkel model som muligt,
eksempelvis en kommunal model, hvor ejerskabet fastholdes i kommunen, men
med mulighed for privat medfinansiering. Sådanne modeller kendes blandt andet
fra Silkeborg og Aalborg, hvor de professionelle fodboldklubber har medfinansieret
en del af stadionbyggeriet ved at forudbetale leje. Hvis man benytter denne model,
får kommunen et supplement til anlægsudgiften, som modregnes i den leje, som
den professionelle boldklub skal betale for at benytte faciliteterne. Lejen udregnes
efter konkurrencestyrelsens model for beregning af leje af opvisningsstadions.
I vinteren 2010-11 blev en del af breddeidrætsfaciliteterne på Lyngby Stadion ramt
af skimmelsvamp og skal nedrives. Der er derfor afsat penge på det kommunale
budget til at bygge erstatningsfaciliteter til breddeidrætten. Når kommuner i dag
bygger nye faciliteter, er det med et øget fokus på ikke længere at bygge til enkelte
aktiviteter, men at sikre fælles udnyttelse og synergi ved at bygge fleksibelt og til
flere forskellige formål og aktiviteter. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at
bygge et nyt tidssvarende stadion som led i udviklingen af Lyngby Idrætsby, vil det
derfor være med fokus på at skabe et samlet spændende projekt med et miljø, hvor
der er aktiviteter hele dagen og hvor mange forskellige brugergrupper bliver
brugere af fleksible faciliteter. Det er i denne forbindelse, at ideen om at indtænke
nye funktioner i idrætsbyen i form af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10.
klassecenter (LTU) og ny idrætsdaginstitution skal ses. Situationen omkring LTU

Åbent punkt Økonomiudvalget den 15-05-2012, s.34

er, at LTU efter branden i juli 2011 er midlertidigt genhuset i en lejet pavillon samt
i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen er foreløbig
aftalt at løbe frem til sommeren 2014. I forbindelse med budget 2011 - 15 er der
afsat 22 mio. kr. til en daginstitution i Lyngby Distrikt. Institutionen skal rumme 96
børn i alderen 0 - 6 år og det forventes, at institutionen skal stå færdig medio 2014.
Kommunalbestyrelsen behandlede sagen om alternative modeller for udvikling af
Lyngby Idrætsby 28. november 2011 og besluttede at
o

o

o

igangsætte en brugerinddragelsesproces for Lyngby Idrætsby med
udgangspunkt i tre modeller for nybygning/modernisering af opvisningsstadion
til fodbolden (superligastadion)
Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole (LTU), den planlagte idrætsdaginstitution og
erstatningslokaler for de skimmelsvampramte lokaler kunne indgå i det videre
arbejde med henblik på nærmere beskrivelse af faglige perspektiver og
synergieffekt ved en samtænkning omkring Lyngby Idrætsby
når brugerinddragelsesprocessen er afsluttet fremlægges det endelige
beslutningsgrundlag, der viser de bygningsmæssige muligheder og de
økonomiske konsekvenser for kommunen.

De tre modeller, der skulle undersøges nærmere, er:
Model A: Opvisningsstadion nybygges og placeres ved kolonihaverne som
tidligere besluttet. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til
finansieringen gennem forudbetalt leje.
Model B: En udbygning på det eksisterende opvisningsstadion inden for en ramme
på 50 - 60 mio. kr. Modellen forudsætter, at en professionel boldklub bidrager til
finansieringen gennem forudbetalt leje, og at der ikke sker en yderligere
miljøpåvirkning af Sorgenfrigaardbebyggelsen.
Model C: Det eksisterende opvisningsstadion renoveres, så det lever op til DBU’s
krav til et superligastadion. Modellen vil kunne blive aktuel, såfremt der ikke er den
nødvendige medfinansiering fra en professionel boldklub.
Børne- og fritidsforvaltningen indgik i januar 2012 en aftale med DGI og DGI-huse
og haller om at varetage brugerinddragelsesprocessen og skitsearbejdet.
Brugerinddragelsesprocessen har omfattet tre stormøder for interessenter, en
møderække for mindre grupper af interessenter og to dage med "åben tegnestue".
DGI huse og haller har samlet de mange bidrag og udmøntet dem i skitser af model
A, B og C, der blev præsenteret for interessenterne 11. april 2012 og for
Kommunalbestyrelsen ved temamøde 17. april 2012. Sideløbende med
brugerinddragelsesprocessen er arbejdet med oplæg til, hvordan henholdsvis LTU
og en ny idrætsinstitution kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby, ligesom der er
arbejdet med forslag til, hvordan Lyngby Svømmehal kan moderniseres indenfor
den afsatte ramme og tænkes sammen med Lyngby Idrætsby. Afrapporteringer fra
de tre arbejdsgrupper forelægges henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og
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Kultur- og Fritidsudvalget, som kommer med indstilling til Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse.
Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for de tre skitser på et temamøde 17. april
2012. Herefter drøftede Økonomiudvalget sagen og oversendte den til videre
behandling i fagudvalg i maj med anmodning om at forvaltningen arbejdede videre
med at supplere materialet med beregninger ud fra en etapeopdelt tilgang til
modellerne A, B og C og at antallet af træningsbaner samt forholdene for atletikken
indgår som opmærksomhedspunkter i det videre arbejde. Sagen behandles igen i
både fagudvalg og Økonomiudvalg igen i maj og juni. I Børne- og
ungdomsudvalget behandles konkret sag om Ungdomsskolens særlige forhold samt
spørgsmålet om en idrætsdaginstitution.
Skitsematerialet er en opsamling af de input, der er kommet i
brugerinddragelsesprocessen og har til formål dels at vise de arealmæssige
muligheder og dermed udgøre et første skridt i planprocessen, dels at visualisere,
hvad man kan udvikle området til. Skitserne er derfor på ingen måde udtryk for en
færdig plan for området – det endelige projekt kan komme til at se meget
anderledes ud end vist i skitseforslagene. Forvaltningen har efter
Økonomiudvalgets anmodning arbejdet med en etapeopdeling af modellerne.
Endvidere har forvaltningen arbejdet med alternative forslag omkring placering af
enkelte faciliteter i de tre modeller. Forslagene fremgår af særskilt bilag.
Opmærksomhedspunkter
Antallet af træningsbaner
I model A nedlægges 3 træningsbaner for at gøre plads til opvisningsstadion.
Lyngby Boldklub (amatørafdelingen) har i brugerinddragelsesprocessen afleveret et
forslag til en ny baneplan, der blandt andet indeholder etablering af tre nye
kunstgræsbaner, den ene som erstatning for den grusbane, der ikke benyttes i dag. I
den økonomiske oversigt er udgiften til anlæg af tre nye kunstgræsbaner derfor
medtaget.
Forholdene for atletikken
I model B fjernes løbebanen omkring opvisningsbanen for at gøre plads til nye
tribuner og gøre stadion mere intimt for at få en bedre tilskueroplevelse. I skitserne
af model B er der indtegnet, på hvilke vilkår, løbebanen kan placeres i Badeparken.
I den økonomiske oversigt er udgiften til etablering af løbebaner til atletikken
derfor medtaget. En alternativ mulighed vil være at bevare atletikken på stadion i
model B.
DBU´s krav til et superligastadion
Efter sagens færdiggørelse har DBU meldt ud, at Lyngby Boldklub fratages sin
superligalicens fra næste sæson. DBU´s begrundelse er, at der ikke foreligger
forpligende beslutninger omkring opgradering af Lyngby Stadion til DBU´s krav.
Forvaltningen foreslår, at en håndtering af DBU´s krav indgår i udvalgets drøftelse.
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Overordnede økonomiske forudsætninger
På det kommunale budget er der afsat penge til breddeidrætsfaciliteter:
o
o
o
o

47 mio. kr. til etablering af nye faciliteter til breddeidrætten som erstatning for
skimmelsvampramte lokaler
9,4 mio. kr. til opgradering og modernisering af Lyngby Svømmehal
4,6 mio. kr. til modernisering af Lyngbyhallens indvendige faciliteter (Det
bemærkes, at igangværende renovering af hallens tag finansieres særskilt.)
0,3 mio. kr. til etablering af skaterbane.

Herudover er der afsat 22 millioner til at opføre en ny daginstitution.
Der er ikke sat penge af på det kommunale budget til finansiering af selve
opvisningsstadions-faciliteterne, men der er peget på følgende muligheder for at
tilvejebringe finansiering:
o
o
o

o
o
o
o

Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
Salg af ejendomme/ jord i kommunen
(Dele af) de kommunale faciliteter, som etableres som erstatning for de
skimmelsvampramte lokaler tænkes ind i projektet - med henblik på at udnytte
synergieffekter - som bidrag til finansieringen
LTU tænkes ind i projektet, og et provenu ved salg af de nuværende LTU
lokaler indgår i projektet
Bygningen af en idrætsdaginstitution indtænkes i projektet med henblik på
udnytte synergieffekter.
En professionel fodboldklub finansierer en del via forudbetalt leje.
Der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med
mulighederne.

Et fuldt udbygget superligastadion med alle fire tribuner anslås at koste omkring
100 millioner kroner inklusive bane og stadionfaciliteter (omklædning, presserum,
lægerum, møderum med videre). Med udgangspunkt i at fastholde et kommunalt
ejet stadion kunne en finansieringsmodel skrues sammen af delvis kommunal
finansiering og delvis privat finansiering fra bl.a. en professionel boldklub. Da det
ikke vurderes som realistisk at bygge et færdigt stadion i én omgang, foreslås det, at
der uanset valg af model arbejdes med en etapeopdelt model.
Efter branden på LTU er der en igangværende forsikringssag omkring erstatningen.
For at undgå uoverensstemmelse med Gjensidige Forsikring omkring vilkårene for
udbetaling af erstatning, indhentes en principgodkendelse omkring udbetalingen af
forsikringssummen, herunder en præcisering af, hvad en "tilsvarende bygning"
konkret betyder samt en præcisering af, hvad "genopførelse" konkret betyder.
De økonomiske overslag på anlæg og drift af de tre modeller samt bud på en
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etapeopdeling af modellerne og de deraf afledte planmæssige forhold behandles i
særskilt bilag, der eftersendes til udvalget.
Tids- og beslutningsplan januar – juni 2012
Brugerinddragelsesproces
Januar - februar
2012
Skitser til helhedsplan udarbejdes
Marts 2012
Præsentation af skitser for interessenter
11. april 2012
Præsentation af skitser for Kommunalbestyrelsen ved temamøde.
17. april 2012
Herefter Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
10. maj 2012
Behandling i Økonomiudvalget
15. maj 2012
Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
14. juni 2012
Behandling i Økonomiudvalget
19. juni 2012
Behandling i Kommunalbestyrelsen
25. juni 2012
Den efterfølgende proces afhænger af, hvilken model, der vælges og den deraf afledte
planproces.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget
1. drøfter de tre modeller - herunder hvordan DBU´s krav til superligastadion kan
håndteres - og kommer med en principiel tilkendegivelse overfor
Økonomiudvalget omkring, hvilken model, der foretrækkes.
2. drøfter, om Byplanudvalget og Økonomiudvalget skal anbefales at igangsætte
processen med at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag.
3. bevilger 500.000 til konsulentinddragelse til det videre arbejde.

Kultur- og fritidsudvalget den 10. maj 2012:
Udvalget indstiller at kommunen bygger et stadion efter model A samt gennemfører
den foreslåede renovering af breddeidrætsanlæggene. I projektet foreslås LTU og
en idrætsbørnehave integreret. Dette behandles af Børne- og Ungdomsudvalget.
Desuden foreslås der indtænkt et plejecenter i Idrætsbyen i stedet for det planlagte
plejecenter ved Trongårdsskolen. Dette skal behandles i Social- og
Sundhedsudvalget.
Udvalget ser betydelige sociale fordele ved at anbringe et plejecenter i idrætsbyen
samt økonomiske synergieffekter (cafe, varmtvandsbassin, indgangsarealer) som
kan reducere udgifterne og medvirke til at forbedre den samlede økonomi i
idrætsbyprojektet. Disse muligheder undersøges nærmere hurtigst muligt. Den
resterende finansiering findes gennem salg af byggeretter/ejendomme, jfr.
økonomibilaget på sagen.
Stadionbyggeriet etapeopdeles. I første omgang opføres de to langsider og
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græsbeklædte endetribuner. Byggeriet skal overholde alle Superligakrav fra DBU.
Der etableres 1 eller 2 kunstgræsbaner for at opfylde det banebehov der iflg.
Lyngby Boldklub vil komme med en model A. Kunstgræsbanerne søges etableret
og finansieret sammen med DBU eller andre interessenter.
De nødvendige planprocesser igangsættes som beskrevet i tidsplanen for etablering
af Lyngby Idrætsby.
For stemte RV og V (4)
A stemte imod og foreslår en kombination af model B og C
De konservative og SF tog forbehold med henvisning til at man ikke har haft
mulighed for at drøfte spørgsmålet om plejehjemmets indtænkning i partigrupperne.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
V foreslog en anbefaling af model A (som foreslået af B og V på Kultur- og
fritidsudvalgets møde d. 10. maj 2012), alternativt en ”ren” B-model uden
forbehold, idet der i øvrigt gennemføres etablering af faciliteter for breddeidrætten
som beskrevet i notat af 8. maj 2012 og finansiering af det samlede stadion og
idrætsbyprojekt som beskrevet i samme notat.
For forslaget stemte 3 (V + O). Imod stemte 5 (A, F og C).
F foreslog herefter, at det nuværende stadion anbefales udbygget således:
At Dansk Boldspils Unions krav opfyldes,
At der bygges en ny tribune i stedet for den nuværende vest-tribune,
At atletikbanen flyttes fra nuværende placering og til ”Badeparken” eller
andetsteds,
At der indgåes dialog m/ Lyngby Boldklub A/S om større lounge-faciliteter,
herunder klubbens finansiering heraf,
At der etableres en idrætsinstitution i tilknytning til stadion,
At spørgsmålet om en indplacering af ungdomsskolen afventer behandlingen i
Børne- og ungdomsudvalget i juni,
At der ikke indgår plejehjemsetablering i stadionmæssig sammenhæng,
At der arbejdes videre med forbedring af faciliteter for breddeidrætten i dialog med
FIL,
At der med ovenstående udgangspunkt udarbejdes konkrete drifts- og
anlægsbudgetter, idet kommunen tilvejebringer restfinansiering til opfyldelse af
DBU-kravet, og
At der herunder bevilges 0,5 mio. kr. til det videre arbejde herom.
For forslaget stemte 5 (A, F og C).
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Imod stemte 3 (V og O), idet V og O skønner, at alle andre forslag end model A
eller en ren model B er udtryk for, at flertallet søger en udvandet stadionløsning,
som ikke bidrager med noget afgørende nyt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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10
Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence
.

Sagsfremstilling
Sagen genoptages fra forrige møde i økonomiudvalget hvor den blev udsat.
Sagsfremstillingen er omskrevet og fremlægges nu med programmet til
arkitektkonkurrencen og indstilling til valg af 3 arkitektfirmaer til konkurrencen.
Samling af rådhusfunktionerne på én adresse indgår som en del af budgetaftalen
2012-2015, hvor der i budgetperioden er afsat økonomi til gennemførelse af
projektet, herunder afholdelse af en arkitektkonkurrence som et første skridt på
vejen frem mod en til- og ombygning af rådhuset.
I forbindelse med arkitektkonkurrencen skal der udpeges en dommerkomite. For at
sikre en bred forankring i kommunalbestyrelsen foreslås det , at hver politisk
gruppe udpeger et medlem, og at der derudover deltager en repræsentant for MED
systemet, 2 direktører og derudover 2 fagdommere, udpeget af Arkitektforeningen.
Konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen er vedlagt sagen i udkast af 10.
april 2012, m/ tilhørende tidsplan af 6. april 2012, idet der mangler at blive indsat
illustrationer, fotos og enkelte fakta oplysninger. Programmet er blevet tilrettet
således at det fremstår tydeligt, at projektet er et effektiviseringsprojekt både i
forhold til driftsomkostninger og synergi effekter ved at samle medarbejderne i ét
rådhus. Følgende punkter er markeret som særlige opmærksomhedspunkter:
1. Arkitektkonkurrencen skal tage udgangspunkt i sammenhængen med
lokalområdet. Herunder trafikmæssigt, volumenmæssigt og bygningsmæssigt.
2. Kulturelle, arkitektoniske og historiske karakteristika skal fremstå i en
integreret helhed for det gamle rådhus.
3. Der er et bestemt byggefelt, men ingen bestemmende lokalplan. Der skal
udarbejdes bud som lever op til visionen, alle funktionskrav,
bæredygtighedskrav og som tilpasser sig området.
4. Der skal udarbejdes to bud på en tilbygning. Ét på ca. 5000 m2 og derudover
ønskes potentialet undersøgt for at tilbygge et yderligere antal m2 til andre
formål for dermed at optimere udnyttelsen af grunden. Disse formål er ikke
fastlagt, men kunne være: kollegier, ungdomsskole, boliger til udenlandske
medarbejdere fra DTU, erhverv, administration eller en blanding disse eller
helt andre formål. I fastlæggelse af fremtidige formål bør niveauet for

anlægsrammen iagttages i det videre forløb.
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5. Det skal undersøges, hvilke kommercielle aktiviteter, der evt. kan indgå i
byggeriet.
6. Det nye rådhus skal være et vartegn for byen. Det skal udstråle
imødekommenhed, effektivitet og faglighed. Ude indrettes arealer, så det
inviterer til ophold i små ”oaser” og byrum.
7. Kommunen sætter pris på ”forstyrrelser” og vil oprette hyggelige
opholdspladser for at tiltrække brugere, rådgivere, borgere, erhverv,
samarbejdspartnere.
8. Der skal etableres scenarier for placering af Borgerservice, Jobcenter, kantine,
mødecenter, samt kontorområder for at sikre et kompakt hus, effektivt ift.
funktion, arbejdsmiljømæssigt og arealmæssigt.
9. Der skal udarbejdes ideer til en visuel identitet også for en eventuel anden
part i et samlet byggeri.

Arkitektkonkurrencen skal derud over give svar på følgende 3 hovedområder:





Omgivelser - Hvordan bygningen forholder sig til de omgivende pladsdannelser
og gaderum, og hvordan disse kan bearbejdes, så både trafik, ophold og
handelsliv har gode betingelser.
Arkitektur - Bygningens overordnede arkitektoniske udtryk - hvordan den nye
bygning bedst placeres, hvordan tilpasser den sig i skala til omgivelserne,
2
herunder kortlægning af muligheden for at bygge et yderligere antal m
Det indre - Overordnede rumdiagrammer og "flow"diagrammer, der beskriver,
hvordan bygningen funktionelt hænger sammen, herunder hvordan væsentlige
udadvendte funktioner såsom Borgerservice og Jobcenter er placeret, og
hvordan der kan skabes optimale/funktionelle forbindelser mellem den nye
bygning og det eksisterende rådhus.

Der lægges op til, at der i arkitektkonkurrencen kan arbejdes kreativt med
forskellige løsninger på parkeringproblematikken, men at en egentlig stillingtagen
til parkeringsnormen i området vil blive fremlagt i en selvstændig sag.
Indstilling af arkitektteams fra prækvalificerings runde til deltagelse i
arkitektkonkurrencen.
Ud af de 14 indkomne ansøger-teams er 3 teams udvalgt, som fremgår at vedlagte
fortrolige bilag.
Udvælgelsen er foretaget ud fra en lige vægtning af følgende 3 kriterier:
· Referencer
· Teamets tilgang til opgaven
· Teamets faglige kompetencer.
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Som kontrol er der foretaget en vurdering af de ansøgende teams efter følgende 5
kriterier:
·
·
·
·
·

Håndtering af opgaven – Kompetencer / Referencer
Byplanmæssige Kompetencer / Referencer
Rådhus anatomi / funktioner. - Kompetencer / Referencer
Tilgang til bevaringsværdige bygninger – Kompetencer / Referencer
Bæredygtighedstilgang – Kompetencer / Referencer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budgettet for 2012-2015 afsat midler til rådhusprojektet, og der blev i
november 2011 frigivet 3 mio. kr. til arkitektkonkurrence og ansættelse af rådgivere
til initiering af udarbejdelse af OPP-udbud.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. der nedsættes en dommerkomite som beskrevet
2. arkitektkonkurrencen kortlægger muligheden for at bygge ca. 5.000 m² til
kommunens eget behov og undersøger potentialet for at tilbygge et yderligere
antal m2 til andre formål.

3. program for arkitektkonkurrencen anvendes, og
4. at de 3 udvalgte deltagere i arkitektkonkurrencen anvendes.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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11
Oplæg til proces til styrkelse af det politiske og det politisk-administrative
samspil
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget anmodede den 20. marts 2012 om et oplæg til en politisk
drøftelse af samarbejdet internt politisk og samarbejdet mellem det politiske og
administrative system, herunder politisk betjening. Følgende er taget til protokol:
”Der udarbejdes et notat, der initierer opgaven. Der igangsættes et arbejde
vedr. udarbejdelse af retningslinjer for god ledelse - herunder politisk ledelse
- med henblik på at styrke grundlaget for den nye organisations virke,
herunder samspillet mellem den politiske ledelse og den administrative
ledelse”.
I det sagen vedlagte notat af 30. april 2012 er skitseret hvordan arbejdet kan
tematiseres, tilrettelægges og organiseres gennem to sideløbende processer:
1. Politisk samarbejde: Et internt forløb for kommunalbestyrelsens medlemmer om
samspil, roller, samarbejde og intern kommunikation mm.
2. Politisk-administrativ samarbejde, herunder politisk betjening: En række
temadage for både politikere og den nye administrative ledelse om politisk
betjening og samarbejdet mellem politikere og administration i den nye
centerstruktur.
Vedrørende det politiske samarbejde peges på, at Økonomiudvalget rekvirerer
ekstern bistand til formålet.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget beslutter igangsættelse af arbejdet.
Kommunalbestyrelsen deltager i forløbet og får det endelige resultat forelagt til
godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Anslået budget til arbejdet vedr. det politiske samarbejde skønnes at være ca.
120.000 kr., inkl. intern "afgift" til kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning
vedrørende ekstern konsulentbistand. Arbejdet i et §17, stk. 4 udvalg afholdes
inden for rammen.
Indstilling
Direktionen foreslår, at:
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1. Forslaget om de to beskrevne processer - hhv. et intern forløb for
kommunalbestyrelsen og en række temamøder for både kommunalbestyrelsen og
den administrative ledelse i den nye centerstruktur - drøftes.
2. Forvaltningen indhenter relevante tilbud om ekstern bistand til arbejdet vedr. det
politiske samarbejde.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Udsat.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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12
Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med drøftelserne af den nye administrative organisation har der været
fremsat politisk ønske om, at kommunens kommunikationsindsats ved den lejlighed
styrkes i forhold til borgere, virksomheder og andre, som påvirkes af kommunens
beslutninger og har kontakt til og er brugere af kommunens service. Fokus er på
den eksterne kommunikation, men i praksis vil der ofte være sammenhæng mellem
den eksterne og den interne kommunikation.
I det sagen vedlagte oplæg beskrives et forløb, som kan medvirke til at styrke
kommunikationen. Oplægget bygger på forventning om, at der med en
organisatorisk samling af kommunens kommunikationsressourcer i Stab for
Strategi, Erhverv og Kommunikation kan skabes et stærkere fagligt miljø og
kompetencemæssigt fundament end hidtil, bl.a. ved at styrke kompetencerne, ikke
alene hos de kommunikationsfaglige medarbejdere, men i høj grad også resten af
organisationen. Desuden giver den organisatoriske samling nye muligheder for at
kunne prioritere og fokusere på de kommunikationstiltag, som ud fra en samlet
betragtning giver størst organisatorisk og kommunikationsstrategisk værdi og
effekt.
Oplægget lægger op til en grundlæggende opbygning af kommunikationsindsatsen
og består som sådan af nogle kendte udviklingsskridt på kommunikationsområdet.
Grundtanken er, at en styrkelse af kommunikationsindsatsen bør ske ved at tage
udgangspunkt i den "hverdagskommunikation", som foregår i mødet mellem
borger, virksomhed og kommunen - ikke mindst på de kommunale institutioner og
serviceområder, hvor der er den største borgerkontakt. Herfra kan der skabes fælles
læring, udvikles generiske kompetencer og værktøjer. Den bagvedliggende
antagelse er, at hverdagskommunikation, som lykkes, i høj grad påvirker borgernes
mv. opfattelse af kommunen mere generelt og at det gør kommunikationen
nemmere og mere effektiv.
Økonomiske konsekvenser
Oplægget tager højde for, at de centrale ressourcer til kommunikation, både hvad
angår medarbejder og driftsmidler, er begrænsede, og at kommunikationsindsatsen
derfor skal styrkes ved at øge organisationens kommunikative kompetencer
generelt. Størstedelen af de afsatte driftsmidler går i dag til den lovpligtige
annoncering i DGO og til vedligeholdelse af kommunens nuværende hjemmeside.
Der vurderes kun begrænsede muligheder for omdisponering af dette på kortere
sigt. Hvis der ønskes nye og mere ambitiøse kommunikationsindsatser fra centralt
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hold vil det være nødvendigt at finde finansiering hertil på anden vis end indenfor
det eksisterende budget (ca. 0,75 mio. kr. pr. år).
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om igangsætning af det
beskrevne forløb til styrkelse af kommunens kommunikationsindsats.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et forløb til styrkelse af kommunens
kommunikationsindsats som beskrevet i oplægget.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Udsat.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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13
Regional udviklingsplan
.

Sagsfremstilling
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden har fremsendt den sagen vedlagte
skrivelse af 7. marts 2012 sammen med udkast til regional udviklingsplan (RUP)
for perioden 2012-2016 med en vækstdagsorden skitseret gennem fire temaer:
Erhverv, uddannelse, trafik og klima.
KKR vedtog den 27. januar 2012 at anbefale kommunerne at behandle og godkende
planen. Det sagen vedlagte trykte udkast er sendt i offentlig høring, og der kan
afgives høringssvar frem til 14. juni 2012. Høringssvar forventes behandlet af
regionrådet efterfølgende.
Sammenholdes den regionale udviklingsplan med Lyngby-Taarbæks
udviklingsstrategi, Vidensby 2020, er der flere korresponderende indsatsområder.
Lyngby-Taarbæks forslag til kommuneplanstrategi og klimastrategi indeholder på
samme måde emner, der støtter op om den regionale udviklingsplan.
På den baggrund er udarbejdet det sagen vedlagte udkast til høringssvar.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastet til regional udviklingsplan tages til efterretning,
og at høringssvar afgives.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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14
Dagsordensproduktion
.

Sagsfremstilling
Kommunen har tidligere kunnet arbejde med digital dagsordensproduktion i
produktet Minutes Pro. Minutes Pro er mere end 10 år gammelt og understøttes
ikke længere af hverken producenten eller distributører. I forbindelse med
renoveringen af driftsplatformen til Notes var det ikke teknisk muligt at videreføre
Minutes Pro. Der arbejdes derfor med at implementere en ny løsning til digital
dagsordensproduktion – Projekt Dagsordener.
På baggrund af politisk forespørgsel om anskaffelse af publiceringssystemet
eDagsorden fra Ditmer, kan følgende vedr. løsningsvalg oplyses:
Der er følgende to årsager til, at det ikke anbefales at anskaffe eDagsorden fra
Ditmer:
eDagsorden kan udelukkende løfte publicering af dagsordener. Således vil de
manuelle arbejdsprocesser, der ligger bagved produktionen af indhold til
dagsordener, være uændrede.
Kommunen har i dag ikke en generel sikkerhedsløsning til mobile enheder. Den
nuværende sikkerhedsløsning til mobile enheder er indbygget i Notes traveler og
kan alene håndtere traveler-data. Ved anskaffelse af eDagsorden vil der derfor være
behov for at anskaffe en sikkerhedsløsning af mere generel karakter til mobile
enheder. Derfor er der relativt store følgeomkostninger forbundet med anskaffelse
af eDagsorden, jf. det sagen vedlagte notat af 8. maj 2012.
Projekt Dagsorden indebærer plan om, at der primo 2013 er implementeret en
løsning, der indeholder:
 Funktionalitet der digitalt understøtter produktionen af dagsordensmaterialer til
en defineret og ensartet standard
 Netværksfunktioner, som understøtter kommunikationsbehov før og under
møder
 Publiceringsproces med indbygget sikkerhed rettet mod Internet, Polweb,
Intranet
 Anvendelighed på nuværende og fremtidige typer af mobile enheder
 Strukturel og funktionel sammenhæng med kommunens øvrige løsninger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de afsatte rammer.
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Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Det foreslås, at forvaltningen fortsætter anskaffelse og implementering af Projekt
Dagsorden.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt, idet tidshorisonten medio 2013 ønskes fremskyndet til oktober 2012, og
at der i øvrigt sker en koordination af dagsordensproduktionen hurtigst muligt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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15
Lyngby Svømmehal – igangsættelse af projekt
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2012-15 blev det besluttet at igangsætte et nyt projekt om
renovering af Lyngby Svømmehal. Der er afsat knap 10 millioner kroner, og
udgiften forventes afholdt i 2013. Kultur- og fritidsudvalget besluttede på udvalgets
møde 8.december 2011, at det afsatte rådighedsbeløb skal anvendes til en
modernisering af de nuværende faciliteter, som kan være med til at skærpe
svømmehallens profil med fokus på sundhed og velvære. Samtidig skal
svømmehallen være en integreret del af Lyngby Idrætsby. Udvalget besluttede at
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til modernisering af
faciliteterne indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer og indenfor den
økonomiske ramme.
Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der nu forelægges
Kultur- og Fritidsudvalget, således at Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte sagen
og anmode Kommunalbestyrelsen om frigivelse af anlægsbevilling.
Arbejdsgruppens konklusioner
Arbejdsgruppen sætter et varmtvandsbassin øverst på prioriteringslisten, fordi det
tilgodeser både offentlige brugere og foreningsbrugere og fordi det, sammen med
moderniserede omklædningsfaciliteter, vil kunne være med til at trække flere
brugere til hallen, herunder familier. De øvrige ønsker tilgodeser mange af de
eksisterende motionsbrugere og foreningsbrugere og forventes også at kunne
tiltrække nye brugergrupper omkring nye motionsaktiviteter som fx aquaspinning .
Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra, at der skal være så få driftsforstyrrelser som
muligt under moderniseringen af svømmehallen og har derfor foreslået
moderniseringer, der stort set kan udføres uden ekstra lukkedage. Arbejdsgruppen
anbefaler, at arbejdet med moderniseringen af svømmehallen går i gang, så snart
der er truffet en beslutning omkring Lyngby Idrætsby.
Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende prioriterede liste over ønsker til faciliteter:
Forslag til modernisering af Lyngby Svømmehal
Etablering af varmtvandsbassin 6 gange 10 meter, der kan bruges
til mange formål, som fx babysvømning, småbørnsbassin,
træning, aquagymnastik, ophold til svømmere og springere
mellem spring og konkurrence og som derfor opfylder ønsker og
behov hos både offentlige svømmere og foreningsbrugere.

Prisoverslag
8 millioner
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Bassinet opføres under eget tag i tilknytning til svømmehallen, da
dette er det økonomisk mest favorable. I tilknytning til
varmtvandsbassinet reserveres plads til senere at kunne etablere
sauna og dampbad.
Modernisering af omklædningsfaciliteter – 4
familieomklædningsrum og bedre puslefaciliteter i eksisterende
omklædningsrum
Omfordeling af vipper til synkronhop, så der etableres 2 3-meter
vipper til brug for både udspringsklubben og offentlige brugere
samt nyt springtårn
10 aquaspinningcykler
Svømmeure i hver ende af bassinet – til brug for
motionssvømning og konkurrencesvømning
Bænke til tilskuere mellem de to bassiner
Enkle motionsredskaber, som kan bruges af offentlige brugere og
foreninger
Bedre belysning i og omkring springbassin – lys der kan bruges
fleksibelt til forskellige arrangementer
Flydeanlæg langs vippen i udspringsbassin
I alt

800.000 kr.

300.000 kr. (eksklusiv
springtårn, som det ikke
har været muligt at få
indhentet pris på)
100.000 kr.
10.000 kr.
30.000 kr.
30.000 kr.
75.000 kr.

50.000 kr.
9.395.000 kr. eksklusiv
springtårn
Faciliteter, der tænkes ind i det samlede Lyngby Idrætsbyprojekt og som også kan
bruges af svømmehallens brugere
 Styrketræningsrum
 Tørspringsfaciliteter (springgrav)
 Massage og fysioterapi

I forlængelse af arbejdsgruppens arbejde og det skitsearbejde, der er resultatet af
brugerinddragelsesprocessen foreslår forvaltningen, at moderniseringen af Lyngby
Svømmehal og den eventuelle nybygning af varmtvandsbassin tænkes sammen med
(gen)etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i idrætsbyen. Forvaltningen
har her været i dialog med FOF omkring samarbejdsmuligheder i Lyngby Idrætsby,
som det anbefales, at der arbejdes videre med i detailprojekteringen. I forbindelse
med nye samarbejder skal der også ses på de offentlige åbningstider.
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat 9,7 millioner kroner til modernisering af Lyngby Svømmehal. Der er
afsat midler til etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i den pulje, der er
afsat til breddeidrætsfaciliteter i Lyngby Idrætsby.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen
og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
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1. at arbejdet med detailprojekteringen for modernisering af Lyngby Svømmehal
kan sættes i gang
2. at (gen)etablering af motions- og styrketræningsfaciliteter i idrætsbyen
medtænkes i projektet og indgår i detailprojekteringen
3. at FOF indtænkes i detailprojekteringen, hvis der kan opnås enighed med FOF
om konditionerne.
4. at der frigøres anlægsbevilling på 1,5 millioner til detailprojektering af
modernisering af Lyngby Svømmehal samt etablering af motions- og
styrketræningsfaciliteter. Anlægsbevillingen tages fra beløbet afsat til
modernisering af Lyngby Svømmehal.

Kultur- og fritidsudvalget den 10. maj 2012:
Indstillet som foreslået af forvaltningen.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Kommunale vandhandleplaner
.

Sagsfremstilling
Regeringen har den 22. december 2011 vedtaget vandplanerne. Planerne er
udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven, som lovmæssigt implementerer
EU's vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) i Danmark.
Formålet med vandrammedirektivet er at sikre et forbedret vandmiljø på tværs af
landegrænser i EU. Generelt opererer vandplanerne med en målsætning om, at
vandområdernes tilstand skal være ”god økologisk tilstand” inden 2015. I visse
områder er fristen for at opfylde miljømålet forlænget. Vandplanerne har en
planperiode på 6 år. Den aktuelle planperiode løber fra 2010-2015, men er blevet
forkortet med 2 år på grund af forsinkelser i forbindelse med Statens udarbejdelse
af planerne. I planhierakiet er vandplanen en overordnet plan, som al øvrig
kommunal planlægning skal efterleve. For Lyngby-Taarbæk Kommune drejer det
sig om vandplanen for Øresund - Hovedopland 2.3, Vanddistrikt Sjælland.
Vandplanen erstatter Regionplan 2005's retningslinjer.
Forslag til statens vandplaner har i henholdsvis januar 2010 og marts 2011 været
udsendt i hhv. en teknisk forhøring og offentlig høring. Høringerne har givet
anledning til en række ændringer i vandplanerne. Kommunens høringssvar blev
forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde den 12. marts 2010 og 15. marts 2011.
Kommunen skal udarbejde handleplaner, der beskriver den indsats, der skal
gennemføres for at opfylde de statslige vandplaners mål. Kommunens forslag til
vandhandleplanen skal være færdig senest 6 måneder efter, at vandplanerne er
vedtaget, det vil sige senest den 22. juni 2012. Forslag til vandhandleplanen sendes
herefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være endelig vedtaget
senest 1 år efter, at vandplanerne er vedtaget, det vil sige senest den 22. december
2012. Udkast til Lyngby-Taarbæk Kommunes vandhandleplan er vedlagt sagen.
Efter den offentlige høring skal kommunen indarbejde evt. bemærkninger i
vandhandleplanen og den vil efterfølgende blive forelagt Kommunalbestyrelsen til
godkendelse. Detailplanlægningen påbegyndes i 2013, når handleplanerne er
endelig vedtaget.
Vandhandleplanen er blevet udarbejdet på baggrund af det indsatsprogram, der er
fastsat i vandplanen for denne planperiode. Alle indsatser skal gennemføres inden
udgangen af 2015. I Lyngby-Taarbæk er der i denne planperiode indsatser til
ændret vedligeholdelse på ca. 700 m vandløb, restaurering af en sø
(biomanipulation) samt specifikke indsatser til 10 regnbetingede spildevandsudløb.
Desuden skal der indsamles ny viden på grundvandsområdet. En del indsatser på
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blandt andet grundvandsområdet samt søer er udsat til næste planperiode
(2015-2021).
Naturstyrelsen, som skal godkende vandhandleplanen, kan sende planen retur, hvis
den er i strid med vandplanerne, eller hvis kommunen ikke efterlever målene.
Udarbejdelse af handleplanen er sket i samarbejde med Lyngby-Taarbæk
Forsyning, Rudersdal og Gentofte Kommuner samt Naturstyrelsen.
Teknisk Forvaltning har endnu udarbejdet de endelige kort til illustration af
indsatsen og har endnu ikke udsendt handleplanen i intern høring hos de berørte
parter. Såfremt der på denne baggrund kommer ændringer eller præciseringer i
handleplanen før den offentlige høring, ønsker Teknisk Forvaltning derfor
bemyndigelse til at tilføje disse ændringer uden, at de skal forelægges
Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret,
hvis der er foretaget væsentlige ændringer.
Økonomiske konsekvenser
Miljømålene nås ved en kombination af både generelle og målrettede
omkostningseffektive virkemidler. Der er lagt op til, at kommunerne i høj grad skal
benytte de beføjelser, som kommunen allerede i dag har efter sektorlovgivningen
for eksempel på spildevandsområdet. Det er endnu uklart, hvorledes de øvrige
indsatser finansieres. Staten har meldt ud, at der vil blive tildelt DUT- midler som
kompensation for kommunernes udgifter, og desuden vil der være mulighed for at
søge om statslige midler til indsatserne.
Udmøntning af handleplanen vil udover den fysiske indsats kræve en del
administrative ressourcer, da der bl.a. skal meddeles forskellige
myndighedstilladelser i forbindelse med indsatserne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget:
1. godkender Teknisk Forvaltnings forslag til vandhandleplan.
2. bemyndiger Teknisk Forvaltning til at foretage mindre ændringer i forslaget
inden offentliggørelsen den 22. juni 2012, hvis der opstår behov.
Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende, hvis der er væsentlige ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012:
Punkterne 1 og 2 anbefales.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring 3
.

Sagsfremstilling
Som led i tilvejebringelsen af et beslutningsgrundlag for etablering af en letbane i
Ring 3 har den politiske styregruppe og Borgmesterforum iværksat en proces, der
giver kommunerne og regionen mulighed for en intern drøftelse af linjeføring,
stationsplacering, tilkøb af lokale ønsker m.m.
Metroselskabet har i den anledning sendt det sagen vedlagte materiale af 26. marts
2012 i høring frem til den 25. maj 2012. Til efteråret planlægges en tilsvarende
proces omkring det øvrige beslutningsgrundlag samt økonomi.
Linjeføring
Materialet indeholder to varianter. Blå linjeføring svarer til Cowi's rapport fra 2010,
som ligger til grund for Samarbejdsaftalen og derfor er udgangspunktet for arbejdet
med beslutningsgrundlaget. I orange linjeføring har Metroselskabet søgt dels at
optimere rejsetider, passagertal m.m., dels at begrænse anlægsomkostninger og
konsekvenser for vejtrafikken i anlægs- og driftsperioden.
For Lyngby-Taarbæk varierer blå og orange linjeføring primært omkring Lyngby
Station og Lyngby Rådhus samt i området langs Lundtoftegårdsvej. Her indgår
Lundtoftebanens tracé langs Helsingørmotorvejen i orange linjeføring med henblik
på at øge rejsehastigheden på strækningen og at opretholde kapaciteten for
biltrafikken i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej.
DTU har i brev af 16. april 2012 foreslået en alternativ linjeføring via DTU.
Forvaltningen har anmodet Metroselskabet om en nærmere vurdering af DTU's
forslag samt om en vurdering af en eventuel forlængelse af letbanen til Ravnholm
Erhvervsområde.
Stationsplacering
Samarbejdsaftalen indeholder følgende stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune:
Lyngby Station, Lyngby Storcenter, Lyngbygårdsvej, Akademivej, DTU og
Lundtofte. Disse navne er indtil videre kun arbejdstitler.
I samarbejde med Movia og Lokalbanen A/S undersøger Metroselskabet, om der er
et forretningsmæssigt grundlag for en 7. station placeret på Klampenborgvej ved
Nærumbanen. Denne station er vist både i blå og orange linjeføring, men ikke
nærmere beskrevet i materialet.
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Stationen ved Lyngbygårdsvej er i orange linjeføring placeret ved motorvejen.
Forvaltningen vurderer, at stationen i givet fald ligger bedre på Klampenborgvej
mellem Sorgenfrigårdsvej og Lundtoftegårdsvej.
Ved Lyngby Station og torvet har Metroselskabet undersøgt 5 alternative løsninger,
jf. det sagen vedlagte materiale af 27. april 2012.
Tilkøb af lokale ønsker
Kommunernes og regionens ønsker/ændringsforslag inddeles i to kategorier.
Kategori 1-ønsker kan være ønsker, der ikke har indflydelse på letbanens samlede
økonomi, eller ønsker til ekstra anlægselementer, som ikke har indflydelse på
driften. Sidstnævnte ønsker kan håndteres ved tilkøb. Kategori 2-ønsker har
indflydelse på projektets samlede økonomi, f.eks. ved at medføre længere rejsetid
og dermed færre passagerer. Her træffer projektets samlede parter beslutning om,
hvorvidt og evt. hvordan ønsket kan indgå i det videre projekt.
Orange linjeføring indeholder kategori 1-ønsker, som ikke repræsenterer tilkøb for
Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ikke taget stilling til kategorisering af
eventuelle linjeføringer til DTU og Ravnholm, men de kan medføre tilkøb for
kommunen.
Høringssvar
På ovennævnte baggrund foreslår forvaltningen, at følgende temaer indgår i
kommunens høringssvar:
1. Blå/orange linjeføring
Ved Lyngby Station og torvet er der som nævnt undersøgt 5 alternativer. På
baggrund af Metroselskabets vurdering af disse alternativer anbefaler forvaltningen
orange linjeføring, hvor letbanen benytter Søndre Torvevej og har standsningssted
på Jernbanepladsen.
Omkring Lundtoftegårdsvej anbefaler forvaltningen også orange linjeføring af
hensyn til rejsehastigheden for letbanen og trafikafviklingen i krydset
Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej. Det forudsættes, at adgangsforholdene til
rækkehusbebyggelsen på Kornagervej, Agervang og Torsvang kan løses på en
hensigtsmæssig måde.
I orange linjeføring anbefaler forvaltningen, at stationen benævnt Lyngbygårdsvej
placeres på Klampenborgvej mellem de to dele af rækkehusbebyggelsen.
Der pågår en udredning af alternative linjeføringer omkring DTU samt vurdering af
forlængelse til Ravnholm. Hvis disse vurderinger ikke fører til ønsker om
ændringer, anbefaler forvaltningen, at orange linjeføring lægges til grund for det
videre arbejde.
2. Station ved Nærumbanen
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Movia, Lokalbanen A/S og Metroselskabet undersøger, om der er
forretningsmæssigt grundlag for en station på Klampenborgvej ved Nærumbanen.
Forslaget er ikke et ønske fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ikke træffes
isolerede beslutninger om denne station, da den kan påvirke placeringen af de
øvrige stationer i byen.
3. Jernbanebroerne over Buddingevej
Den nuværende tilstand af jernbanebroerne på Buddingevej ved Nordbanen er ikke
tilfredsstillende. Der skal tages kontakt til Banedanmark angående en mulig
koordinering af letbaneprojektet og Banedanmarks planer for
udskiftning/vedligeholdelse af broerne.
4. Bussernes fremkommelighed
For at opretholde bussernes fremkommelighed i Kgs. Lyngby bør busserne kunne
anvende letbanetracéet på udvalgte strækninger. Forvaltningen anbefaler, at denne
vurdering foretages i samarbejde med Movia.
5. Ekspropriationer
Omfanget af ekspropriationer bør minimeres. Forvaltningen vurderer, at der ud for
De Engelske Rækkehuse kan etableres en tilfredsstillende løsning inden for det
nuværende vejareal.
6. Barrierevirkning og æstetik
Letbanetracéet kan ikke passeres på de fleste strækninger af hensyn til sikkerhed,
hastighed m.m. Dette medfører særlige problemer for grundejerne langs
Buddingevej og øger antallet af U-vendinger i de signalregulerede kryds.
Forvaltningen anbefaler, at mulighederne for at reducere letbanens barrierevirkning
undersøges nærmere, og at det i det centrale Lyngby bør være muligt frit at passere
letbanetracéet. I dette område bør køreledninger så vidt muligt undgås, og
letbanetracéet bør etableres i niveau med det øvrige vejareal og som en naturlig del
af vejen.
7. Letbanemateriel
Idet kommunen anerkender beslutningen om at anvende standardmateriel, bør
mulighederne for en batteriløsning undersøges med henblik på at undgå
køreledninger på centrale strækninger. Desuden bør letbanen kunne medtage
cykler.
8. DTU og Ravnholm
Stillingtagen til linjeføring og stationsplacering i området afventer Metroselskabets
vurderinger.
Økonomiske konsekvenser
Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det foreslås, at ovennævnte anbefalinger danner grundlag for kommunens
høringssvar, jf. vedlagte udkast.

Udviklings- og Strategiudvalget den 8. maj 2012:
Godkendt med følgende tilføjelser:
Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende
stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej.
Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og
ønsker følgende med i høringssvaret:
Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende , at linjeføringen bliver så
optimal som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes.
Udvalget (R, C, F og A) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages
ud af høringssvaret. (V) stemte imod dette.
(C) tager forbehold over for linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at
linjeføringen går gennem DTU.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012:
Godkendt, med følgende tilføjelser:
Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende
stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej.
Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og
ønsker følgende med i høringssvaret:
Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende, at linjeføringen bliver så optimal,
som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes.
(C og F) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af
høringssvaret. (V og O) er ikke enige i dette.
(C) tager forbehold overfor linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at
linjeføringen går gennem DTU.
(C) forudsætter, at linjeføringen kan holdes indenfor det nuværende vejprofil på
Buddingevej.
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Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 9. maj 2012:
Godkendt med følgende tilføjelser:
Udvalget anbefaler Kommunepakken (Orange linjeføring) vedrørende
stationsplaceringen ved Klampenborgvej/Lyngbygårdsvej.
Udvalget er positive overfor, at der vurderes på en linjeføring tættere på DTU, og
ønsker følgende med i høringssvaret:
Lyngby-Taarbæk Kommune finder det afgørende , at linjeføringen bliver så
optimal som muligt, hvorfor en linjeføring gennem DTU stærkt bør overvejes.
(A, B, C og F) ønsker, at vurderingen af forlængelse til Ravnholm tages ud af
høringssvaret. (V) stemmer imod.
(C) tager forbehold over for linjeføringen ad Søndre Torvevej og anbefaler, at
linjeføringen går gennem DTU.
(C) forudsætter, at linjeføringen kan holdes indenfor det nuværende vejprofil på
Buddingevej. De øvrige partier konstaterer, at dette allerede fremgår af
høringssvaret.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales i overensstemmelse med behandlingen i fagudvalgene, idet forvaltningen
udarbejder et justeret udkast til høringssvar til brug ved kommunalbestyrelsens
behandling.
C opretholder forbehold fra byplanudvalget.
Endvidere godkendtes forhandlingsmandat til forvaltningen vedr. DTU, jf. det på
mødet omdelte fortrolige dokument herom dateret 11. maj 2012.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Helhedsplan for de stationsnære områder omkring Sorgenfri S-station
.

Sagfremstilling
Resumé
Økonomiudvalget behandlede den 13. december 2011 de indkomne idéer og forslag
til forhøring om Sorgenfri Torvs fremtid. Udvalget besluttede, at bemyndige
forvaltningen til at arbejde med et forslag til ny proces og tidsplan for en udvikling
af området, herunder at sondere ønsket hos ejerne af Sorgenfri Torv såvel som de
øvrige grundejere m.h.t. at indgå i en helhedsplan for de stationsnære arealer.
Forvaltningen har efterfølgende afhold møder med de berørte ejere herom.
På den baggrund har Freja ejendomme og MT Højgaard den 10. april 2012
fremsendt program for parallelopdrag til en udvikling af området.
Proces og tidsplan
Et parallelopdrag er en arbejdsform, hvor flere teams udarbejder hver sit forslag,
men hvor ideerne udvikles igennem workshops mv. Bygherren har oplyst, at i dette
parallelopdrag får deltagerne ikke lejlighed til at se hinandens forslag. Der vil blive
afholdt 3 workshops, hvor MT Højgaard, Freja ejendomme, andre faglige rådgivere
samt forvaltningen vil sparrer med de fire arkitektteams. Følgende fire teams er
udvalgt efter prækvalificering og interviews: PLH arkitekter/Stig Lennart
Andersson, Transform, Polyform og Entasis.
Den sidste workshop vil finde sted den 30. maj 2012, hvor de fire teams vil
præsentere projekterne. Herefter vil bygherren gennemgå og vurdere projekterne
sammen med en faglig komité. Efterfølgende fremsender bygherren sit forslag sammen
med vurderingskomitéens sammenfatning. De fire bud kan i princippet alle bidrage til

den videre udvikling af en helhedsplan for området og lokalplangrundlag for den
tidligere politistation.
Det foreslås, at processen med en forhøring om de stationsnære arealer fremmes, da
de indkomne projektforslag vil indgå som en del af de mulige idéer og forslag til en
udvikling af området. Det foreslås at projekterne udstilles, og at der i forbindelse
med åbningen af udstillingen afholdes et borgermøde. Selvstændig sag om
forhøring forelægges for udvalget på junimødet.
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Indhold af Program
Program for parallelopdrag af marts 2012 er lagt på sagen. I programmet fastsættes,
at projektforslaget skal indeholde følgende:
- Bebyggelsesplan for Hummeltoftevej 14, der er karakterfuld og
identitetsskabende. Bebyggelsesplanen skal bygge på volumenstudier, en
beskrivelse af rumlige kvaliteter, anvendelsespotentialer og indeholde et
arkitektonisk bud.
- Bebyggelsesplanen skal kunne indgå i en visionær plan for hele området, herunder
primært Sorgenfri Station, Hummeltoftevej og Sorgenfri Torv, hvor kendte og nye
typer af forholdet mellem byudvikling i den store skala, trafik, funktioner,
bygningskunst og landskabskunst bliver til en berigelse af stedet.
- Forholdet til ”stedets” karakteristika, den bymæssige strukturelle sammenhæng og
til landskabet.
- Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i en høj arkitektonisk kvalitet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget for så vidt angår fastlæggelse af kommuneplanrammer for
området.
Byplanudvalget for så vidt angår fastlæggelse af lokalplangrundlag for området.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. processen med en forhøring om de stationsnære arealer fremmes,
2. de indkomne forslag indgår som en del af de mulige idéer og forslag til en
udvikling af området, og
3. projektforslagene udstilles, og at der afholdes et borgermøde i forbindelse med
åbning af udstillingen.

Byplanudvalget den 9. maj 2012:
Ad 1 – 3 Anbefales.
Ejerne af Hummeltoftevej 114 inviteres til næste udvalgsmøde. Udvalget ønsker
endvidere et oplæg til, hvordan borgerdialogen kvalifiseres bedst muligt.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Kommunale repræsentanter i bestyrelsen for Foreningen Lyngby-Taarbæk
Vidensby
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011, jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift, at kommunen kan indgå som medlem af foreningen på baggrund
af de for foreningen opstillede vedtægter. Samtidig blev det fastlagt, hvorledes
kommunalbestyrelsens repræsentanter udpegedes til brug ved foreningens stiftelse.
På foreningens stiftende generalforsamling den 23. januar 2012, jf. den sagen
vedlagte protokoludskrift heraf, indtrådte fra kommunens side således Søren P.
Rasmussen, Simon Pihl Sørensen, Hans Henrik Madsen samt Rolf
Aagaard-Svendsen i bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer blev indvalgt for
perioden frem til afholdelse af foreningens første ordinære generalforsamling.
På den stiftende generalforsamling blev endvidere besluttet, at foreningens første
ordinære generalforsamling afholdes den 24. maj 2012.
Kompetence
Kommunalbestyrelsen, idet sagen forelægges gennem økonomiudvalget som følge
af kommunens bidrag til finansiering af foreningens virksomhed.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til, hvem der på generalforsamlingen
skal indstilles som kommunens fire repræsentanter.

Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales, idet der peges på følgende kommunale repræsentanter:
Rolf Aagaard-Svendsen, Hans Henrik Madsen, Simon Pihl Sørensen og Søren P.
Rasmussen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:
Sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
På foreningens generalforsamling indstilles Rolf Aagaard-Svendsen, Hans Henrik
Madsen, Simon Pihl Sørensen og Søren P. Rasmussen.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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20
Omegnskommunernes Samarbejde - orientering om igangsatte projekter
.

Sagsfremstilling
På borgmestermødet den 9. marts 2012 i Omegnskommunernes Samarbejde blev
det besluttet at igangsætte fem arbejdsgrupper med repræsentation af borgmestrene
fra de deltagende kommuner, jf. det sagen vedlagte referat af mødet. De fem
arbejdsgrupper dækker følgende områder:
 Trafik og erhvervsudvikling
 Beskæftigelse og uddannelse
 Sundhed og velfærd
 Kommunikation
 Restancer.
Til brug for mødet var der udarbejdet den sagen vedlagte handleplan af 2. marts
2012 med beskrivelse af indholdet i og forslag til initiativer indenfor de fem
arbejdsgrupper. Sammensætningen af de fem arbejdsgrupper fremgår af det sagen
ligeledes vedlagte notat af 9. marts 2012. De enkelte arbejdsgrupper arbejder med
emnerne frem mod næste borgmestermøde den 8. juni 2012. Lyngby-Taarbæk
Kommune er repræsenteret i arbejdsgruppen om trafik og erhvervsudvikling, hvor
Rødovre Kommune er "tovholder". Kommunaldirektørerne fra de otte deltagende
kommuner mødtes den 28. marts 2012 for at afklare det nærmere indhold i og det
videre arbejde med oplæg på trafik- og erhvervsområdet. På mødet blev det
besluttet, at arbejdsgruppen alene arbejder med trafikområdet, og at fokus er på at
øve indflydelse på den nedsatte Trængselskommission og få del i de mere end 1
mia. kr., som er afsat til investeringer i kollektiv trafik. Trængselskommissionen
skal i januar 2013 fremlægge forslag for Regeringen. En samlet strategi er planlagt
at skulle ligge færdig august 2013.
For at kunne fremkomme med forslag til investeringer i den kollektive trafik
nedsatte kommunaldirektørerne en trafikgruppe bestående af folk med tekniske,
økonomiske og kommunikationsfaglige kompetencer. Bjarne Holm Markussen
deltager i gruppen, som i første omgang har fået i opdrag at udarbejde en samlet
oversigt over allerede beskrevne forslag til investeringer i den kollektive trafik i
omegnskommunerne og city, jf. herved det sagen vedlagte forslag af 22. marts 2012
til principper for fælles interessevaretagelse.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har på det foreliggende grundlag ikke økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
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Økonomiudvalget beslutter om kommunens deltagelse i arbejdsgruppen om trafik
og erhvervsudvikling. Når der foreligger forslag fra arbejdsgruppen om
investeringer i den kollektive trafik, vil disse blive forelagt Teknik- og
Miljøudvalget og Økonomiudvalget som forudsætning for Kommunalbestyrelsens
stillingtagen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at kommunen deltager i arbejdsgruppen om trafik og
erhvervsudvikling.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Fælles overblik over erhvervsservicen i de nordsjællandske kommuner
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget fik den 20. marts 2012 en mundtlig orientering om, at
kommunen sammen med kommunerne i Nordsjælland har igangsat et arbejde med
at skabe fælles overblik over, hvordan de enkelte kommuner har valgt at organisere
deres erhvervsservice og hvilke øvrige erhvervspolitiske og -udviklingsmæssige
initiativer, som de har taget. Drøftelserne har også handlet om de enkelte
kommuners samarbejdsaftaler med Væksthus Hovedstadsregionen, og her har der
været fælles interesse for erfaringsudveksling. Trods forskelle i bl.a. organisering
og økonomiske rammer er der omvendt ligheder i den måde, som kommunerne
leverer den lokale erhvervsservice til iværksættere og nystartede virksomheder. I de
fleste kommuner varetages dette af eksterne leverandører, og servicen svarer til det,
som leveres i Lyngby-Taarbæk Kommune i form af informationsmøder, kurser og
temamøder.
I forbindelse med drøftelserne er det kommet frem, at de fleste kommuner ønsker
større sammenhæng mellem kommunens egen erhvervsservice og den service, som
leveres af Væksthuset. Der efterspørges en enstrenget service, således at det bliver
nemmere for iværksættere og virksomheder at finde vej i systemet og få en samlet
service, lige fra den basale til den mere specialiserede service. Nogle af de
deltagende kommuner overvejer at lægge deres lokale erhvervsservice ind under
Væksthuset for at få sammenhæng.
Forvaltningen har ikke nærmere vurderet denne mulighed for Lyngby-Taarbæk
Kommune, idet noget sådant dog under alle omstændigheder må forventes at ville
medføre merudgifter, da Væksthuset er dyrere end kommunens nuværende
leverandør. Imidlertid er det relevant at vurdere den fremtidige organisering af
kommunens erhvervsservice i sammenhæng med vidensby-strategien og det lokale
samarbejde herom.
Økonomiske konsekvenser
Sagen indebærer ikke økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, orienteringen tages til efterretning.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Status Beskæftigelsesplan 2012 1. kvartal
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen udarbejde en beskæftigelsesplan,
der beskriver udfordringer og sætter mål for beskæftigelsesindatsen.
Hvert kvartal forelægger forvaltningen en status for udviklingen i målopfyldelsen i
beskæftigelsesplanen. Status forelægges økonomiudvalget og består af følgende:
 Et kort notat med status for de enkelte mål samt uddybning af status for
mål, hvor der er udfordringer.
 En oversigt over status på de enkelte mål
 En række figurer, der viser udviklingen for hvert mål
 7 figurer, der viser baggrundsdata om den registrerede bruttoledighed,
udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, udviklingen i rettidigheden for
henholdsvis jobsamtaler og aktivering.
Der henvises til det sagen vedlagte notat af 2. maj 2012 om status på
Beskæftigelsesplan 2012, 1. kvartal.
I forhold til status for ministerens mål (arbejdskraftreserven, tilgangen til
permanent offentlig forsørgelse, unge på offentlig forsørgelse og ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse) bygger status på tal fra
februar 2012 og dermed er tal for marts 2012 ikke med. Årsagen er en forsinkelse
fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i opgørelsen af status for ministermålene. Såfremt
tallene bliver tilgængelige inden mødet i Økonomiudvalget, vil forvaltningen
medbringe nyeste status for ministermålene til mødet.
Status for 1. kvartal 2012 viser overordnet set en positiv udvikling i forhold til de
fastsatte mål. Dette skal ses i lyset af en fortsat usikkerhed om udviklingen i
ledigheden og at forventningen fortsat er en svagt stigende ledighed i 2012.
Ligeledes er der også behov for fortsat fokus på en række områder, hvor der er
udfordringer jf. sag om resultatrevisionen, som blev forelagt økonomiudvalget den
17. april 2012. I resultatrevisionen er der en uddybet redegørelse for jobcenterets
indsats for at imødegå udfordringerne. Denne sag giver på den baggrund en kort
status for opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2012.
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Status viser en positiv udvikling i forhold til følgende områder:






Arbejdskraftreserven
Tilgangen af personer på permanent offentlig forsørgelse
Akademikerindsats
Sygedagpengeindsats
Virksomhedsrettet indsats

Det er afgørende at holde stort fokus på indsatsen og dermed fastholde den
positive udvikling, som er i forhold til målene nævnt herover. Ligeledes er der
også stort fokus på indsatsen i forhold til de tre mål, hvor status for 1. kvartal viser
at målene endnu ikke er nået. Det er i forhold til disse tre mål:
 Unge på offentlig forsørgelse
 Ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse
 Langtidsledighed
Unge på offentlig forsørgelse: I forhold til unge på offentlig forsørgelse viser
status en stigning på 0,8 pct. fra december 2010 til februar 2012. Målet er et fald
på 1 pct. fra december 2010 til december 2012. Lyngby-Taarbæk har dog en
makant lavere stigning i forhold til andre kommuner med samme rammevilkår, der
har en stigning på 4,9 pct.
Ikke vestlige borgere på offentlig forsørgelse: Målet er at fastholde samme
niveau som i december 2010 i antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig
forsørgelse. Status viser en stigning på 6,7 pct. fra december 2010 til februar 2012.
Gruppen af sammenlignelige kommuner har haft en stigning på 7,9 pct.
Langtidsledighed: I beskæftigelsesplan 2012 er der mål om en maksimal stigning
på 5 pct. i antallet af borgere med mere end 1 års ledighed. Status viser en stigning
på 5,5 pct. fra december 2010 til februar 2012. Samme opgørelse for
sammenlignelige kommuner viser, at de samlet set har haft en stigning på 19,4 pct.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at status for Beskæftigelsesplan 2012, 1. kvartal tages til
efterretning.
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Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Taget til efterretning, idet udvalget noterer sig udviklingen i andelen af unge på
offentlig forsørgelse som særligt opmærksomhedspunkt, som ønskes nærmere
beslyst.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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23
VVM-høring om Banedanmarks signalanlæg på strækningen Lyngby-Hillerød
.

Sagsfremstilling
Banedanmark ønsker at udskifte signalsystem på S-banestrækning
Lyngby-Hillerød. Signaludskiftningen vil forbedre sikkerheden og regulariteten på
strækningen. Endvidere kan S-togenes hastighed øges fra 88 til 108 km/t, som på
resten af S-togsnettet.
Projektet medfører, at den markante ”ga-da-gung-lyd” forsvinder, da alle
sporisolatorer på skinnerne fjernes. Den øgede toghastighed medfører omvendt en
øget støj på op til 4 dB over Miljøstyrelsens vejledende krav. Det forekommer især
i åbne landområder, men medfører også en stigning i antallet af støjbelastede
boliger. Banedanmark tilbyder støjisolering af disse boliger, der ligger spredt på
strækningen Lyngby – Hillerød.
Projektet har VVM-pligt på baggrund af en VVM-screening, da projekteter
omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14, jf. bilag 1 pkt 24.
Naturstyrelsen Roskilde er myndighed for projektet. Lyngby-Taarbæk Kommune er
part og dermed høringsberettiget.
Kommunalbestyrelsen behandlede den 19. december 2011 forslaget til
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for nyt signalanlæg på
S-banestrækningen Lyngby-Hillerød. Som følge heraf sendte Lyngby-Taarbæk
høringssvar med bemærkninger vedr. flg. punkter:



Tydeliggørelse af hvilke boliger, der vil blive støjbelastet og hvilke, der vil
blive tilbudt støjisolering
Opdatering af kortmateriale, så bl.a. "Hvalen" indgår i undersøgelsen.

Naturstyrelsen har nu fremsendt den sagen vedlagte sammenfattende redegørelse af
11. april 2012 m/ bilag.
Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere afgivne bemærkninger har medført en
opdatering af kortmateriale og en ny støjberegning af hele strækningen.
Naturstyrelsen har endvidere fremsendt en liste over hvilke boliger, der vil blive
støjbelastet, samt hvilke boliger, der vil blive tilbudt støjisolering.
Da "Hvalen" blev opført på et allerede støjpåvirket område har bygningen
støjafskærmende glasfacade mod banen og et bueformet design hvor boligerne er
vendt væk fra banen. Dermed er boliger og gårdmiljø afskærmet fra støjpåvirkning
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fra banen, så støjpåvirkningen ligger indenfor de vejledende grænseværdier.
Banedanmark har med de supplerende beregninger redegjort for, at støjpåvirkning
af boliger i "Hvalen" fortsat vil ligge indenfor de vejledende støjgrænser på trods af
øget støjbelastning som følge af signalprojektet.
Forvaltningen vurderer, at Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger fra
høringssvar er behandlet på tilfredsstillende vis. Forvaltningen mener endvidere, at
projektet ikke er til hinder for større udviklingsmuligheder i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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24
Pulje til bygningsvedligeholdelse 2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budget 2012 er der afsat en investeringspulje på 4,95 mio. kr. til
genopretning af kommunens bygningsmasse. De i 2012
planlagte arbejder fremgår af det i sagen vedlagte bilag. Midlerne er prioriteret ud
fra en trangsmæssig fordeling imellem kommunens bygningsmasse fordelt på
vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 4,95 mio. kr., der
finansieres af det i 2012 afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Godkendelse af udviklingsstrategi - Rammeaftale 13
.

Sagsfremstilling
Kommunerne fik i marts 2011 ansvaret for at koordinere det specialiserede
socialområde og udarbejde en årlig rammeaftale i to dele, henholdsvis en
udviklingsstrategi og en styringsaftale.
Kommunerne i Region Hovedstaden skal inden 1. juni 2012 godkende
udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale
rammeaftale. Udviklingsstrategien skal bl.a. sikre koordinationen i udviklingen af
de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen.
KKR Hovedstaden godkendte udviklingsstrategien på sit møde d. 23. marts 2012.
Udviklingsstrategien samt en del bilag til denne er udsendt med dagsordenen.
Resterende bilag ligger i sagen.
Formålet med udviklingsstrategien er:
 at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af
kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige
tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede
problemer
 at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt
takst- og udgiftsudvikling
 at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og
målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer (på særlige
områder) anvendes hensigtsmæssigt.
Udviklingsstrategien omfatter således ikke alle tilbud på det specialiserede
socialområde, men fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og
specielle behov, som kræver et stort
befolkningsgrundlag.
Udviklingsstrategien for 2013 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra
kommunerne om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og
tilbudstyper samt indberetninger fra
kommunerne og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet.
På baggrund af analysen af indberetningerne kan der udledes udviklingstendenser
og perspektiver for det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne i 2013
og årene frem. De temaer
der er drøftet i KKR fremgår af notat d. 18. april 2012, der er udsendt til udvalgets
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medlemmer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
sagen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012:
Anbefales.
Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:
Anbefales.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Status kontrolgruppens arbejde 2011
.

Sagsfremstilling:
Som led i budgetforliget for 2008 blev der i Social- og Sundhedsforvaltningen
etableret en kontrolenhed til bekæmpelse af socialt bedrageri i Lyngby-Taarbæk
Kommune og der blev indarbejdet et sparekrav på 1,4 mio. kr. i 2008, 1,9 mio. kr. i
2009, 2,4 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. i 2011.
Kontrolgruppen har i 2011 gennemgået:
157 økonomiske fripladssager og sendt tilbagebetalingskrav ud til 109

personer
46 modtagne anmeldelser fra borgere omkring socialt bedrageri

liste over 150 personer med ukendt adresse

liste over 95 sager med nyfødte børn hvor forældrene ikke bor sammen

9 virksomhedskontrolprojekter

Kontrolgruppens nyindkøbte ”Kontroludtrækssystem” blev taget i brug i starten af
andet kvartal 2011. Via dette udsøgnings- og undringslistesystem har
Kontrolgruppen undersøgt personer med ukendt adresse samt ikke samboende
personer, der har fået børn sammen. Det drejer sig om børn født i 2010 og 2011.
Arbejdet fortsætter i 2012.
SKAT fik i 2011 tilført ressourcer til forøget virksomhedskontrol, hvilket
resulterede i et tættere samarbejde. Der blev foretaget 9 virksomhedskontroller i
Lyngby-Taarbæk Kommune, heraf et projekt, hvor 9 kiosker blev kontrolleret, samt
et tværkommunalt samarbejde mellem SKAT og 5 omegnskommuner, hvor 28
virksomheder på Lyngby Hovedgade blev kontrolleret.
I to tilfælde af Kontrolgruppens egne planlagte virksomhedskontrolbesøg, har
politiet været behjælpelig med at sikre opgavens udførelse.
Kontrolgruppen har i 2011 haft et frugtbart samarbejde med kommunens
ejendomskontor, i sager omkring tvivlsomme bopælsregistreringer.
Kontrolgruppen har ligesom i de tidligere år afholdt kvartalsmøder i en tværfaglig
projektgruppe, hvor sagsbehandlere fra de forskellige ydelsesafdelinger er
repræsenteret.
Kontrolgruppen har i 2011 registreret 46 modtagne anmeldelser fra borgere, der
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ønskede at anmelde personer for socialt bedrageri. Hovedparten af disse blev
modtaget anonymt, enten telefonisk eller skriftligt. Alle sager undersøges, bl.a. for
at finde ud af, om en anmeldelse er af chikanemæssig karakter eller om en
anmeldelse er ubegrundet. 27 anmeldelser er blevet henlagt, uden at der har kunnet
konstateres et tilbagebetalingskrav. 5 af de henlagte sager havde karakter af rene
chikanesager. Der er truffet afgørelse i 8 af anmeldelserne og 11 anmeldelser er
endnu ikke færdigbehandlet.
Der blev i 2011 ikke ført statistik over modtagne undringssager fra kommunens
forskellige udbetalende enheder. Det er dog Kontrolgruppens vurdering, at der er en
stigning i antal af henvendelsessager og at der er en skærpet bevågenhed omkring
socialt bedrageri i kommunens forskellige forvaltninger.
Økonomiske konsekvenser:
Kontrolgruppens opnåede tilbagebetalingskrav samt årlige besparelser fremgår af
tabel 1.
Tabel 1: Kontrolgruppen - Økonomisk status 2010-2011
2010
2011
Ydelser
Brutto kr. Netto kr.
Brutto kr.
Netto kr.
Kontanthjælp
§34 høje boligudgifter
Boligsikring
Ordinært og ekstra
børnetilskud
Sygedagpenge
Hjemmehjælp
Boligydelse
Økonomisk friplads
Førtidspensioner mv.
Skattesager mv.
100% statsrefusion
Samlet tilbagebetalingskrav
(1)
Årlig besparelse (2)
Samlet besparelse
Budgetteret besparelse (3)
Klager sendt til Det sociale
Nævn
Heraf har kommunen fået
medhold

161.321
36.668
122.127

104.858
23.834
61.063

923
0
22.658

600
0
11.314

205.755
95.952
212.120
5.477
580.800
12.041
193.873
16.152

0
0
212.120
1.369
580.812
7.827
64.000
0

63.816
0
30.586
0
838.358
0
0
134.780

0
0
30.586
0
838.359
0
0
0

1.642.286
1.816.493
3.458.779
2.400.000

1.055.883
1.050.273
2.106.156

1.091.121
2.104.911
3.196.002
2.900.000

880.859
1.719.903
2.600.762

7

3

7

(1 ikke
1 afgjort)

2012

2.900.000

Note: 1. Tilbagebetalingskravet er alene krav, som ønskes tilbagebetalt pga.
manglende opgivelse af indtægt m.v. og som betyder, at borgeren ikke har været
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berettiget til den angivne ydelse i en periode.
Note 2. Den årlige besparelse angiver kroneværdien af den ændrede eller stoppede
ydelse et år frem. Beløbet angiver således hvad der er ændret eller stoppet af
ydelser og som ikke længere udbetales uberettiget.
Note 3. Den budgetterede besparelse er uændret i 2012.
Projekter for år 2012:
Kontrolgruppen har valgt at fokusere målrettet på en række sociale ydelser, for at
undersøge omfanget af uretmæssige udbetalinger og bringe disse til ophør. Af
ydelser indgår:
 Pensionstillæg udbetalt til enlige – men som er gift eller samlevende
 Selvstændige som er 100 % sygemeldte og som modtager sygedagpenge
 Ordinært og ekstra børnetilskud til enlige som har fået stoppet deres tilskud,
ved ikke at reagere på de årlige enlige erklæringer, som kommunen udsender
Kontrolgruppen har indgået en samarbejdsaftale med kommunens Pladsanvisning
omkring regulering, af de nuværende økonomiske fripladser. Den nye procedure
skal forhindre, at der årligt efterreguleres store tilbagebetalingsbeløb. Det er
Kontrolgruppens vurdering, at der skal følges tæt op på dette område, da der er
store økonomiske besparelser at hente for kommunen.
Det tætte samarbejde med SKAT vil fortsætte i 2012. SKAT har dog udmeldt at de
har færre ressourcer til rådighed i 2012, hvilket kan få konsekvenser på
hyppigheden af virksomhedskontroller fra deres side.
I 2012 vil Kontrolgruppen indgå i en større dialog med Udbetaling Danmark
omkring det fremadrettede samarbejde med kontrolopgaverne.
Kontrolgruppen vil videreudvikle brugen af det tilgængelige udsøgnings- og
undringsliste system, for at opnå det fulde udbytte af systemets muligheder.
Systemet er tiltænkt som et supplement til at opspore bedragerisager, samtidig med
Kontrolgruppens behandling af anmeldelser og henvendelsessager.
Det er Kontrolgruppens vurdering, at mængden af borgerhenvendelser og
anmeldelser vil være uændret eller stigende i 2012.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at kontrolgruppens arbejde i 2011 tages
til efterretning.
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Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012
Anbefales.
Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Taget til efterretning, idet forvaltningen vender tilbage med forslag til yderligere
tiltag på området.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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27
Model for frokostordning i LTKs daginstitutioner 2012
.

Sagsfremstilling
I 2010 trådte lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner i kraft. Samme år
skulle Børne- og Ungdomsudvalget for første gang træffe beslutning om en model
for en kommunal frokostordning som forældre og forældrebestyrelserne senere
kunne fravælge. Forud for forældrenes valg havde Lyngby-Taarbæk Kommune i
samarbejde med Cowi gennemført en større udbudsproces omkring valg af
leverandør.
Ifølge loven skal forældrebestyrelser og forældre senest hvert andet år træffe
beslutning om en kommunal frokostordning, og derfor skal forældrebestyrelser og
forældre inden udgangen af 2012 træffe beslutning om frokostordningen.
Børne- og Fritidsforvaltningen lægger op til en forenkling af processen omkring
valg af ekstern leverandør til frokostordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune i
2012. Det foreslås, at forældre og forældrebestyrelser først høres om de ønsker en
frokostordning og kun hvis efterspørgslen på frokostordningen overskrider
totalomkostninger på 500.000 kr. (set over den 2-årige beslutningsperiode som
loven om fleksible frokostordning arbejder med), sendes opgaven i udbud. Ellers
findes leverandører på markedet, som kan leve op til kravene i de forslåede
modeller. Processen er afstemt med indkøbsafdelingen.
Erfaringer fra 2010
På en lukket sag på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 15. september 2010
godkendte udvalget, at Børne- og Fritidsforvaltningen indgik i forhandlinger med
virksomheden Claus Tingstrøm og Foodsource om en aftale.
Kendetegnende for frokostordningen var:
 En økologiprocent på minimum 75 %
 Levering hver morgen i daginstitutionerne
 Mulighed for bestilling af madpakker op til 2 dage før
 Mulighed for bestilling af almindelig, halal og vegetarisk menu, hvor det
tilstræbes at maden ligner den almindelige frokost.
Prisen for ordningen var 597 kr. pr. barn i 11 måneder.
Samtlige forældre og forældrebestyrelser i Lyngby-Taarbæk Kommunes
daginstitutioner fravalgte kommunens frokostordning, på trods af, at flere forældre i
en spørgeskemaundersøgelse tidligere samme år havde forholdt sig positivt. Som
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begrundelse for deres fravalg udtrykte flere forældre:
 en bekymring ved at pålægge andre forældre en økonomisk byrde svarende til
ca. 600 kr. om måneden
 at der vil gå tid fra børnene, fordi personalet skal bruge tid på at modtage eller
forberede frokosten
 At tilbuddet om en frokostordning ikke er anderledes i sin karakter end de
madpakker de selv kan smøre
Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2010 har Børne- og Fritidsforvaltningen
undersøgt andre muligheder for frokostordninger, som kan imødekomme nogle af
ovenstående tilbagemeldinger.
Samtidig har Tingstrøm oplyst at de ikke ønsker at levere til færre end 10
institutioner. Tingstrøms frokosttilbud kan derfor ikke komme i betragtning som
leverandør i LTK, da der ikke er sikkerhed for at minimum 10 daginstitutioner
vælger frokostordningen.
Model for en frokostordning
Modellen som tilbydes i 2012 er en billigere løsning, der kræver lidt mere
tilberedning ude i daginstitutionerne. Derfor foreslår Børne- og Fritidsforvaltningen
også, at forberedelsestiden indgår i forældrebetalingen. Jvf. bemærkningerne til Lov
om fleksibel frokostordning må udgifter, der er tilknyttet produktionen af frokosten
indgå i forældrebetalingen.
Der regnes med frokost 234 dage årligt, således at et barn forventes at have 4 ugers
planlagt fravær. Samtidig fordeles udgiften på 11 måneder således at juli er
betalingsfri ligesom udgiften til pladstaksten er det.
Forslag til model for frokostordning i 2012
Tilbuddet har en økologiprocent på 60-70 %

Der leveres 2 gange om ugen

Lettere tilberedning skal finde sted i daginstitutionen. Der skal beregnes ca.

3-4 minutter pr. barn (varme mad, skære pålæg, produktion af råkost)
Skal der laves madpakker, skal de smøres og pakkes i daginstitutionerne af

personalet
Det er ikke muligt at vælge halal eller vegetarmenuer, men muligt for

daginstitutionen at tage hensyn i bestilling af varer og menuer
Muligt at vælge mellem 2 typer af frokostordninger: b) varm mad to gange

om ugen og smør-selv-mad 3 gange (den varme mad bliver leveret færdig, så den
udelukkende skal varmes op, serveres og suppleres med fx. frisklavet salat og lune
boller) c) Smør-selv med lune retter
3 måneders ”nej tak garanti”, der gør det muligt at opsige aftalen efter 3

måneder
Forældrebetaling
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Prisen for forældrene varierer fra vuggestue til børnehavebarn og alt efter hvilken
menu (b eller c) som vælges. Levering er gratis. Der ligges op til, at
forældrebestyrelserne selv træffer dette valg. Tilberedningen kan foregå i de
indrettede modtagekøkkener i kommunens daginstitutioner med tilkøb af ekstra
køleskab, kummefryser og foodprocessor.
 For vuggestuebarn 266 kr. pr. måned (menu b) eller 309 kr. pr. måned (menu
c)
 For børnehavebarn 309 kr. pr. måned (menu b) eller 351 kr. pr. måned (menu
c)
Denne frokostordning kræver mere tid til tilberedning. Leverandøren skriver selv
3-4 minutter. Nedenfor regnes med 4 minutter pr. barn. Personalet som varetager
opgaven kan være en pædagogmedhjælper med et hygiejnekursus (svarende til et
AMU– kursus af ca. 3-dages varighed). Derfor tager beregningerne udgangspunkt i
en Lyngby-Taarbæk Kommunes gennemsnitsløn til en pædagogmedhjælper på 148
kr. i timen.
Dette giver en tilberedningspris på 210 kr. om måneden pr. barn
Den totale forældreomkostning med tilberedningstid til personalet bliver
 For vuggestuebarn 476 kr. pr. måned (menu b) eller 519 kr. pr. måned (menu
c)
 For børnehavebarn 519 kr. pr. måned (menu b) eller 561 kr. pr. måned (menu
c)
Dermed nærmer forældrebetalingen sig prisen fra 2010.
Økonomiske konsekvenser
Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at yde økonomisk fripladstilskud efter
gældende regler til ordningen samt yde søskenderabat.
I forbindelse med beslutningen om frokostordning i 2010 blev der etableret
modtagerkøkkener i samtlige daginstitutioner. Der er endnu ikke indkøbt ekstra
køle- og fryseskabe til modtagerkøkkenerne. Der ventes med dette indkøb til
forældrebestyrelser og forældrene har truffet beslutning om, at de ønsker en
frokostordning i daginstitutionen. Der afsat midler hertil.
Udgifterne til frokostordningen forventes dækket ved forældrebetaling.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
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1. Børne- og Ungdomsudvalget godkender modellen for en kommunal
frokostordning, der inkluderer tilberedelsesprisen i forældrebetalingen
2. frokostordningen har en max pris for vuggestuebørn på 519 kr. pr. måned pr.
barn og for børnehavebørn har en max pris på 561 kr. pr. måned pr. barn i 11
måneder.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Godkendt.
--Forvaltningen bemærker, at beslutningen i forbindelse med behandlingen i Børneog ungdomsudvalget retteligt skulle have været protokolleret som "anbefales", da
der er tale om takstfastsættelse, men som gjorde, at sagen ikke nåede at komme
med på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde i april.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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28
Godkendelse af anlægsregnskab for omklassificering og harmonisering af
kommuneveje
.

Sagsfremstilling
Sagen om omklassificering og harmonisering har været lang tid undervejs. Sagen
har været behandlet siden november 2008, og der har været afholdt 2 høringer
henholdsvis juli/august 2009, der berørte ca. 3500 ejendomme og juni 2010, der
berørte ca. 3000 ejendomme.
Efter den seneste høring traf kommunalbestyrelsen på møderne den 13. september,
11. oktober samt 5. november 2010 endelig beslutning om at nedklassificere en
række offentlige lokalveje til private fællesveje samt at opklassificere private
fællesveje til offentlige veje. Som følge af Folketingets vedtagelse af lovforslag
”Forslag til lov om private fællesveje” den 16. december 2010 er vejene, som
kommunalbestyrelsen den 5. november vedtog at nedklassificere til private
fællesveje offentlige veje igen.
Status er, at der er nedklassificeret 5 offentlige veje i Taarbæk til private fællesveje
og 1 til helt privat vej (i alt 600 m. veje) og opklassificeret 4 private fællesveje til
offentlige veje (i alt 1250 m. veje).
Kommunalbestyrelsen har som følge af Folketingets vedtagelse af ”Forslag til lov
om private fællesveje” drøftet sagen på ny, og har på mødet den 27. juni 2011
besluttet at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere lokalvejene i
kommunen. Den foreløbige beslutning er offentliggjort august 2011, og
omklassificeringen kan efter de nye regler træde i kraft 4 år efter offentliggørelsen det vil sige september 2015.
I perioden 2009 – 2010 er der i alt frigivet anlægsbevilling på 2.663 mio. kr. til
rådgiverydelser i forbindelse med omklassificering og harmonisering af
kommuneveje, og der har i perioden været et forbrug på 2.730 mio. kr.
Rådgiverydelserne har omfattet: udarbejdelse af liste med berørte ejendomme og
grundejere, udarbejdelse af information til lokalavis/hjemmeside, udarbejdelse af
høringsbreve, udsendelse af høringsbreve, juridisk bistand til besvarelse af
borgerhenvendelser i høringsfasen, udarbejdelse af notater med svar på
bemærkninger og indsigelser i høringsfasen, udarbejdelse af breve med endelig
afgørelse samt juridisk bistand til udarbejdelse af notatet til politisk behandling
efter Folketingets vedtagelse af ”Forslag til lov om private fællesveje”.
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Merforbruget på 67.000 kr. til rådgiverydelser skyldes behandling af sagen i 2011,
hvor kommunalbestyrelsen drøftede både en omklassificering og harmonisering af
offentlige veje samt opklassificering af samtlige private fællesveje til offentlige veje
inden kommunalbestyrelsen besluttede at fastholde forslaget om at omklassificere
og harmonisere de offentlige veje i kommunen.
Økonomiske konsekvenser
Der har været et merforbrug på 67.000 kr. svarende til 2,5 % af anlægsbevillingen.
Merforbruget er dækket af overførte uforbrugte anlægsmidler 2011 på ”Slidlag på
Kommunale veje 2010 – 2011”.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af anlægsregnskab.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at
anlægsregnskabet for omklassificering og harmonisering af kommunale veje
godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012:
Anbefales.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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29
Projekt Flyt Borgere - ændring af måltal
.

Sagsfremstilling
Projekt Flyt Borgere-strategien blev vedtaget i januar 2012 af
kommunalbestyrelsen.
I strategien indgik bl.a. en række måltal for, hvor mange henvendelser der bør være
på de forskellige kommunikationskanaler, hhv. personlige, telefoniske, breve, mails
og digitale selvbetjeninger.
Nu foreslår administrationen, at øge måltallene for strategien.
Det er der tre begrundelser for:
1) I budget 2012-15, under "adm. 1a", er der indlagt budgetreduktioner svarende til
0,5 mio. kr. i 2013, stigende til 1,0 mio. kr. fra 2014 og fremefter, hvortil
strategiens forventede effektiviseringsgevinster skal bidrage. Beregninger har
siden vist, at selvom de vedtagne måltal nås, vil det ikke medføre
effektiviseringer i en grad, der gør, at administrationen opnår de ønskede
økonomiske gevinster som følge af strategien, jf. adm. 1a i budget 2012-15. Ved
opnåelse af de justerede måltal opnås en økonomisk gevinst stigende til 1.226
mio. kr. fra og med 2015, og vil således kunne bidrage til budgetreduktionerne
som forudsat.
2) Måltallene var baseret på resultatet af tælleugen i uge 43 i 2011, den såkaldte
KOMHEN 2.0.
KL har nu trukket sine egne rapporter tilbage, idet de var fejlbehæftede. Nye
opgørelser af rådata fra tælleugen viser bedre resultater end først antaget. Det
giver anledning til at hæve måltallene.
3) KL har siden Flyt Borger-strategiens vedtagelse offentliggjort sine egne måltal,
som er væsentligt mere ambitiøse, end Lyngby-Taarbæk kommunes måltal, både
de vedtagne og de, der nu fremlægges. Det vurderes ikke, at KL's måltal er
realistiske indenfor en tre-årig periode (bl.a. forudsætter de, at ingen borgere
henvender sig personligt i 2015 - også på velfærdsområderne). KL's måltal
inddrager samtidig parametre, vi ikke tidligere har haft med, så vi nu kan sætte
måltal på flere parametre end før, dog med hensyntagen til Lyngby-Taarbæk
kommunes faktiske niveau.
KL's måltal, de vedtagne måltal og de foreslåede nye måltal vedlægges i bilag 1.
Det bemærkes i øvrigt, at der kan blive anledning til at revidere måltallene på et
senere tidspunkt, når flere tælleuger giver stadigt bedre overblik over hhv. status for
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digitalisering af borgerkontakten og udviklingen heri. Afhængig af indsatsens
succes kan det ligeledes være relevant at hæve ambitionsniveauet på et senere
tidspunkt.
Økonomiske konsekvenser
Opnåelse af de nye måltal vil give effektiviseringsgevinster svarende til det
forudsatte i budget 2012-15, under "adm 1a".
Finansiering af en øget indsats for at nå de nye måltal er beskrevet i budgetoplæg
2013-16.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget godkender de reviderede
måltal, jf. bilag 1.

Udviklings- og Strategiudvalget den 8. maj 2012:
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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30
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om besvarelse af
henvendelser til kommunalbestyrelse og borgmester
.

Simon Pihl Sørensen (A) har i mail af 8. maj anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Det foreslås, at besvarelser af henvendelser til Kommunalbestyrelsen og
borgmester fremlæggges for Kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette kan fx
gøres i en postmappe på borgmesterkontoret, som medlemmmerne kan holde sig
orienteret i."

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Godkendt, idet svar på henvendelser stilet til udvalgsformænd indgår heri.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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31
Samling af busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområderne
.

Sagsfremstilling
Social- og sundhedsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget har henholdsvis 9. og 10
maj 2012 behandlet det i budgetaftalen vedr. budget 2012 aftalte om at samle
eksisterende busfunktioner på biblioteksområdet og sundhedsområdet i én bus.
Sagen er af begge udvalg indstillet viderebehandlet i Økonomiudvalget.
Da sagsfremstillingerne i de to udvalg er specifikt rettet mod vedkommende
udvalgs ressort, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter, sker emnets forelæggelse
for Økonomiudvalget gennem nærværende sammenskrevne sag.
Der er besluttet enslydende i begge udvalg, idet beslutningerne lyder således:
”Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at budgetaftalens forslag om en
samlet biblioteks- og sundhedsbus genovervejes, idét udvalget finder at områdets
interesser kan anvendes bedre på anden vis.”
Økonomiske konsekvenser
I konkretiseringen af den politiske aftale om budgettet for 2012 – 15 fremgår af
linie 16, at en samling af busfunktionerne hviler på en udgift i 2012 på kr. 0,75 mio.
kr., medens der er tale om en driftsbesparelse på kr. 0,26 mio. kr. fra 2013 og frem.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:
Udsat.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Forord
I Region Hovedstaden ønsker vi at skabe grøn vækst og udvikling i hele regionen – det
kræver nytænkning, banebrydende initiativer, et internationalt udsyn og gode samarbejds
partnere.
Vi har i samarbejde med Kommunekontaktrådet Hovedstaden udarbejdet et visionært
forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen. Udviklingsplanen er et bud
på, hvad vi skal satse på for at udvikle regionen i fremtiden. Hvordan vi skal styrke den
grønne vækst, mindske trængslen på vejene, sikre bedre uddannelser og et grønt og sundt
liv. Det har både betydning for borgernes hverdag, virksomheders levevilkår, kommuner og
organisationer.
Vi vil med denne udviklingsplan give Nordeuropa et nyt gear. Hovedstadsregionen er en in
ternational storbyregion – og vi skal kunne matche de bedste metropoler, hvis vi skal være
kendt som et forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet.
Den regionale udviklingsplan har fire tematiske afsnit – erhverv, uddannelse, klima og trafik.
Afsnittet om trafik er markeret med blåt for at fremhæve, at det er den fælles regionale
trafikaftale indgået mellem Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden.
Vi vil gerne invitere alle – borgere, kommuner og samarbejdspartnere – til at komme med
ideer til, hvor vi skal tage fat, og hvordan regionen skal udvikles. Forslaget til den regionale
udviklingsplan 2012 er i høring frem til 2. maj 2012.
Læs mere på www.regionh.dk/rup2012
Venlig hilsen

Vibeke Storm Rasmussen
Regionsrådsformand

Den regionale udviklingsplan er en visions
plan for hovedstadsregionens udvikling
på tværs af geografi og myndigheder. Den
regionale udviklingsplan er udarbejdet af
Region Hovedstaden i samarbejde med
Kommunekontaktrådet Hovedstaden og
de 28 kommuner i regionen. Planen gælder
fra 2012 til 2016 og bygger på dialog med
politikere, borgere og regionale aktører.
Bornholms Regionskommune udarbejder sin
egen regionale udviklingsplan.1

Mission for Region Hovedstaden 2012-2016:
Vi er dynamo for udvikling og vækst.
I tæt samarbejde med kommuner og andre aktører iværksætter vi
banebrydende initiativer inden for erhverv, trafik, forskning,
innovation, uddannelse og klima.
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Indledning
Indledning

Vi gi’r Nordeuropa et nyt gear
Vision
I 2020 har vi øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at
hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for
bæredygtig vækst, viden og
livskvalitet.

Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for vækst
og udvikling i hele Danmark. Den position ønsker Region Hovedstaden fortsat at styrke.
Men vi vil også gerne gå foran, give Nordeuropa et nyt gear og være et forbillede for
bæredygtig vækst, viden og livskvalitet.
Hovedstadsregionen er et spændende sted at leve, uddanne sig og arbejde, og vi har
gode muligheder for at skabe en endnu mere attraktiv region. På en række områder hal
ter vi bagud, når vi sammenligner os med de bedste i Nordeuropa. Derfor skal vi fortsat
fokusere på centrale udviklingsområder: For borgerne skal vi sikre attraktive job- og ud
dannelsesmuligheder. Vi skal gøre det nemt at komme rundt i regionen. Både turister og
borgere skal opleve en grøn og bæredygtig region. Virksomhederne skal have adgang til
højtkvalificeret arbejdskraft og gode rammebetingelser for at drive virksomhed og skabe
udvikling, innovation og vækst.

Danmarks vækstmotor
Hovedstadsregionen er Danmarks vækstmotor. Hver gang der skabes 100 job i Hoved
staden, medfører det 20 nye job i resten af landet. Vi udgør kun knap fem procent af Dan
marks areal, men vi er hjemsted for knap en tredjedel af landets befolkning, halvdelen af
landets højtuddannede og står for knap 40 procent af landets bruttonationalprodukt.2
I Europa er storbyregioner i stigende grad omdrejningspunkt for vækst og udvikling.
Metropoler udgør vidensøkonomiens hotspots og er centre for magt. Derfor er hoved
stadsregionens udvikling også afgørende for Danmark. En attraktiv metropol er
afhængig af et godt internationalt netværk, hvis den skal fungere som magnet for viden,
kompetencer, investeringer og udvikling.
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Hovedstadsregionens konkurrence- og
tiltrækningskraft
OECD udarbejdede i 2009 en rapport om hovedstads
områdets konkurrenceevne i forhold til andre interna
tionale metropoler (Territorial Review Copenhagen).
OECD fremhævede, at hovedstadsregionens konkur
rence er under pres i forhold til andre metropoler. OECD
pegede på fire centrale udfordringer:

En metropol i international
konkurrence
Denne udviklingsplan er Region Hovedstadens samlede
bud på, hvordan vi når visionen – og dermed, hvad vi skal
leve af i fremtiden. Vi har brug for at kunne måle os med de
bedste for at blive Nordeuropas forbillede.

· Mangel på velkvalificeret arbejdskraft
· Middelmådig innovationsevne
· Haltende attraktionsværdi (infrastruktur,
Øresundsarbejde og kultur)
· Utilstrækkelig politisk handlekraft og koordinering af
strategier.

Det betyder, at vi skal være dygtige til at trække udvikling
og vækst fra verden ind i vores region. Alternativt må vi se
andre og stærkere metropoler trække
udvikling og vækst ud af
vores region.

Globale centre

Hovedstadsregionen set i forhold til andre
nordeuropæiske metropoler

Europæiske vækstmotorer
Stærke metropoler

Helsinki

Oslo
Stockholm

Gøteborg

Hovedstadsregionen

Dublin

Hamborg

Manchester
Amsterdam
London

De europæiske metropoler kan inddeles i tre
grupper afhængig af deres konkurrenceog tiltrækningskraft.3 ”Globale centre”
er motorer for den globale vækst og de
stærkeste metropoler. Herefter kom
mer ”Europæiske vækstmotorer” og til
sidst ”Stærke metropoler”. Hoved
stadsregionen hører til i gruppen
”Europæiske vækstmotorer”.
Nordeuropa omfatter her de nordiske
lande, de baltiske lande, de britiske
øer og områder, der grænser op til
Østersøen og Nordsøen (Holland,
Belgien, Luxembourg, det nordlige
Polen, Tyskland og Frankrig).

Dortmund

Berlin

Köln
Bruxelles
Paris
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Vi vil udvide porten til verden
Hovedstadsregionen har pga. sin geografiske beliggenhed en vigtig funktion som bindeled mellem nord og syd,
øst og vest i Europa. Den funktion skal vi udbygge aktivt gennem stærke internationale samarbejder.
Region Hovedstaden ønsker at stå i spidsen for at udvikle og varetage regionens internationale relationer i
Øresund, Skandinavien, Østersøen, Europa og globalt.
Globalt
Europa

Østersøen

Den Skandinaviske Arena
Politisk samarbejde mellem
Øresundsregionen, Region
Halland og Gøteborg-Osloregionen. Målet er at knytte
Skandinaviens sydvestre
vækstområder sammen.

Baltic Sea States
Subregional Cooperation
Politisk samarbejde mellem
regioner og kommuner i
Østersøsamarbejdet

Øresundskomitéen
Politisk organisation på
tværs af Skåne og Sjælland. Målet er at styrke
samarbejde og integration
i Øresundsregionen. Har
udarbejdet en Øresundsregional Udviklingst rategi
i 2010

Skandinavien

Den
Skandinaviske
Arena

Øresund
Øresundskomitéen

Hovedstadsregionen

Baltic Sea
States
Subregional
Cooperation

Medicon
Valley
Alliance

Copenhagen
Capacity

Wonderful
Copenhagen
Organisation, der
arbejder for at
tiltrække turister
til regionen

Wonderful
Copenhagen

Copenhagen Capacity
Organisation, der arbejder for at tiltrække
udenlandske virksomheder til regionen

Medicon Valley Alliance
Organisation, der arbejder for
at styrke life science-klyngen i
Øresund
STRING

STRING
Politisk samarbejde på tværs
mellem Region Skåne, Region
Hovedstaden, Region Sjælland,
Slesvig-Holsten og Hamborg
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EU

EU
EU’s 2020-strategi er retningsgivende for
EU-midler – fx 7. rammeprogram, Interregmidler og EU-strukturfonde

Vi ønsker tæt samarbejde i Øresundsregionen og videre ud i
Nordeuropa
Region Skåne er vores tætteste samarbejdspartner uden for landets grænser. Når vi betragter os som del af en
samlet dansk-svensk Øresundsregion, styrker vi vores position som international aktør. Vi danner sammen med
Region Sjælland og Region Skåne en region med 3,7 mio. indbyggere. Det giver en stor kritisk masse og oplagte
muligheder for at skabe synergi mellem erhvervsliv, universiteter og arbejdsmarkeder.
Integrationen af Øresundsregionen har udviklet sig markant de seneste ti år. Det vidner bl.a. antallet af pendlere
om. Hver dag er der således flere end 20.000 mennesker, der tager turen over Øresund for at arbejde eller stu
dere.4 For at sætte yderligere fart på integrationen blev den første Øresundsregionale Udviklingsstrategi udar
bejdet i 2010. Den er et vigtigt skridt i retning mod en realisering af Øresundsregionens udviklingspotentiale og
danner også baggrund for denne udviklingsplan.
Stigende integration og samarbejde i Øresundsregionen har lagt et godt fundament for udvikling af nye samarbej
der længere ud i Nordeuropa. Det gælder det skandinaviske samarbejde med især Gøteborg, Oslo og Stockholm
samt samarbejdet i Femern-korridoren med især Slesvig-Holsten og Hamborg.

Vi skal sammen agere globalt
Øget internationalt, strategisk samarbejde er både middel og mål, når vi skal realisere den regionale udviklings
plan. Region Hovedstaden vil med udviklingsplanen styrke samarbejdet med kommuner og regionale aktører om
internationalt samarbejde inden for erhverv, trafik, uddannelse og klima.
Region Hovedstaden vil løbende analysere regionens rolle som international storbyregion i forhold til de fire
temaer i udviklingsplanen og tage initiativ til samarbejder, der kan bidrage til at styrke regionens internationale
position.

Handling kræver et fælles mandat
I hovedstadsregionen er der 29 kommuner, som hver især har ansvar for at løse centrale opgaver tæt på borg
erne. Region Hovedstaden ser kommunerne som de primære samarbejdspartnere i forhold til realisering af den
regionale udviklingsplan.
Vi ønsker et bredt samarbejde med regionale aktører og interessenter inden for de fire temaer i planen. Staten
fastlægger lovgivning og rammer for den regionale udvikling og er derfor en vigtig samarbejdspartner. Ikke
mindst, fordi hovedstadsregionen indtager en helt særlig position i forhold til at sikre vækst i hele landet. Re
gion Hovedstaden vil derfor gerne i dialog med staten om at styrke regionens internationale konkurrenceevne.
De fem danske regioner er meget forskellige, men Region Hovedstaden ønsker at samarbejde med de øvrige
fire regioner på de områder, hvor der er særlige grænseproblemstillinger, og hvor der er god mening i fælles
handlinger og initiativer.
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Temaer
Temaer

Regionen skal styrkes på
fire områder
Region Hovedstaden fokuserer i denne regionale udviklingsplan på fire centrale temaer, hvor
det er nødvendigt at tage fat for at nå visionen.
Erhverv. Vi skal klare os godt i den internationale konkurrence.
Væksten skal øges. Erhvervsliv, stat, kommuner og region skal
arbejde tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for, at vi
har et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.
Uddannelse. Vi skal sikre de nødvendige kompetencer, som
arbejdsmarkedet efterspørger. Talenter skal findes, udvikles og
udfordres. Både unge og voksne skal have mulighed for at få det
rette uddannelsestilbud.
Klima. Vi skal stå i spidsen for bæredygtig vækst og udvikling og
sikre borgerne et godt og sundt liv. Hovedstadsregionen skal gøres
mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv – grøn, tryg og sund.
Trafik. Vi skal investere i infrastruktur og kollektiv trafik. Fremkommelighed skaber vækst. Hovedstaden skal være et trafikalt
knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj
tilgængelighed for både busser, tog og biler.

6

Regional udviklingsplan 2012

Regional
erhvervsudviklingsstrategi

Den regionale udviklingsplan

Regionale udviklingstiltag
på erhverv

Udviklingsplanen omfatter fire
temaer med indsatsområder og
er paraply for følgende regionale
strategier og aftaler:

Regional
trafikaftale

Internationalisering

· Vækstforum Hovedstadens
erhvervsudviklingsstrategi,
2010
· Region Hovedstaden og Kom
munekontaktrådet Hovedstadens klimastrategi, 2012
· Kapitlet om uddannelse udgør
Region Hovedstadens regionale
uddannelsesstrategi
· Kapitlet om trafik er en fælles
trafikaftale mellem Region
Hovedstaden og KKR Hovedstaden, 2011.

Den internationale
dimension

Styrket sammen
hæng i erhvervs
fremmeindsatsen
Rundt i regionen
Erhvervsudviklingsstrategi

Erhverv

Trafik

Vision
Vi gi’r Nordeuropa
et nyt gear
Kompetencer,
der matcher
fremtidens
behov

Klimastrategi

Uddannelse

Klima

Motiverende
undervisning

Regional
klimastrategi

Regional satsning
på cykling

Sammenhæng
i uddannelserne

Rekreative
områder

Regional
uddannelsesstrategi
Regionale udviklingstiltag
inden for
bæredygtighed
Temaer
Indsatsområder
Strategier og aftaler
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rhver

Erhverv

Regionens og kommunernes opgaver på erhvervsområdet
Kommunerne har via helheds- og lokalplaner en rolle som overordnet rammesættende. Kommunerne har
en lang række myndighedsopgaver over for virksomheder som byggesagsbehandling, miljøgodkendelser
og fysisk planlægning. Samtidig har kommunerne til opgave at give sparring til iværksættere og virksom
heder. Den specialiserede rådgivning af iværksættere og virksomheder med stort vækstpotentiale ligger i
Væksthus Hovedstadsregionen. Mange kommuner udarbejder også strategier og politikker for, hvordan de
vil udvikle og styrke deres lokale erhvervsliv.
Regionen er ansvarlig for Vækstforum Hovedstaden, som repræsenterer region, kommuner, erhvervsorgani
sationer, universiteter, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og arbejdsgivere. Vækstforum
Hovedstaden udarbejder strategier for udviklingen af regionens erhvervsliv. Regionen medfinansierer des
uden organisationerne Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, der markedsfører regionen over for
turister og udenlandske virksomheder.
Vækstforum Hovedstaden faciliterer også et bredt samarbejde – regionalt og internationalt – og understøt
ter udviklingsinitiativer på baggrund af erhvervsudviklingsstrategien.
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Erhverv

Erhverv

Erhverv

I skarp konkurrence – med hele verden
Vi vil gerne øge regionens konkurrence- og tiltrækningskraft, så vi kan hæve den økonomiske vækst i hovedstads
regionen. Regionens erhvervsliv har siden 2008 mistet 11 procent af de private job mod kun 8 procent i det øv
rige Danmark.5
Vi har i regionen brug for innovative, succesfulde virksomheder, der kan udvikle og markedsføre nye produkter,
processer og serviceydelser i skarp konkurrence med virksomheder over hele kloden. Vi skal have et stærkt
erhvervsliv med en stor underskov af nye, små virksomheder, der har blik for internationale muligheder og nyeste
viden på deres felt. Særligt iværksættere skal vi gerne have flere af – de skaber flere job og har en høj produktivitet.
Virksomhedernes succes afhænger af de rammer,
som samfundet sætter: De har brug for medarbej
dere med gode uddannelser, god rådgivning, gode
transportforbindelser til resten af verden og viden
fra vore universiteter. Blandt andet forskningsfaciliteter som den kommende partikelaccelerator
European Spallation Source (ESS) i Lund og Køben
havn kan være med til at skabe interessante forskningsmiljøer til gavn for virksomhederne.

Udviklingen i private job opdelt på branche.
Samlet har vi fra 2008 til 2011 mistet
næsten 70.000 private job.6
120

100

Vi skal derfor samarbejde på tværs af myndigheder
og relevante aktører for at sikre de bedste ram
mevilkår for vores erhvervsliv.
Indeks: 2. kvartal 2008 = 100

80

Øvrige serviceerhverv

60

Industri

40

Samlet privat sektor
(ej landbrug)

20

En gros og detailhandel
Byggeanlæg
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Erhverv

Indsatsområde 1 // Erhvervsudviklingsstrategi

Vi skal sikre fremtidig vækst
og velstand i regionen
Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi satte i 2010 som mål,
at økonomien skal vokse med 2,5 procent om året.
Vi skal sætte fokus på de områder, der har betydning for, hvordan virk
somhederne klarer sig.
Vi skal samtidig sikre, at nye virksomheder kommer til. Vi har brug for
flere iværksættere, fordi de er en vigtig kilde til nye job, vækst og innova
tion. Nye virksomheder skaber cirka en tredjedel af alle nye job i den pri
vate sektor, og de bidrager med knap 17 procent af den årlige gennems
nitlige vækst i produktivitet.7

Mål
Vækstforum Hovedstadens vision for
erhvervsudvikling:

Hovedstadsregionen er
Nordeuropas mest globale
og konkurrencedygtige
metropol, hvor mennesker
og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst.
Vækstforum Hovedstadens erhvervsud
viklingsstrategi fra 2010 er del af den
regionale udviklingsplan. Her præsen
teres et kort resumé.
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Men mange nystartede virksomheder har svært
ved at vokse fra at være enmandsvirksomheder
til at blive større virksomheder med flere ansatte
og fortsat vækst. Og sammenlignet med andre nor
deuropæiske metropoler overlever færre af vores
nystartede virksomheder. Således overlever kun
cirka 44 procent af hovedstadsregionens virksom
heder de første fem år efter etablering.8

Erhvervsmæssige styrkepositioner
i regionen

Nordsjælland – Vest
Elektronik
Medicinal
Kemisk

Gribskov

Halsnæs

Hillerød

Alle

Regionale styrker på erhvervs
området
Vi kan blive endnu bedre inden for vore styrkepositioner. Over 70 procent af danske forskningsog udviklingsmidler bruges i hovedstadsregionen.
Innovation og forskning på et højt internationalt
niveau er en forudsætning for, at regionen klarer
sig i den globale konkurrence, og at vi er godt
på vej. Der er områder, hvor virksomheder og
universiteter i regionen har særlig viden og styrker.
Det gælder fx inden for it, lægemidler og miljø- og
energiteknologi. Når vi udvælger nye udviklings
områder, skal vi have blik for, hvilke produkter og
ydelser verden vil efterspørge i de kommende år.
Det kan fx være produkter til pleje- og omsorg i
ældresektoren eller produkter, der kan gøre vores
energiforbrug mindre.

Frederikssund

Egedal

Københavns omegn – Vest
Høje-Taastrup
Transport
Finans
Byggeri
Ishøj

Erhverv

Handlinger
Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi peger på
seks fokusområder:
Vi vil arbejde for ny velfærds- og sundhedsteknologi. Vi vil fremme beskæftigelse og
eksport gennem offentlig-privat samarbejde på tre områder: avanceret sygehusbyg
geri, løsninger i sundhedssektoren og kommunale velfærdsopgaver.

Helsingør

Nordsjælland – Øst
Rådgivning
Forskning og udvikling
Plast

Vi vil sikre en attraktiv metropol med gode forbindelser. Vi skal sikre en attraktiv og
lettilgængelig region for mennesker og virksomheder og udnytte, at regionen er in
ternationalt kendt for sin høje livskvalitet, miljøbevidsthed, nærhed til naturområder
og kultur.
Vi vil satse på innovation og forskning. Vi vil understøtte teknologiske udviklingsmiljøer og faciliteter. Fx inden for lægemiddeludvikling, energiteknologi og
bæredygtige teknologier.

Fredensborg

Vi vil arbejde for talent og kompetencer i verdensklasse. Vi har behov for flere med
en videregående uddannelse og flere ph.d.’ere. Det er også vigtigt at tiltrække
udenlandske talenter og styrke samarbejdet i Øresundsregionen om specialiserede
uddannelser.

Hørsholm

erød
Rudersdal

Københavns omegn – Nord
Medicinal
Lyngby-Taarbæk
Rådgivning
It

Furesø

Ballerup

Herlev

Gladsaxe

Rødovre

Frederiksberg

København By
Finans
tv/film/forlag
Telekom

Brøndby
Vallensbæk

Vi vil støtte vækstiværksættere med en international tilgang. Vi skal have flere nye
virksomheder, der kan vokse og har eksportpotentiale.

København

Glostrup
Albertslund

Gentofte

Vi vil styrke vore erhvervsklynger. Vi skal styrke de områder, hvor virksomheder,
universiteter og forskning har særlig viden, og forbedre rammebetingelser for nye og
eksisterende klynger.

Hvidovre
Tårnby

Dragør
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11

Erhverv

Indsatsområde 2 // Styrket sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen

Kommuner, region og virksomheder skal ud
vikle erhvervslivet sammen
Flere aktører deler den regionale udviklingsopgave på erhvervsområdet. Regionens Vækstforum lægger de
overordnede strategier for udviklingen af erhvervslivet. Kommunerne udarbejder kommunale erhvervsud
viklingsstrategier og tilbyder sparring til iværksættere og andre, der vil udvikle deres virksomhed. Hertil kommer
forskerparker og statslige innovationsmiljøer. Andre organisationer arbejder med at tiltrække turister og uden
landske virksomheder, ligesom erhvervslivets organisationer også støtter deres medlemmer.

Fælles mål, fælles tiltag
Et fælles billede af regionens udfordringer og potentialer er et godt funda
ment for at styrke sammenhængen på erhvervsfremmeområdet. Vi skal
skabe bedre sammenhæng mellem de konkrete indsatser, som de for
skellige aktører iværksætter. Det gælder fx sparringen til virksomheder
og iværksættere; hvis vi skal have flere virksomheder i regionen, må råd
givningstilbuddene supplere hinanden, og der skal være en god arbejds
deling mellem rådgiverne. Vi kan også styrke sammenhængen i erhvervs
fremmeindsatsen ved, at parterne går sammen om løsning af konkrete
opgaver. Det kan fx handle om i fællesskab at udvikle flere attraktive er
hvervsområder i kommunerne, tiltrække internationale turister eller yde
en optimal service til internationale virksomheder.
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Markedsføring

Hjælp til
virksomheder

Rammevilkår

Oversigt over offentlig
erhvervsfremme i
hovedstadsregionen

Strategiudvikling

Stat

Mål
Vi ønsker at understøtte erhvervsudviklingen ved at
forstærke samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne i
hovedstadsregionen.

Region/Vækstforum

Kommuner

Statslige vækststrategier

Regional erhvervsudviklingsstrategi

Lokal erhvervspolitik

Erhvervsregulering, skat mv.

Strategiske erhvervsfremmeprojekter

Fysisk planlægning
Tilladelser/tilsyn
Byudvikling & attraktivitet
Menneskelige ressourcer m.m.

Eksportfremme
Vækstfond-finansiering
Innovationsmiljøer
GTS’er (godkendt teknologisk
service) m.m.
Universiteternes teknologioverførselsenheder

Forskerparker

Lokal erhvervsservice
Sparring til vækstiværksættere
(Væksthus Hovedstadsregionen)

Invest in Denmark
Visit Denmark

Wonderful Copenhagen
Copenhagen Capacity

Lokale aktiviteter i forhold til tiltrækning af virksomheder, turister
og Visit Nordsjælland

Erhverv

Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende
handlinger:
Vi vil arbejde for fælles mål i erhvervsfremmeindsatsen. Sammen med de øvrige er
hvervsfremmeaktører vil vi fastlægge de vigtigste udfordringer for regionens virk
somheder og sikre sammenhæng mellem de forskellige strategier og målsætninger.
Som led heri vil vi arbejde for et fælles charter mellem kommuner, region og Vækstfo
rum Hovedstaden om øget vækst i hovedstadsregionen.
Vi vil bidrage til øget samspil mellem de organisationer, der arbejder med erhvervsudvikling. Vi vil understøtte tiltag, der bringer erhvervsfremmeaktørerne sammen og
sætter fokus på synergimuligheder. Det kan være aktiviteter, der forbedrer virksom
hedernes rammevilkår eller satsninger inden for et styrkeområde – fx turisme, it eller
cleantech.
Vi vil arbejde for gode rådgivningstilbud til virksomhederne. Der skal være gode og
varierede tilbud om sparring til iværksættere og forskellige typer af virksomheder. Vi
skal sikre en god sammenhæng mellem de mange tilbud.
Vi vil arbejde for attraktive erhvervsområder til virksomhederne. Attraktive erhvervsområder kan gøre regionen mere interessant for virksomhederne. Derfor vil vi støtte
vidensdeling og tværkommunale pilotprojekter, der handler om at udvikle nye eller
modernisere regionens eksisterende erhvervsområder.
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Indsatsområde 3 // internationalisering

Vi skal have internationalt udsyn
Mål
Hovedstadsregionen skal
sammen med kommunerne åbne døre ud til verden
for regionens universite
ter og virksomheder.

Internationalt udsyn er en forudsætning for succes i den glo
bale konkurrence. I en globaliseret verden flytter virksomheder
og dygtige medarbejdere over grænser og slår sig ned, hvor mu
lighederne er bedst. Vi skal sørge for, at virksomheder og velkvali
ficeret arbejdskraft fra hele verden får øje på vores region. Vi skal
sørge for, at de bliver mødt med et internationalt erhvervsmiljø.
Det er samtidig vigtigt, at virksomhederne fortsat har blik for de
muligheder, der ligger uden for landets grænser. Det kan handle
om samarbejde med andre virksomheder, med udenlandske
forskere eller om eksport af varer og tjenester. På samme måde
kan universiteter og forskning indgå i et frugtbart samarbejde
med vidensmiljøer i udlandet. Førende internationale vidensog vækstregioner har et meget veludviklet og dynamisk samspil
mellem myndigheder, universiteter og virksomheder.

Nordeuropæisk og globalt fokus
Internationalisering indebærer både et nordeuropæisk og globalt fokus. Med Femern Bælt-forbindelsen får
hovedstadsregionen og Øresundsregionen nye muligheder for vækst og samspil over Østersøen til Nordtysk
land. I 2020 åbner forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) i Lund/København. Tilsvarende vil den
nye forbindelse over Femern og et højhastighedstog kunne bane vejen for et større internationalt samarbejde. Fx
med et lignende forskningsanlæg i Hamborg omkring materialeforskning og Life Science.
Vi får også brug for at styrke vores globale samar
bejde. Den økonomiske aktivitet i verden vil i sti
gende omfang finde sted i BRIK-landene (Brasilien,
Rusland, Indien og Kina). Regionens vareeksport til
landene er stigende, hvorfor det er både interes
sant og nødvendigt at styrke samarbejdet med
BRIK-landene.
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Eksempler på internationale
samarbejdsmuligheder
· Regionale og kommunale opgaveområder (fx
velfærdsteknologi, miljø- og klimateknologi)
· Samarbejde med regioner, som også udvikler og
opfører nye supersygehuse (fx Nordamerika eller
Asien)
· Forsknings- og udviklingssamarbejder fx om
materialeforskning og Life Science

Erhverv

160

Eksporten til fjern
markeder – fx Brasilien,
Rusland, Indien og Kina
(BRIK-landene) – er
stigende.9

140

Indeks: 1. halvår 2008 = 100

Udvikling i eksporten
fra hovedstadsregion
ens virksomheder

120

Norden

100

Øvrige EU

80

USA

60

Japan + BRIK

40

Resten af verden
1. halvår
2008

1. halvår
2009

1. halvår
2010

1. halvår
2011

Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende
handlinger:
Vi vil styrke det internationale ”mindset” og kompetencer i små og mellemstore virksomheder. Vi skal gå foran for at fremme små og mellemstore virksomheders inter
nationale ”mindset” og kompetencer. Det kan fx ske ved at anvende erfaringer fra
store virksomheder og nye virksomheder, som etableres og fødes med et globalt
markedsfokus.
Vi vil øge internationalt samspil mellem universiteter og virksomheder. Vi vil være en
dynamo for samarbejder mellem universiteter, kommuner og erhvervsliv i regionen
og over Øresund. Fx ved at udvikle en regional strategi for udnyttelse af European
Spallation Source (ESS) i forhold til relevante erhvervsklynger og vidensmiljøer. Vi vil
også være døråbner for samarbejder med bl.a. BRIK-landene.
Vi vil skabe attraktive rammer for udenlandske virksomheder, investeringer og talent.
Der skal være attraktive udviklings-, arbejds- og levevilkår for udenlandske virksom
heder og talenter. Fx gennem flere internationale skoler, international borgerservice
samt forskellige andre tilbud til højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og deres
familier.
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Halsnæ

Regionens og kommunernes opgaver på
uddannelsesområdet
Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner
og uddannelsesinstitutioner om fælles målsætninger. Desuden har regionen mulighed for at
understøtte udviklingsinitiativer på ungdoms- og voksenuddannelser og gennemføre analyser på
uddannelsesområdet.
I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne koordinerer Region Hovedstaden den samlede
indsats i regionen for at sikre sammenhæng i den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. Derudover fungerer regionen som sekre
tariat for fordelingsudvalgene, som står for at fordele gymnasieelever til regionens gymnasier og
hf-kurser.
Kommunerne har ansvaret for folkeskolen og uddannelsesvejledningen af unge fra 6. klasse til 25
år. Vejledningen bliver varetaget af 11 kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre.
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Uddannelse
Uddannelse

Alle talenter skal i spil
Alle unge og voksne skal have mulighed for at finde et relevant og at
traktivt tilbud i uddannelsessystemet, så flere får lyst til at uddanne
sig. Vi skal udfordre alle på deres niveau og motivere til mere uddan
nelse. Hver femte ung har ikke en ungdomsuddannelse i dag, og kun
lidt mere end halvdelen af en årgang forventes at få en videregående
uddannelse.10 Det er ikke nok, hvis hovedstadsregionen skal kunne
konkurrere på viden i fremtiden, og vi skal nå målene om, at 95 pro
cent af 2015-årgangen skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og
60 procent af 2020-årgangen skal gennemføre
en videregående ud
Halsnæs
dannelse.

Gribskov
Helsingør

æs
Fredensborg

Hillerød

Gribs

Hørsholm

Alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompe
tencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Der
for vil Region Hovedstaden i samarbejde med kommuner og regionale
uddannelsesaktører arbejde for at skabe et mere rummeligt uddan
nelsessystem med boglige og praktiske uddannelser af høj kvalitet.

Allerød
Rudersdal
Frederikssund

Egedal

Lyngby-Taarbæk

Furesø

Hille

Gentofte

Gladsaxe
Herlev
Ballerup

Rødovre

Albertslund

Høje-Taastrup

Vision

København

Glostrup

Frederiksberg

Brøndby
Vallensbæk

Restgruppens størrelse i
regionens kommuner

Hvidovre

Ishøj
Tårnby

Dragør

20 procent mindre end landsgennemsnittet (under 14,7 procent)
Tæt på landsgennemsnittet (14,8-21,9 procent)
20 procent større end landsgennemsnittet (over 22,0 procent)

Restgruppen er defineret
som andelen af 18-22-årige,
der har grundskolen som
højeste gennemførte uddan
nelse, og som ikke er i gang
med en ungdomsuddannelse.
Landsgennemsnittet er 18,3
%. Gennemsnittet i Region
Hovedstaden er 18,8%.11

Frederikssund

Uddannelserne i hovedstadsregionen er rumme
lige og attraktive. De
udruster unge og voksne
med de faglige, akademiske og innovative kompetencer, som er efterspurgt
i det private og offentlige
erhvervsliv.

Eged

Høj
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Indsatsområde 1 // Sammenhæng i uddannelserne

Vi vil gøre valget nemmere
Frafald og omvalg på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser har både menneskelige og øko
nomiske omkostninger. Derfor ønsker Region Hovedstaden at skabe mere sammenhæng mellem uddannelserne.
Kun ved at skabe logik og funktionalitet i overgangene mellem uddannelsesniveauer og -retninger sikrer vi, at
flere vælger rigtigt første gang og inspireres til videre uddannelse.
De unges beslutning om uddannelse og karriere skal modnes allerede i folkeskolen. I dag fortryder for mange
unge deres valg af ungdomsuddannelse og skal starte forfra et nyt sted. På erhvervsuddannelserne er en tredje
del omvalgselever, der før har været på en anden ungdoms- eller erhvervsuddannelse. I gymnasiet er fire procent
omvalgselever.12

Mål
Uddannelsesinstitutioner,
kommuner og region skaber i
samarbejde logiske og tydelige
overgange mellem uddannelsesniveauer, så uddannelsessystemet i hovedstadsregionen
er sammenhængende og fleksibelt.

Flere skal have en kompetencegivende uddannelse i
første forsøg
Frafaldet på ungdomsuddannelserne vidner om, at mange unge ikke er godt nok
rustet til at overskue deres uddannelses- og karrieremuligheder efter folkeskolen.
Gymnasiet er den ”sikre” løsning, som nogle vælger for at kunne følges med deres
venner og udskyde det svære karrierevalg.
Næsten to tredjedele af en ungdomsårgang forventes at få en gymnasial uddan
nelse. Men hver sjette af disse unge får aldrig en kompetencegivende uddannelse og
ender som ufaglærte.13 En af løsningerne er at styrke vejledningen til erhvervsuddan
nelserne, så flere afslutter med en kompetencegivende uddannelse.

God adgang til ungdomsuddannelser i alle dele af
regionen
Lange togture, ventetid ved busstoppestedet og skoler, der ligger langt væk, kan
betyde, at nogle opgiver en uddannelse på forhånd eller tidligt i forløbet. I dag rejser
en erhvervsskoleelev i gennemsnit knap 40 minutter hver vej med kollektiv trafik for
at komme i skole. Til sammenligning bruger en elev i det almene gymnasium kun 25
minutter hver vej.14 I forhold til god adgang skal vi dog også overveje nye løsninger – fx
inden for it – som kan sikre, at alle unge har mulighed for at få en ungdomsuddannelse
af høj kvalitet.
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Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende
handlinger:
Vi vil arbejde for glidende overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Vi vil i samarbejde med
folkeskolerne og ungdomsuddannelserne tage initiativer, som giver eleverne i de ældste folkeskoleklasser
bedre forudsætninger for et kvalificeret uddannelsesvalg – fx styrket vejledning. Vi vil se på, hvordan vi kan
skabe glidende overgange. En erhvervsuddannelse skal være en reel og attraktiv førsteprioritet for flere
unge efter folkeskolen.
Vi vil bringe flere unge tilbage på uddannelsessporet.
Vi vil være med til at sikre, at unge, der har opgivet at
få en uddannelse, og som er i arbejde eller modtager
sociale ydelser, bliver hjulpet tilbage i uddannelse og
får støtte og opbakning til at gennemføre. Der skal
især gøres en indsats for, at flere drenge får en kom
petencegivende uddannelse.
Vi vil arbejde for bedre uddannelsesdækning. Lange af
stande og transporttid skal ikke være en hindring for,
at regionens unge får en uddannelse. Vi vil i samspil
med de regionale uddannelsesaktører koordinere ud
dannelsestilbud.
Vi vil arbejde for mere glidende overgange til de videregående uddannelser. Eleverne på ungdomsuddan
nelserne skal i højere grad præsenteres for mulighed
erne for videregående uddannelse og karriereveje.
Det kan fx ske ved at inddrage cases og projekter fra
det private erhvervsliv og den offentlige sektor i un
dervisningen.

Helsingør

Gribskov

Halsnæs
Fredensborg
Hillerød

Hørsholm

Frederikssund

Rudersdal

Allerød

Egedal

Furesø
Lyngby-Taarbæk
Gentofte

Gladsaxe
Herlev
Ballerup

Rejsetid til grundforløb på
erhvervsskoler
Hvis man bor på de lyseblå områder
i regionen, har man mere end 30
minutters rejsetid med kollektiv
trafik til en erhvervsuddannelse.15

Erhvervsskole (grundforløb)
Områder, hvor der er er højst 30
minutter med kollektiv transport til
en erhvervsskole (grundforløb)

København

Glostrup
Albertslund
Rødovre Frederiksberg
Høje-Taastrup

Brøndby
Vallensbæk

Hvidovre

Ishøj
Tårnby
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Indsatsområde 2 // Motiverende undervisning

Lysten til at lære skal i centrum
Vi taber alt for mange unge i uddannelsessystemet, fordi de har svært ved at fastholde motivationen i klasse
værelset eller på værkstedet. Vi vil arbejde for at skabe et rummeligt uddannelsessystem med inspirerende
skolemiljøer, der giver alle unge mulighed for at udvikle deres evner og talenter.
Der er brug for nye undervisningsmetoder, der engagerer og fastholder unge. Derfor vil regionen støtte uddan
nelsesinstitutionerne i at arbejde med nye tilgange til læring og i at designe undervisning med udgangspunkt i de
unges behov. Teori og praksis skal i højere grad tænkes sammen. Det gør undervisningen mere motiverende og
giver de unge kompetencer, der kan bruges på arbejdsmarkedet.

Erhvervsuddannelser skal sikre flere unge en kompetencegivende
uddannelse
Erhvervsuddannelserne rummer et uudnyttet potentiale. Vi skal øge deres attraktivitet og sikre, at de i højere
grad bidrager til innovation, vækst og iværksætteri. Derfor skal erhvervsuddannelserne nytænkes, så der er
prestige og faglig stolthed forbundet med at tage en praktisk uddannelse.
Samtidig skal vi manglen på praktikpladser til livs. Vi vil arbejde for, at der er ordinære praktikpladser til alle, der
ønsker en praktisk uddannelse, og øget fokus på vekselvirkningen mellem teori og praksis skal skabe mere pro
gression og mening i uddannelsen.

Mål
Hovedstadsregionens
ungdomsuddannelser er
rummelige og udviklingsorienterede, de tilbyder
undervisning af høj kvalitet og motiverer flere
unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
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Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende handlinger:
Vi vil øge sammenhængen mellem teori og praksis. Vi vil samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om
at skabe mere anvendelsesorienteret undervisning på både de gymnasiale uddannelser og på erhvervsud
dannelserne. Vi vil støtte skolerne i at arbejde med nye tilgange til læring og i at designe undervisning med
udgangspunkt i de unges behov. Det sker fx gennem tættere samspil med erhvervslivet og det offentlige
arbejdsmarked.
Vi vil skabe attraktive erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelser
skal både være en attraktiv uddannelse for unge med faglige og per
sonlige udfordringer og tiltrække unge med karrieredrømme og lyst
til at videreuddanne sig.
Vi vil arbejde for flere og bedre praktikpladser. Vi vil iværksætte nye
og markante initiativer, som styrker det praktikpladsopsøgende
arbejde på tværs af skoler og skaber bedre sammenhæng mellem
praktik- og skoleforløb.
Vi vil skabe talentudvikling på alle niveauer. Der skal være bedre
vilkår for boglige og praktiske unge, der er motiveret for at nå læn
gere. Vi vil skabe bedre muligheder for, at alle kan udvikle deres ta
lent og evner. Det kan fx være i form af mere undervisningsdifferentiering, flere frirum eller særligt tonede forløb for talentfulde unge.
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Indsatsområde 3 // Kompetencer, der matcher fremtidens behov

Mere og bedre uddannelse skal ruste os til
fremtiden
Mål
Uddannelserne i hovedstadsregionen giver flere
unge og voksne kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger, og
som skaber vækst og udvikling i regionen.

Efterspørgslen på kompetencer ændrer sig konstant. Ufaglærte
job flytter til udlandet, og behovet for uddannet arbejdskraft
med stærke, innovative kompetencer vil vokse markant de kom
mende år. I fremtiden risikerer vi at stå over for en stor gruppe af
ufaglærte og faglærte ledige, når arbejdspladserne i produktions
virksomhederne forsvinder eller ændres. Det er afgørende, at vi i
tide når at uddanne og efteruddanne, og at hovedstadsregionen
går forrest, når det kommer til at sikre unge og voksnes parathed
til at imødekomme kravene på arbejdsmarkedet.
Det kræver, at vi konstant er opdaterede på, hvordan efter
spørgslen på kompetencer udvikler sig. Flere skal have en
videregående uddannelse. Men det er lige så vigtigt, at vi sørger
for relevante uddannelsestilbud til dem, som kun har lidt eller
ingen uddannelse i bagagen eller bor langt væk fra de store ud
dannelsesbyer.

Uddannelse er en investering
Der skal tages nye metoder i brug, hvis vi skal sikre ufaglærte mod permanent arbejdsløshed. Uddannelse er
en investering, der betaler sig både nu og på længere sigt. 25.000 ufaglærte forventes at stå uden job i 2020.16
Jo flere unge der får en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse, desto færre risikerer en usikker
fremtid som ufaglært.
Vi skal investere i et uddannelsessystem, der uddanner i brugbare og fremtidsrettede kompetencer – også set
fra en international synsvinkel. Vi skal også tænke i nye baner for at motivere unge og voksne, der er gået en bue
uden om uddannelsessystemet, til at vende tilbage til skolebænken. Vi skal løfte de læsesvage og sikre gode mu
ligheder for uddannelse parallelt med arbejde. Her kan forberedende voksenundervisning (FVU) spille en vigtig
rolle. Her skal vi øge rekrutteringen markant for at leve op til de nationale målsætninger17 og sikre gode overgange
videre i uddannelsessystemet.
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Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende handlinger:
Vi vil afdække kompetence- og vidensbehovet. Vi vil bidrage til at afdække, hvilke kompetencer der er brug
for i regionen. Der er behov for et tættere samspil mellem uddannelserne og erhvervslivet, så regionens
unge bliver klædt på til at agere på et komplekst og foranderligt arbejdsmarked.
Vi vil arbejde for nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet. Meritsystemet skal udbygges og
systematiseres, og erfaring fra eksempelvis job og fritidsarbejde skal i højere grad blive værdsat som brug
bare realkompetencer. Vi skal udvikle og udbrede den forberedende voksenundervisning.
Vi vil arbejde for, at flere målgrupper får en videregående uddannelse. Vi skal bl.a. sikre relevante tilbud til
voksne, der bor i regionens yderområder, fx i form af internetbaseret læring og god geografisk tilgænge
lighed.
Vi vil give vores uddannelser øget internationalt udsyn. Vi vil være med til at skabe øget samarbejde og ud
veksling mellem hovedstadsregionens og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Vores uddannelsessys
tem skal have internationalt format og kunne konkurrere med de bedste i verden.
Vi vil bidrage til opkvalificering af ufaglærte. Flere ufaglærte skal have en uddannelse. Det skal blandt andet
ske ved, at flere får anerkendelse for deres erfaring og via et uddannelsesforløb bliver rustet til at klare
kravene på arbejdsmarkedet.
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Regionens og kommunens
opgaver på klimaområdet
Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet
Hovedstaden har på vegne af de 29 kommuner i
hovedstadsregionen udarbejdet en fælles regional
klimastrategi, som tager fat på de tværgående klimaudfordringer, som kommuner og region ønsker at løse
i fællesskab.
Regionen vil facilitere et bredt samarbejde, igangsætte
analyser og understøtte udviklingsinitiativer omkring
klima, rekreative områder og cykling.

Klim

Kommunerne udarbejder hvert fjerde år kommune
planstrategier og kommuneplaner, som ifølge loven
skal følge principperne i planloven og fingerplanen.
Miljøministeriet er i gang med at revidere Fingerplan
2007. Den regionale udviklingsplan indgår i grundlaget
for kommuneplanerne.
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Klima

Grøn omstilling fremmer sundhed og udvikling
Vi står over for massive klimaforandringer. Borgere, virksomheder og myndigheder skal dels sikre sig mod foran
dringernes konsekvenser som oversvømmelser og hedebølger, dels arbejde for at nedbringe udslippet af CO2.
Hovedstadsregionen skal gøres mere klimaparat, energieffektiv og attraktiv. Grønne initiativer skal skabe bedre
vilkår for alle og fungere som en dynamo for sundhed, udvikling og grøn vækst.

ma
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Indsatsområde 1 // Klimastrategi

En klimaberedt og energieffektiv region
Visionen i den fælles klimastrategi mellem kommunerne og regionen er, at hovedstadsregionen er den mest
klim aberedte og energieffektive region i Danmark.
Klimaforandringer rummer ikke kun en udfordring, men også et potentiale. Derfor skal vi aktivt møde klimaudfordringerne og være en foregangsregion. Vi skal være forberedte på de stigende vandmængder, og i samspil
med erhvervslivet bidrage til udvikling af nye løsninger til klimatilpasning.
Vi vil arbejde for at nedbringe CO2 -udslip og energiforbrug ved at have fælles fokus på udfordringerne inden for
transport, byggeri, energisektoren og indkøb.
Klimaudfordringerne går på tværs af myndigheder og geografi. Derfor er der behov for en styrket lokal, regional
og national indsats for at skabe bedre, billigere og mere effektive løsninger til gavn for borgerne og klimaet. Vi
vil med den regionale klimastrategi danne grundlag for et styrket samspil mellem offentlige og private aktører
om udvikling af nye innovative løsninger, der bidrager til at skabe grøn vækst, og dermed styrke erhvervslivets
internationale konkurrenceevne.

Mål

Satsning på elbiler og grøn energiforsyning

Klimavision for hovedstadsregionen:

Transportsektoren står for 30 procent af den samlede CO2 -udledning, samtidig
med at vore biler udleder en række sundhedsskadelige partikler.18 Elbiler er en
oplagt løsning i hovedstadsregionen, hvor afstandene er små. Vi vil skabe en fælles
samarbejdsorganisation, der skal sikre fælles kommunalt og regionalt indkøb af el
biler for at gøre det billigere, enklere og hurtigere at lease eller købe elbiler. Et af
Klimastrategiens succeskriterier er, at 25 procent af den offentlige bilpark i 2015 er
elbiler eller andre biltyper drevet af grøn energi.

I 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte
og energieffektive region i
Danmark baseret på stærke
regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private
partnerskaber bidrager til
grøn vækst i international
topklasse.
Region Hovedstaden og Kommune
kontaktrådet Hovedstadens klimastrategi
fra 2012 er del af den regionale udviklings
plan. Her præsenteres et kort resumé.

26

Regional Udviklingsplan 2012

Den globale efterspørgsel på energi til el, varme og industri bliver stadig større. I
hovedstadsregionen stammer 72 procent af energiforbruget fra fossile brændsler.19 Vi skal derfor i gang med en omfattende omstilling til vedvarende energi.
Målet er en sammenhængende energiforsyning baseret 100 procent på vedva
rende energi i 2050.

Klima

Handlinger
Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden arbejder i klimastrategien med fem spor:
Vi skal skabe en klimaberedt region. Vi vil udvikle langsigtede planer for klimatilpasning, som koordineres med
nabokommuner i regionen og naboregioner. Vi skal vide, hvor der er risiko for oversvømmelser, gennemføre
fælles tiltag og udvikle nye løsninger i tæt samspil med erhvervslivet.
Vi vil arbejde for mere klimavenlig transport. Vi vil arbejde for, at
hovedstadsregionen bliver foregangsregion i forhold til elbiler, og at
busser er baseret på grønne drivmidler. Mobilitetsplanlægning skal
sikre et markant styrket samspil mellem trafikformer til gavn for den
kollektive trafik og cyklisme.
Vi vil omstille energiforsyning. Vi skal have adgang til en fossilfri
el- og varmeforsyning, der primært er baseret på vedvarende ener
gikilder som vind, sol, biomasse, geotermisk energi mv. Vi vil bidrage
til omstillingen af energiforsyningen via efterspørgsel af vedvarende
energi til forbrug i egne bygninger.
Vi ønsker energieffektive bygninger. Vi vil energieffektivisere og
klimarenovere offentlige bygninger, så de lever op til målene i den
nationale ”Energistrategi 2050”. Vore nybyggerier skal leve op til byg
ningsreglementets krav om bedste energiklasse, og vi er foregangsregion for bæredygtigt hospitalsbyggeri.
Vi vil arbejde for klimavenligt forbrug og indkøb. Kommuner og re
gion skal bruge klimavenlige indkøb som et strategisk redskab til at
fremme nye grønne løsninger, der skaber værdi for både offentlige
og private parter.
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Indsatsområde 2 // Regional satsning på cykling

Flere skal op på cyklen
Vores cykelkultur medvirker til at gøre hovedstadsregionen til en attraktiv grøn storbyregion. Særligt København
er blevet internationalt kendt på cykelområdet. Det skal udnyttes og udbredes til hele regionen. Cykling er en
vindersag – både for folkesundheden, samfundsøkonomien og bæredygtigheden.
Daglige bilkøer på vejene koster samfundet dyrt og giver ventetid for folk, som skal på arbejde, hente børn eller
købe ind. I fritiden foregår halvdelen af borgernes transport i bil. 20 Hvis vi vælger cyklen frem for bilen, sparer vi
os selv og samfundet for mange penge, bl.a. til sygdomsbehandling. For hver ekstra kilometer, en borger cykler,
sparer samfundet sammenlagt cirka 5 kr. 21 Cykling er sundt for borgerne, og samtidig er der store klima- og
miljøgevinster.

Samarbejde om cykling og cykelstier
Cyklen skal i fremtiden udgøre et reelt alternativ til bilen. I de senere år har stat, region og kommuner prioriteret
cykling højt. Men der er behov for en større udbygning og forbedring af cykelstier for pendlere og turister. Derfor
bør der investeres mere i cykelforholdene og sikres sammenhæng på tværs af kommunegrænser. En central ud
fordring er at få realiseret cykelsuperstierne med fokus på rejsetid, tilgængelighed, komfort og tryghed/sikker
hed. For fritidscyklisterne og cykelturisterne skal der være attraktive muligheder for at cykle overalt i regionen,
og der skal være god adgang til rekreative områder.

Mål
Vi skal udvikle en attraktiv cykelregion for borgere
og turister. I 2020 skal
antallet af cykelpendlere
være øget med 38 procent.
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Vi skal tjene penge på cykel-knowhow
Hovedstadsregionen har en særlig knowhow inden for cykling med mange velafprøvede og
velfungerende systemer og solide produkter. Vores knowhow er en spirende erhvervsmæs
sig styrkeposition, som bør næres af nye idéer i samarbejde med erhvervslivet.
Der er også udfordringer: nedslidning af cykelstierne, henkastet affald, trængsel på cykelsti
erne og ved trafikterminaler. Det gælder især i København og omegnskommunerne, hvor der
er mange cyklister koncentreret på lidt plads. Tog, metro og busser har svært ved at rumme
de mange cykler, som borgerne medbringer på turen.

Klima

Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende handlinger:
Vi vil arbejde for at realisere og udbrede regionale cykelsuperstier. Vi vil understøtte kommunerne i at re
alisere cykelsuperstier og etablere et stærkt regionalt samarbejde. Vi vil arbejde for markedsføring af cykel
superstierne i samarbejde med cykel- og turistorganisationer.
Vi vil opfordre flere kommuner til at gå sammen om fælles cykelstrategier. Vi vil styrke nye regionale samar
bejder, der forbedrer forholdene for cyklister og skaber en sammenhængende cykeloplevelse. Der er behov
for brede partnerskaber, som inddrager arbejdspladser, frivillige organisationer, trafikselskaber og plan
myndigheder.
Vi vil stimulere flere til at cykle i fritiden. Vi vil sammen med
kommunerne arbejde for at styrke mulighederne for at
bruge cyklen i fritiden og herunder styrke cykelturismen i
hovedstadsregionen.
Vi vil arbejde for at udvikle regionens cykel-knowhow.
Vi skal skabe bedre rammer for at videreudvikle cykelknowhow regionalt til at forbedre forholdene for cykling i
regionen. Vi skal udvikle en præcis, pålidelig og opdateret
regional cykelruteplanlægger, der skal være brugervenlig
og skabe sammenhæng på tværs af kommuner og trans
portformer.
Vi vil udarbejde et regionalt cykelregnskab. Vi vil i samspil
med regionale aktører udarbejde et regionalt cykelregn
skab med nøgletal, der kan understøtte kommunerne og
regionens cykelindsats og skabe viden om cykling i re
gionen.

Cykelsuperstier
Kort over 26 cykelsuperstier på tværs af 18 kommuner.
Kortet viser de cykelsuperstier, der ved udgangen af 2011
er politisk godkendt af kommuner og region som grundlag
for det videre arbejde. Efterfølgende er der kommet flere
kommuner med i projektet. Ved udgangen af 2011 deltager
således 21 kommuner i projektet. 22

Regional udviklingsplan 2012

29

Klima

Indsatsområde 3 // Rekreative områder

Vi vil øge og forbedre de grønne og blå områder
Grønne arealer, strande, kyster, søer og vandløb har en positiv betydning for borgernes sundhed og velvære.
Mere end to tredjedele af danskerne mener, at naturen er vigtig for deres dagligliv og livskvalitet. 23 Vore grønne
arealer og de blå vandområder bidrager ikke kun til at fastholde, men også tiltrække borgere og turister til
regionen.
Grønne arealer og vådområder er en del af nøglen til at løse klima- og miljøproblemer. De udgør et stort, men
uudnyttet potentiale i forhold til klimatilpasning. Inde i byerne skal de grønne områder i højere grad aflaste kloak
systemet efter regnvejr og skybrud. Uden for de større byområder skal grønne og blå områder tilbageholde den
øgede vandmængde fra landsbyerne og anden bebyggelse.
Regionens grønne og blå områder spiller også en stor rolle for dyre- og plantelivet, biodiversiteten samt luftog drikkevandskvaliteten. Nogle steder i regionen er der potentiale for at gennemføre naturgenopretning på
lavbundsarealer for at reducere kvælstofudledningen og skabe nye natur- og herlighedsværdier.

Mål
Vi skal have en attraktiv grøn region,
hvor alle regionens
borgere skal have
mindre end 10
minutters gang til et
rekreativt område i
2020 mod 94 procent
i 2011. Hovedstadsregionens blå og
grønne struktur skal
øges til at udgøre minimum en tredjedel
af regionens samlede
areal i 2020 mod
cirka 27 procent i
dag.
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Udvikling i de grønne og blå områder
Vi skal arbejde for at skabe flere rekreative områder ved at omdanne områder i rekreativ retning. Des
uden skal vi sørge for at bevare dét, som vi har. Fingerplanen – som udarbejdes af Miljøministeriet –
er et vigtigt princip for at fastholde og udvikle den grønne og blå struktur. Men vi har behov for at sikre
øget koordinering, fordi mange skove, vandløb og kyststrækninger spreder sig over flere kommuner.
Det samlede naturareal er på cirka 27 procent af det samlede areal i hovedstadsregionen. I perioden
1990-2006 er der sket en fremgang på 0,2 procent i naturarealet svarende til 86 hektar. 24 Ikke hele
naturarealet er offentligt tilgængeligt for borgerne som rekreative områder.

Bedre rekreative områder
Vi ønsker at sætte mere fokus på kvaliteten af de rekreative områder. Bedre rekreative områder kan
styrke regionens attraktivitet. Det handler om gode stier, adgangsforhold, forbindelser til andre om
råder, udstyr og renholdelse.

Klima

Handlinger
Region Hovedstaden og kommunerne når målet med følgende handlinger:
Vi vil arbejde for grønne byer til gavn for klima og miljø. Vi vil understøtte metodeudvikling, koordinering,
planlægning og handling på tværs af kommunerne. Det skal skabe klimatilpasning og mere grønt og blåt
areal særligt i vores byer.
Vi vil arbejde for fælles visioner for regionens grønne og blå områder. Vi vil sammen med kommunerne arbej
de for at skabe fælles visioner, der kan styrke regionens grønne og blå områder.
Vi vil arbejde for nye rekreative områder igennem omdannelse og genbrug. Vi skal udnytte muligheder for at
skabe nye rekreative områder. Fx ved at omdanne ældre erhvervsområder, infrastrukturarealer og gamle
råstofgrave. Eller ved at genanvende ren overskudsjord til at skabe spændende rekreative landskaber
eller udvide eksisterende. Vi skal sørge for at kompensere
i størrelsesforholdet 1:1 for tab af eksisterende grønne og
rekreative områder.
Vi vil arbejde for højere kvalitet i de rekreative områder. Vi vil
sætte fokus på at højne kvaliteten og forebygge nedslidning
og henkastet affald i naturen og byparkerne. Vi ønsker et
samarbejde på tværs af kommuner, staten og private natur
forvaltere for at udvikle smartere løsninger – fx en fælles
værktøjskasse til affaldsforebyggelse.25

Kort over vådområder i regionen
De gule områder på kortet llustrerer poten
tialet potentialet for at gennemføre natur
genopretning på visse lavbundsarealer. De
potentielle vådområder dækker dels over
inddæmmede/tørlagte områder, dels over
tidligere enge og vandområder fra 1897-98.
Region Hovedstaden
Sø
Åbne og rørlagte vandløb
Potentielle vådområder
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Regionens og kommunernes opgaver på
trafikområdet
På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig
rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks største trafikselskab, som
betjener og finansieres af Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 45
kommuner i de to regioner efter lovbestemte regler. Kommunerne finansierer
kommunale buslinjer og regionerne de regionale buslinjer samt lokalbanerne.
Region Hovedstaden er endvidere gået sammen med staten og 11 kommuner
om at finansiere den kommende letbane i Ring 3, til en pris på ca. 3,7 mia. kr.
Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt
og internationalt. Det sker bl.a. ved at igangsætte analyser og understøtte
udviklingsinitiativer omkring infrastruktur.
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Fremkommelighed skaber vækst
Hovedstadsregionen er i dag et knudepunkt for trafikstrømme på bane og vej mellem Skandinavien og Europa. Flere mennesker rejser til
og fra regionen, og mere godstrafik skal transporteres igennem regionen. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner i 2020, vil trafikken over
Femern efterhånden blive mere end fordoblet, og som en følge heraf skal vi have transporteret dobbelt så meget gods over Øresund.
Derfor skal flaskehalsene fjernes. En meget stor del af passager- og godstogene mellem Skandinavien og Centraleuropa skal køre over
den ensporede Storstrømsbro. For at sikre en driftssikker og miljøvenlig transport skal forbindelsen over Storstrømmen udbygges til at
kunne håndtere den voksende jernbanetrafik.
Vi står derfor over for en væsentlig udfordring i forhold til at mindske trængslen gennem bedre infrastrukturløsninger. Tog og busser skal
køre hyppigt, til tiden og i et sammenhængende og vidtforgrenet net. Og mulighederne for at komme til og fra udlandet med fly og høj
hastighedstog skal være i top.
Persontrafik (mio. rejser årligt)

Godstrafik (mio. ton årligt)
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Region Hovedstaden og Kom
munekontaktrådet Hovedstaden
har indgået en regional trafikaf
tale i 2011, "Investeringer i frem
tiden", hvor region og kommuner
i enighed peger på nødvendige
investeringer på infrastrukturområdet. Trafikaftalen udgør den
regionale udviklingsplan på trafikområdet.

2030

35

Hovedstadsregionens infrastruk
tur skal derfor udvikles markant
i de kommende år. Høj tilgænge
lighed og nem fremkommelighed
er nemlig afgørende, når vi vil
bevare og forbedre vores posi
tion i konkurrencen med andre
europæiske storbyer om vækst,
investeringer og arbejdspladser.

2030

Udvikling i trafikstrømme fra 2010 til 2030
Oversigt over trafikstrømme på hhv. person- og godstrafik. Overordnet forventes trafikstrømmene gennem regionen
at være fordoblet i 2030. Fx skal der i 2030 transporteres 33 mio. tons gods over Øresund mod 15 mio. tons i 2010.26
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Trafikaftale // Investeringer i fremtiden

Infrastruktur driver væksten i
hovedstadsregionen
Vi er en international metropol

Os

Hovedstadsregionen er Danmarks eneste internationale storbyregion og samtidig centrum
i Øresundsregionen. Vi konkurrerer med andre euro-pæiske storbyer om arbejdspladser,
virksomhedsinvesteringer og højtuddannet arbejdskraft.
Med åbningen af Femern-forbindelsen i 2020 får vi direkte adgang til Nordtyskland,
og med de norske og svenske overvejelser om højhastighedstog mellem de skandi
naviske hovedstæder bliver vi det centrale omdrejningspunkt i transportnettet mel
lem Skandinavien og det øvrige Europa. Men også den stigende godstrafik over Store
bælt skal håndteres af den regionale infrastruktur.
Aalborg

Vi både kan og vil løfte opgaven som vækst
lokomotiv
Som international storbyregion har vi en særlig forpligtelse til at medvirke til at skabe
vækst i hele Danmark. Vi står for næsten halvdelen af Danmarks nationalprodukt, og
når der skabes 100 nye job i hovedstads-regionen, skaber det 20 nye job et andet sted
i Danmark.24
En forudsætning for at skabe en større vækst er en effektiv infrastruktur, som reducerer
rejsetiden og giver god tilgængelighed i og til regionen. Den er derfor en vigtig rammebetingelse for, at regionen på langt sigt kan fastholde og tiltrække arbejdspladser og være
en attraktiv region for virksomheder, som opererer globalt. En effektiv infrastruktur bi
drager også til livskvalitet. Vi besøger familie og venner og bruger kulturtilbud i højere grad,
jo lettere det er at komme rundt.
Kommunekontaktrådet Hovedstaden og Region Hovedstaden vil derfor i fællesskab pege
på, hvad der er behov for i fremtiden for at sikre, at vores transportinfrastruktur både kom
mer op i et højere vækstgear og cementerer vores position som et internationalt knude
punkt.

34

Regional udviklingsplan 2012

Århus

Helsi

Esbjerg

Kiel
Lübeck
Hamborg

Trafik

Den internationale dimension er vigtig for både Dan
mark og for Øresundsregionen
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Højhastighedstog 2025

Især Københavns Lufthavns internationale flyforbindelser spiller en vital rolle for vore interna
tionale virksomheder og for evnen til at tiltrække internationale investeringer, turisme og viden
sarbejdere. Ikke blot for hovedstaden og Øresundsregionen, men faktisk for hele Danmark.
Vi understøtter derfor lufthavnen gennem projektet ”Copenhagen Connected” for at få flere
flyforbindelser til destinationer, som er vigtige for dansk erhvervsliv og turismen.

Hø

jh

as
tig
he

Vi kan gennem en trafikalt integreret Øresundsregion, gode transportforbindelser til nabore
gionerne og til de store europæiske og globale knudepunkter sikre os, at vi bliver en del af
et større netværk.

En god infrastruktur er væsentlig i forhold til at øge lufthavnens passagerpotentiale. Metropol
regioner investerer i at sammenkoble lufthavn og højhastighedstognettet.

Gøteborg

Når vi ser nogle år frem i tiden, er kapaciteten på både jernbane- og vejnettet presset – både
i regionen og over Øresund. Så hvis vi skal løfte opgaven som en markant international spiller,
vil der gradvist være et voksende behov for ny kapacitet i den øresundsregionale infrastruktur.

ingør

Vi foreslår:
At vi fortsat satser på den strategiske udvikling af attraktive flyforbindelser for at
styrke lufthavnen
At der etableres højhastighedstog som led i en skandinavisk og europæisk korridor – koblet
til lufthavnen
At sammenhængene i Øresundsregionen styrkes gennem udbygningen af det kollektive
tognet, såvel S-bane, metro som regional banebetjening.

København

Hovedtrafiknettet
SkandinavienKontinentet med Femern
Bælt og fast HH-forbin
delse samt ny ringforbin
delse

Linjeføring og behovet for
en ny ringforbindelse skal
undersøges (vist med gul).

Berlin
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Rundt i regionen – den lokale tilgængelighed skal styrkes!
Trængsel på regionens veje både koster og hæmmer væksten. I 2010 spildte borgerne hver dag 190.000 timer
dagligt på at holde i kø. Den manglende fremkommelighed koster samfundet ca. 10 mia. kr. om året.27
Der er derfor al mulig grund til at sætte ind over for den stigende trængsel. Trængsel er ikke kun et problem i de
tætte byområder i Storkøbenhavn. På de store indfaldsveje og på ringforbindelserne er væksten i vejtrafikken
steget ganske meget. Ligesom der på det overordnede vejnet i Gribskov og Halsnæs kommuner er flere steder,
hvor trafikanterne i dag oplever trængslen.
En forbedring af fremkommeligheden og af den geografiske sammenhæng i hele regionen skal styrkes ved at
udbygge og forbedre vejnettet og gennem at udbygge den kollektive transport, herunder styrke togforbindelserne mellem Nordsjælland og København.
En af de store udfordringer for vejtrafikken i hele Hovedstadsområdet er, hvordan ringforbindelserne kan ud
vikles, således at de kan betjene de stigende trafikstrømme på tværs af regionen.
Den kollektive trafik spiller en væsentlig rolle, når man skal have flere bilister til at bruge bus og tog på de
strækninger og i de byområder, hvor trængslen er størst. Især på tværs af fingrene mangler der en attraktiv bane
trafik.

Vi foreslår:
En ny fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg til både bane og vej, og i forlængelse heraf:
En ny ringforbindelse med tilslutning fra Femern-forbindelsen via Høje-Taastrup til Helsingør til både bane (godsog persontransport) og vej. Der er brug for en nærmere undersøgelse af behovet, herunder linjeføringen.
En ny Fjordforbindelse ved Frederikssund
En ny østlig havneforbindelse i København
At letbanen langs Ring 3 realiseres hurtigst muligt
At den kommende letbane og metrosystemet udbygges, så der skabes en sammenhængende banebetjening.

Vi vil gerne være med til at løfte fremtidens opgaver
Kommunekontaktrådet Hovedstaden og Region Hovedstaden har gennem aftalen om letbanen langs Ring 3 og
gennem konstruktiv medvirken ved de statslige planprocesser vist, at vi både kan og vil være med til at løfte
hovedstadsregionen op i et højere vækstgear. Vi indgår derfor fortsat gerne i en konstruktiv dialog med regeringen og Folketinget om, hvordan vi sammen kan realisere disse infrastrukturtiltag.
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Realisering

Realisering af den regionale
udviklingsplan
Invitation til samarbejde
Vi vil sammen med Kommunekontaktrådet Hovedstaden som det samlende forum for regionens kommuner
drøfte, hvordan vi i fællesskab kan realisere planen og sikre et tæt samarbejde i de kommende fire år.
Denne regionale udviklingsplan udgør en overordnet ramme, som vi sammen med kommuner og andre aktører vil
omsætte til konkrete initiativer og succeskriterier, der kan sikre, at vi når målene i planen. Vi ønsker at udarbejde
en dynamisk handlingsplan, som løbende udbygges i de kommende år.
Midler til regional udvikling
Regionsrådet vil hvert år afsætte midler til regionale udviklingsinitiativer inden for de fire temaer i planen.
Desuden vil regionsrådet og Kommunekontaktrådet Hovedstaden årligt evaluere planen.
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Bornholms Kommune indgår i den regionale klimastrategi og i den regionale trafikaftale.
Danmarks Statistik
ESPON
Øresundsbron
Vækstforum Hovedstaden, "Hovedstadsregionen – metropol med lokalt afsæt", 2011
Vækstforum Hovedstaden, "Hovedstadsregionen – metropol med lokalt afsæt", 2011
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Erhvervsstyrelsen, regional statistikbank
Vækstforum Hovedstaden, "Hovedstadsregionen – metropol med lokalt afsæt", 2011
UNI*C
Restgruppen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Antallet af unge
18-22-årige i kommunen uden igangværende eller færdiggjort ungdomsuddannelse (2011-tal)
divideres med antallet af unge 18-22-årige i kommunen (folketal opgjort pr. 1. juli 2011).
UNI*C
UNI*C
GisGroup, 2011
GisGroup, 2011
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
Lange Analyser & Moos-Bjerre Analyser og Rådgivning, 2011
Klimakommissionen 2009
Rambøll 2011. ”Tværgående energiplanlægning i hovedstadsregionen”
Cowi 2010. Klimastrategi – tiltag i transportsektoren – Sammenfatningsnotat
Cowi og Københavns Kommune 2009. Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag – metode
og cases. Resume inklusive byværdier for øvrig transport.
Cykelsuperstier Sekretariatet 2011. Følgende kommuner deltager: Albertslund, Allerød,
Ballerup, Brøndby, Fredensborg, Frederiksberg, , Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe,
Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal, Rødovre, Vallensbæk.
KU Life, Skov & Landskab 2011. Målene under rekreative områder bygger på data herfra.
KU Life, Skov & Landskab 2011
KU Life, Skov & Landskab 2012
Transport Data lab
Copenhagen Economics
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