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1
Regnskab 2011 - overgives til revisionen
.

Sagsfremstilling
Der blev på Økonomiudvalgsmødet den 20. marts 2012 givet en regnskabsstatus for
2011, ligesom der på baggrund af redegørelsen blev godkendt overførsler af
uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2011 til 2012.
I fortsættelse heraf er regnskabet for 2011 blevet behandlet i fagudvalgene for så
vidt angår regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive
udvalgsområder. Fagudvalgenes behandling opsamles i denne sag.
Det samlede regnskab behandles med henblik på oversendelse til revisionen.
Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til årsregnskabet sker i forbindelse
med behandlingen af revisionsberetningen i september.
Regnskabsresultatet
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Som det fremgår af tabellen, var der i 2011 et driftsoverskud på 49 mio. kr., hvilket
var samme niveau som budgettet.
På trods heraf blev årets samlede resultat dårligere end forudsagt, hvilket skyldes
højere anlægsaktivitet og et lavere ejendomssalg.
Det samlede resultat blev et underskud på 8 mio. kr., mens der i det vedtagne
budget var forudsat et overskud på 19 mio. kr. Forværringen blev på 27 mio. kr.
I det korrigeret budget 2011 var der forventet et underskud på 46 mio. kr.
Regnskabsresultatet blev således forbedret med 38 mio. kr. Forbedringen er i al
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væsentlighed udtryk for omfanget af uforbrugte midler, der overføres fra 2011 til
2012. På driftsvirksomheden var der i det korrigerede budget forventet overførsler
på 31 mio. kr., men regnskabstallet blev 17 mio. kr. højere, nemlig 48 mio. kr. På
anlægssiden blev der overført yderligere 21 mio. kr.
Driftsvirksomheden
Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 20 mio. kr. i forhold til det
oprindelige budget 2011. Som følge af risikoen for udgiftspres, der måtte forventes
i de budgetterede udgifter ovenpå de store besparelser, der blev vedtaget i 2010 og
2011, blev der i budgettet skabt finansiering via reserver på 20 mio. kr. til at
håndtere dette udgiftspres. Merforbruget svarer dermed meget præcist til den
vurdering, der blev givet forud for budgetvedtagelsen.
Alt i alt er det med en kraftig økonomistyring lykkedes at holde servicerammen og
at holde merforbruget på driftsvirksomheden på et niveau, hvor det har kunnet
dækkes ind af de reserver, der blev lagt ind i budget 2011 for at sikre en nødvendig
robusthed over uforudsete hændelser.
Anlægsvirksomheden
Anlægsbudgettet for 2011 blev vedtaget med 109 mio. kr. Anlægsbudgettet er i
løbet af året blevet korrigeret flere gange, dels for overførsler fra 2010 til 2011, dels
politiske beslutninger samt tidsforskydninger fra 2011 til 2012. Det korrigerede
budget 2011 er herefter på 157 mio. kr.
Det endelige regnskabsresultat viser et forbrug på 135 mio. kr. Af de uforbrugte
rådighedsbeløb er 21 mio. kr. overført til 2012.
Anlægsvirksomheden udviser i forhold til det oprindelige budget et merforbrug på
25 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne
mellem årene.
Ejendomssalg
Kommunen har i 2011 solgt ejendomme for 53 mio. kr. samt modtaget indtægter
fra frikøb af tilbagekøbsklausuler for 20 mio. kr., i alt 73 mio. kr.
Ejendomssalget blev 12 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes
først og fremmest, at en række udbudte ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr.
ikke blev realiseret. Tabet blev dog reduceret, da kommunen ekstraordinært modtog
20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsklausuler, som ikke var budgetlagt.
De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i
2012.

Likviditet
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Den likvide beholdning (inkl. kursregulering af obligationsbeholdningen) blev
formindsket med 91 mio. kr. i 2011 mod en budgetteret forøgelse på 3 mio. kr. Det
ekstraordinære høje træk skyldes især en række store betalingsforskydninger
mellem 2010 og 2011 på godt 40 mio. kr. Disse forskydninger resulterede i første
omgang i en ekstraordinær høj primobeholdning 2011 på 162 mio. kr.
Herudover bidrager forværringen i årets resultat på 27,0 mio. kr. ligeledes til, at
ultimobeholdningen 2011 endte på 71 mio. kr.
I forhold til den senest skønnede kassebeholdning (korrigeret budget) er der tale om
en forværring på 10 mio. kr.
Der er i "Regnskab 2011" bl.a. redegjort for afvigelser mellem bevilling og
regnskabstal.
Anlægsregnskaber
I henhold til bevillingsreglerne skal der aflægges særskilt regnskab for alle
anlægsarbejder, der overstiger 2 mio. kr. For anlægsarbejder under 2 mio. kr.
gælder derimod, at regnskaberne skal aflægges og godkendes i forbindelse med
behandlingen af årsregnskabet.
Der er i bilag 2 redegjort for 22 afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr., hvortil
der i alt er givet anlægsbevillinger på 17,1 mio. kr.
Udvalgenes behandling af delregnskaberne
Der henvises til de sagen vedlagte protokoludskrifter af udvalgsbehandlingen, idet
alle fagudvalg har anbefalet oversendelse af delregnskaberne til Økonomiudvalget
og kommunalbestyrelsen.
Det af Økonomiudvalget den 20. marts 2012 bestilte notat om regnskabsopfølgning
på skoleområdet vil blive udsendt særskilt til udvalgets medlemmer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen skal overgive regnskab 2011 til revisionen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. regnskabet for 2011 overgives til revision
2. anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Ad 1 +2: Anbefales.
De udsendte notater vedr. regnskabsopfølgningen på skoleområdet taget til
efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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2
Årsregnskab 2011 for legater
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har 4 fonde:
Fælleslegatet for værdige trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune
Købmand Sophus Lund og hustrus stiftelse
Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune
Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond
A. Godkendelse af årsregnskaberne for legaterne
Årsregnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen og underskrives forvaltningen lægger til grund, at borgmesteren af praktiske årsager er bemyndiget
til at underskrive regnskaberne på kommunalbestyrelsens vegne.
B. Frigivelse af skattemæssige kursgevinster
Kursgevinster af bundne midler bliver tillagt den bundne kapital, men de indgår
også i beregningen af fondens skat. Derfor har fonde den mulighed, at de kan
frigive skattemæssige kursgevinster til uddeling.
Frigivelse af skattemæssige kursgevinster er nødvendig for 3 af fondene. Frigivelse
af skattemæssige kursgevinster for Regnskab 2011 skal ske inden den 30.06.2012.
Fælleslegatet for værdige trænende i Lyngby-Taarbæk Kommune
Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Legatet til uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune
Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond
Der skal i 2011 frigives følgende skattemæssige kursgevinster:

Frigivelse af skattemæssige kursgevinster skal være foretaget senest 6 måneder
efter regnskabsårets udløb. Forvaltningen peger på, at forvaltningen ud fra sagens
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ekspeditionsmæssige karakter fremover bemyndiges til at frigive sådanne
skattemæssige kursgevinster.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen er bestyrelse for fondene og har derfor
beslutningskompetencen.
Indstilling
Økonomisk Forvaltning foreslår, at
1. årsregnskaberne for legaterne godkendes, og således, at der frigives
skattemæssige kursgevinster for 96.840,00 kr. vedr. Fælleslegatet for værdige
trængende i Lyngby-Taarbæk Kommune, for 35.000,00 kr. vedr. Legatet til
uddannelse af unge i Lyngby-Taarbæk Kommune og for 130.000,00 kr. vedr.
Alderdomshjemmet Lykkens Gaves Fond,
2. forvaltningen bemyndiges til fremadrettet at frigive de skattemæssige
kursgevinster.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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3
Bygningsvedligeholdelse 2011, anlægsregnskab
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 4.100.000 kr. til
bygningsvedligeholdelse i 2011.
Der er afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige
genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen
samt på Rådhuset. Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole
samt renovering af elevator på Parkkirkegården Endelig er ventilationsanlægget på
Ungdomsskolen delvist blevet udskiftet.
Økonomiske konsekvenser
Mindreudgiften på godt 10.000 kr. overføres til 2012 til anlægsprojektet
bygningsvedligeholdelse 2012.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende bygningsvedligeholdelse
2011 godkendes.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 17-04-2012, s.15

4
Implementering af ny printstrategi. Anlægsregnskab
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i 2011 meddelt anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til
implementering af ny printstrategi.
I forbindelse med implementeringen af den nye printstrategi viste det sig, at der var
et større behov for udskiftning af printere end først antaget. Dette forbrug blev
finansieret af anlægsbudgettet 2011 til it udgifter. De samlede udgifter blev herefter
på 3.085.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
Den samlede afholdte udgift på 3.085.000 kr. er således finansieret dels af
anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. til implementering af ny printstrategi, dels af
bevillingen til anlægsprojektet it 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende implementering af ny
printstrategi godkendes, herunder at merudgiften på 585.000 kr. er finansieret af
bevillingen til anlægsprojektet it 2011.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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5
1. anslået regnskab 2012
.

Sagsfremstilling
Denne sag indeholder:
1. forventet regnskabsskøn 2012 på basis af forbruget pr. 29.2.2012
2. skønnede konsekvenser for budgetårene 2013-16
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.
A. 1. anslået regnskab 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 vedlagte "1. anslået regnskab 2012".
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2012, jf. nedenfor, viser:
mio. kr.
Driftsvirksomheden (minus midtvejsregulering på 13,3 mio.
kr. og betinget balancetilskud på 5 mio. kr.)
Anlægsvirksomhed
Renter
Finansiering (ekskl. midtvejsregulering)
Optagelse af lån og finansforskydninger
I alt

2012
2,5
-30,5
-1,3
0,0
9,5
-19,8

(- = 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.
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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.
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 1,0 mio. kr. i overførselsbeløbet fra 2011 til
2012.
Anlæg:
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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. Der indkom ikke bud,
men der er fortsat en forventning om salg i 2012.
Salgskravet er nedsat med 1,5 mio. kr. til 32,2 mio. kr., idet der er indgået en
ikke-budgetteret indtægt på 1,5 mio. kr. i frigørelsesafgift.
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.
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.
B. 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.
C. 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.

2012

2013

2014

2015

Åbent punkt Økonomiudvalget den 17-04-2012, s.19

Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)

15,653 17,673 20,282 18,142

Økonomiske konsekvenser
Der henvises til pkt. A.
Beslutningskompetence
Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2012 tages til efterretning,
2. det betingede balancetilskud på 5 mio. kr. reduceres,
3. økonomiudvalget drøfter, hvorledes det resterende ufinansierede merforbrug på
2,5 mio. kr. skal finansieres,
4. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af
redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Ad.1: Taget til efterretning
Ad.2: Godkendt.
Ad.3: Drøftet, idet der indarbejdes yderligere 1,4 mio. kr. i modgående initiativer
på administrationen.
Ad.4: Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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6
Budgetredegørelse 2012
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte som en del af budgetprocessen 2013-16, at der skulle
udarbejdes en Budgetredegørelse. Der er tale om en nyskabelse, som skal bidrage
dels til, at budgetdebatten gennemføres på et mere faktabaseret grundlag, dels til at
give et bedre og mere samlet overblik over udviklingen i kommunens økonomi.
Ideen er endvidere, at Budgetredegørelsen skal udarbejdes så tidligt, at den kan
indgå allerede i den indledende fase af budgetlægningen, herunder i fastlæggelsen
af budgetstrategien.
Budgetredegørelsen kan ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med de øvrige
produkter, der indgår i den samlede budgetproces - herunder de bestilte
budgetanalyser på udvalgte aktivitetsområder.
Tanken er endvidere, at Budgetredegørelsen skal kunne danne grundlag for
yderligere spørgsmål og bestilling af budgetanalyser.
Økonomiske konsekvenser
Budgetredegørelsen indgår i de kommende budgetforhandlinger.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Budgetredegørelsen drøftes med henblik på udpegning af
evt. særlige temaer til Kommunalbestyrelsens budgetseminar, og tages til
efterretning.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Taget til efterretning.
I forbindelse med ´kommunalbestyrelsens budgetseminar indgår i drøftelsen bl.a.
temaer m.h.t. området for handicappede og udsatte børn og unge.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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7
Budgetforslag 2013-16
.

Sagsfremstilling
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.
Det videre arbejde med budgetprocessen indebærer, at Økonomiudvalget i
indeværende møde skal:
- præsenteres for en status over den aktuelle økonomiske situation,
- fastsætte de økonomiske målsætninger,
- fastlægge budgetstrategien for 2013-16.
1. Den aktuelle økonomiske situation
Udgangspunktet for budgetlægningen 2012-15 var, at der skulle skabes balance i
kommunens økonomi set over hele perioden. Det indgåede budgetforlig resulterede
således i et forbrug af kassebeholdningen på 37 mio. kr. over budgetperioden,
hvilket stort set svarede til den styrkelse af primo kassebeholdningen for 2012, der
var resultatet af anlægsforskydningen fra 2011.
Men kommunens økonomi for 2013-16 vil komme under et stort pres, hvis der
gennemføres en ændring i tilskuds- og udligningssystemet svarende til et af de
forslag, der er præsenteret i Finansieringsudvalgets betænkning. Alle forslag giver
et tydeligt tab for Lyngby-Taarbæk Kommune - fra 39,4 mio. kr. til 54,6 mio. kr.
årligt, alt afhængig af hvilken model der bliver vedtaget i Folketinget.
Herudover viser opgørelsen af selskabsskatterne for 2013, at provenuet vil falde
med ca. 20 mio. kr., til trods for at budgettallet blev nedjusteret - et fald der
sandsynligvis vil stige til godt 30 mio. kr. i de kommende år.
Virkningerne af indtægtstabet på disse to områder forventes at beløbe sig til
gennemsnitligt ca. 60 mio. kr. årligt, 50 mio. kr. i 2013 stigende til 74 mio. kr. i
2015 og frem.
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Befolkningstilvæksten, som den ses af den netop udarbejdede Befolkningsprognose
2012-23, vil både påvirke udgiftssiden og indtægtssiden (skatter samt tilskud og
udligning). Udgifterne er medregnet i 1. anslået regnskab 2012, mens indtægterne
indgår i tallene fra KL´s tilskudsmodel.
I nedenstående tabel er vist en samlet status, således som den kan beregnes ud fra
de tal, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Det fremgår af oversigten, at trækket på kassebeholdningen i 2013 vil blive på
154,2 mio. kr., hvis der ikke gennemføres tilpasninger. I overslagsårene vil trækket
blive på godt 90 mio. kr.
Tilsvarende fremgår det, at der i Budget 2012 var budgetteret med et kassetræk i
2013 på 55,1 mio. kr., men en kasseopbygning i årene 2014-16.
I alt er der tale om en forværring i forhold til vurderingen i Budget 2012 på ca. 100
mio. kr. årligt. Her er det som allerede nævnt især indtægtstabet på selskabsskatter
og udligningsreformen, der vejer tungt. I 2013 er det ca. halvdelen, mens
indtægtstabet i 2015 og 2016 forklarer 3/4 af forværringen.
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Indtægterne i alt:
Indtægtsposterne indkomstskatter samt tilskud og udligning er vurderet på
baggrund af KL´s indtægtsskøn samt KL´s tilskudsmodel. Derimod har det ikke
været muligt at indregne resultaterne af den nye ejendomsvurdering, da tallene
endnu ikke er tilgængelige.
Med hensyn til selskabsskatterne stammer 2013-tallet fra virksomhedernes
indtjeningsår 2010, og er dermed endelige tal, hvorimod skønnene over årene
2014-16 er baseret på en KL-fremskrivningspct. For 2013 er tabet i forhold til det
budgetterede på netto 19 mio. kr., mens tabet er skønnet til 33-35 mio. kr. årligt i de
efterfølgende år.
Der er i beregningerne over indtægtssiden forudsat, at tilskuds- og
udligningssystemet ændres fra 1. januar 2013 efter model 3, dog således at der er
indregnet en overgangsordning for 2013 og 2014, hvorefter tabet maksimalt kan
udgøre 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Tabene indgår herefter med hhv. 30 mio.
kr. i årene 2013-14 og 40 mio. kr. i årene 2015-16.
Forvaltningen vil følge, om der i forbindelse med den endelige lovvedtagelse vil
opstå en mulighed for en skattelempelse for de kommuner, der har store tab på
udligningsreformen. En sådan ordning var indarbejdet i udligningsreformen i
forbindelse med Kommunalreformen 2007.
Driftsvirksomheden:
De oprindelige budgettal fra budgetoverslagsårene 2013-15 i Budget 2012 er
korrigeret med allerede vedtagne beslutninger samt med de skøn, der fremgår af 1.
anslået regnskab 2012. Heri indgår endvidere konsekvenserne af den nye
Befolkningsprognose 2012-23. Som anført ovenfor vil de afledte
driftskonsekvenser af den nye befolkningsprognose (helt eller delvist) blive
kompenseret i skatterne samt i tilskuds- og udligningssystemet.
Anlægsvirksomheden:
Anlægsbudgetterne for 2013-14 er korrigeret for overførsler fra 2011 og 2012,
således som allerede vedtaget eller som skønnet i 1. anslået regnskab 2012. Der er
til gengæld ikke medtaget nye ønsker til anlægsbudgetterne for 2013-16.
Anlægsbudgettet for 2013 på 225 mio. kr. er forøget med overførte projekter fra
2012 på 20,7 mio. kr. En del af anlægsprojekterne - ca. 43,5 mio. kr. - finansieres af
lån efter lovgivningen vedr. almennyttig boligbyggeri.
Usikkerhedsmargin:
På nuværende tidspunkt i budgetlægningen er der stadig mange
usikkerhedsfaktorer. Det gælder bl.a. kommuneaftalen og dermed størrelsen af
balancetilskuddet, og det gælder udfaldet af tilskuds- og udligningsreformen.
På den baggrund er der i talopstillingen indarbejdet en reserve på 10 mio. kr. årligt.
I takt med at budgetarbejdet skrider frem, og flere af faktorerne falder på plads, vil
reserven blive nedskrevet.
Endvidere er der indarbejdet en demografibuffer på 5 mio. kr. årligt.
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Årets resultat:
Tabellen viser, at forudsætningen fra Budget 2012-15 om balance i økonomien har
forskubbet sig væsentligt.
Ingen af årene udviser således et overskud på den ordinære drift, der kan finansiere
de årlige anlægsudgifter. Dermed bliver årets resultat negativt i alle budgetårene,
hvis der ikke gennemføres ændringer i budgetgrundlaget.
Ændringer i kassebeholdningen
Konsekvenserne af de negative tal for årets resultat er, at trækket på
kassebeholdningen langt overstiger den forventede kassebeholdning ved indgangen
til budgetperioden (1.1.2013).
Tallene i tabellen er specificeret yderligere i bilag 1.
2. De økonomiske målsætninger
Der er arbejdet systematisk med de økonomiske målsætninger siden
budgetlægningen 2009, og på at målsætningerne skulle danne udgangspunktet for
budgetstrategien og det vedtagne budget.
Der er tale om flg. målsætninger:
 servicerammen for driften - skal overholdes.
 anlægsudgifterne - skal som minimum udgøre 100 mio. kr. i gennemsnit pr. år.
 salgsindtægterne - skal ikke budgetlægges, medmindre der forelægger konkret
besluttede salgsemner.
 der skal være strukturel balance over budgetperioden.
 den gennemsnitlige kassebeholdning - skal fremadrettet som min. udgøre 130
mio. kr.
 uændret skat/grundskyld.
Disse målsætninger foreslås videreført for budgetlægningen 2013-16, idet der dog
anbefales følgende to tilpasninger:
1. at målsætningen vedr. strukturel balance tydeliggøres og omformuleres til:
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.
2. at målsætningen om et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. præciseres
således, at anlægsudgifterne defineres som ekskl. den del, der kan
lånefinansieres.
Med disse målsætninger kan kravet til resultatet af den ordinære drift opgøres
således:
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.
Forvaltningen anbefaler på den baggrund flg. forslag til håndtering af den
økonomiske situation:





Det igangværende arbejde med at opnå 1 pct.´s besparelse på servicerammen
fortsættes, og at målet fortsat er 20 mio. kr.
Direktionen får mandat til at igangsætte udarbejdelsen af handlekataloger til
yderligere driftsbesparelser på 4 pct., svarende til 80 mio. kr. Der gives status
på arbejdet på Økonomiudvalgsmødet den 19. juni.
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.

4. Budgetanalyser
Der er udarbejdet to budgetanalyser, hhv. af Handicapområdet og af efterværn og
overgangen til det specialiserede voksenområde fra det specialiserede børneområde.
Begge analyser forelægges på kommunalbestyrelsens budgetkonference den 23.
april.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser skal håndteres i det videre budgetarbejde for
2013-2016.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
--Efter aftale mellem de politiske grupper den 12. april 2012 vil borgmesteren skrive
til indenrigs- og økonomiministeren vedr. den påtænkte ændring i tilskuds- og
udligningssystemet med vægt på de heraf afledte virkninger for væksten i
hovedstadsområdet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget
1. tager redegørelsen om den økonomiske situation for 2013-16, jf. afsnit 1, til
efterretning.
2. godkender forvaltningens forslag til økonomiske målsætninger for
budgetlægningen 2013-16, jf. afsnit 2.
3. drøfter hvordan der skal skabes balance, og dermed hvilken budgetstrategi der
skal lægges for budgetlægningen 2013-16, jf. afsnit 3.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Ad.1: Taget til efterretning.
Ad.2: Godkendt.
Ad.3: Drøftet.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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8
Post/kalender til alle ansatte
.

Sagsfremstilling
Af budgetaftalen for 2012-2015 blev projekt "Mail/kalender til alle ansatte"
besluttet. Forvaltningen foreslår beslutningen udført gennem etablering af
Notes-mail til de ansatte, som i dag ikke har adgang til elektronisk post og kalender.
Fordelingen af brugere af mail/kalender er i dag ca. følgende:
 1.700 administrative brugere har adgang til Notes
 1.000 lærere og SFO pædagoger har adgang til mail/kalender via UNI-C
Skolekom
 1.800 øvrige ansatte har ikke adgang til elektronisk post og kalender.
Situationen har blandt andet ledt til en praksis, hvor nogle ansatte med en
kommunal eletronisk postadgang "udlåner" adgangen til ansatte, der ikke har en
sådan adgang. Af sikkerhedsmæssige årsager er sådanne fælles "logins" under
afvikling for bedst muligt at blive erstattet med personlige logins hvor muligt.
Hidtil har omkostningerne til at skulle kunne implementere Notes e-post og
kalender til også de resterende 1.800 ansatte været forholdsvis store.
Efter forhandling har kommunen modtaget et tilbud, der indtil den 30. april 2012
giver mulighed for at anskaffe en licens-udvidelse på kommunens eksisterende
Lotus Notes platform. Udvidelsen vil dække behovet for opgradering af de
eksisterende 1.700 mail konti samt tilkøb af yderligere 1.800 mail konti. Aftalen
rummer opgraderingsret af alle 3.500 Notes konti i 5 år, og inkluderer
omkostninger til brugerlicenser og licenser til de servere, der leverer post/kalender
service i kommunen. Kommunens samlede omkostning over 5 år er i alt 4,4 mio.
kr.
Aftalen medfører dermed, at kommunen inden for den samlede budgetramme for
dels budgetaftalen og dels de ordinære budgetter kan konsolidere de elektroniske
kommunikationsplatforme på to post/kalender systemer (Notes og UNI-C
Skolekomm). Samtidigt opnår kommunen mulighed for at tage nye faciliteter i brug
på Lotus Notes platformen - faciliteter, der giver mulighed for deling af
dokumenter, "chat" og andre sociale funktioner. For at skabe yderligere
sammenhæng mellem de 2 eksisterende kommunikationsplatforme planlægges også
synkronisering af adressebøger og intranet funktionaliteter mellem kommunens
3.500 Lotus Notes brugere og de 1.000 UNI-C brugere på skoleområdet.
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Økonomiske konsekvenser
Set i forhold til den budgetterede investering for projekt post/kalender til alle
ansatte samt det planlagte investeringsniveau for kommunens Lotus Notes
installation er det samlede, udvidede projekt set under ét udgiftsneutralt.
År

2012

Anskaffelse af alternativ postkalender

2013

Drift af alternativ post/kalender platform

2014

Vedligeholdelse af Lotus Notes licenser i
forbindelse med nyt virtuelt miljø
Drift af alternativ post/kalender platform

Oprindeligt
projekt
mail/kalender til
alle ansatte
450.000
200.000

Drift af alternativ post/kalender platform

2016

Forventet anskaffelse af ekstra Lotus Notes
licenser
Drift af alternativ post/kalender platform
I alt 2012 – 2016

Ny projekt
økonomi for
samlet
projekt
450.000
590.000

390.000
200.000

Opgradering af Lotus Notes licenser
2015

Oprindelig
Notes
vedlige-holdels
esplan

2.450.000
2.250.000

200.000

800.000
600.000

200.000
1.250.000

110.000
3.240.000

4.400.000

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der indgås den 5-årige aftale om anskaffelse og
vedligeholdelse af 3.500 Notes licenser.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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9
Resultatrevision 2011
.

Sagsfremstilling
Som opfølgning på beskæftigelsesplanen skal der jf. lovgivningen årligt udarbejdes
en resultatrevision, som skal give et overblik over indsatsen i de enkelte jobcentre. I
det sagen vedlagte notat af 30. marts 2012 om "Resultatrevision 2011" gives en
status på beskæftigelsesindsatsen for året 2011 i form af udkast til den lovpligtige
resultatrevision for 2011.
Resultatrevisionen for 2011 er bygget op omkring 4 tabeller, som de enkelte
jobcentre skal forholde sig til - tabellerne er fælles for alle landets jobcentre.
Jobcentret sammenlignes med året før samt med sammenlignelige jobcentre
(klyngen).
For jobcenter Lyngby-Taarbæk er der flere positive resultater af indsatsen i 2011
trods den negative konjunkturudvikling. Dette er blandt andet:
 For 3 ud af 4 ministermål ligger Lyngby-Taarbæk på niveau eller bedre end
klyngen af sammenlignelige kommuner - hvilket er bedre end i
resultatrevision 2010, hvor Lyngby-Taarbæk havde lavere resultat end
gennemsnittet for klyngen på 2 ud af de 3 ministermål.
 Lyngby-Taarbæk ligger bedre eller på niveau med klyngen for alle typer af
forsørgede både jobklare, indsatsklare og midlertidig passive.
 Rettidigheden ligger på niveau eller bedre end klyngen.
 Lyngby-Taarbæk har fortsat en relativ lav ledighed. I december måned var
bruttoledighedsprocenten på 3,9 pct. - ledighedsprocenten for hele landet var
6,0 pct.
I forhold til resultaterne bredt set (jf. resultatoversigten i notatet) er
Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater bedre end i 2010. I
Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af "besparelsespotentialet" ligger
forbedringsmulighederne fortsat på førtidspensionsområdet og
kontanthjælpsområdet. Dette er påvirket af de forskellige rammevilkår og
nettotilflytningen af førtidspensionister jf. det til sagen vedlagte notat.
Der er imidlertid også udfordringer i forhold til især 4 områder. For hvert område er
nævnt nogle af de nye tiltag, som jobcenteret har iværksat for at imødegå
udfordringerne:


Stigende antal personer på permanente forsørgelsesordninger.
 Fokus på grundlaget for tilkendelse af fleks og førtidspension
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Helhedsorienteret indsats, der kombinerer en beskæftigelsesrettet indsats
med behandling for ex. misbrug eller sygdom
Tidlig og aktiv indsats for at forebygge langvarige forløb
Særlig indsats for borgere med psykiske udfordringer, jf. særskilt sag om
revalideringsstrategi.

Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.
 Forstærket indsats for akademikere og herunder også akademikere med
anden etnisk baggrund end dansk
 Tværkommunalt projekt med blandt andre Gentofte og Rudersdal for
borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 Fokus på virksomhedsrettet indsats for indsatsklare borgere.
Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere.
Brug af uddannelsespålæg til unge uden uddannelse
Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - ex UU-Nord og
Dansk Byggeri, DTU og Erhvervsskoler
 Forstærket indsats for ledige akademikere
 Udviklingsprojekt i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd om
etablering af korps af frivillige mentorer for unge





Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.
 Tidlig og aktiv indsats med brug af straksaktivering
 Aktiv brug af virksomhedscentre og mentorordning for
kontanthjælpsmodtagere med andre problemer ud over ledighed

Notatet redegør uddybende for indsatsen, som jobcenteret har iværksat for at
imødegå udfordringerne.
Der er opstillet følgende proces for godkendelse af resultatrevisionen:
 Udkast til Resultatrevisionen er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden
& Sjælland 13. april 2012
 Udkast drøftes på Økonomiudvalgsmødet den 17. april
 Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR
 Senest 21. maj 2012 modtager Jobcentret LBR's bemærkninger til
resultatrevisionen
 Resultatrevisionen forelægges Økonomiudvalget den 19. juni 2012 og
sendes herefter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
 Senest 1. juli 2012 offentliggøres den godkendte resultatrevision og sendes
til RBR med LBR's bemærkninger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen godkender resultatrevisionen. Økonomiudvalget beslutter
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inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen, at udkastet til resultatrevision sendes
til høring i LBR.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udkastet til Resultatrevision 2011 drøftes og fremsendes
til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Beretningen drøftet. Godkendt at sende udkastet til høring i LBR.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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10
Revalideringsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat: ’Revalideringsstrategi i
Jobcenter Lyngby-Taarbæk.’
Formålet med notatet er:
 At fremlægge jobcenterets strategi i forhold til at kvalificere og forsøgsvis
udvidelse af brugen af revalidering i beskæftigelsesindsatsen.
 At fremlægge idéerne til et pilotprojekt inden for revalideringsstrategien,
der sigter mod et bredt samarbejde i forhold til en udvalgt målgruppe af
borgere, der har psykiske vanskeligheder. Pilotprojektet er et
udviklingssamarbejde mellem Jobcenteret, Socialcenteret, Slotsvænget og
Nettet.
Baggrunden for at fremlægge forslag til revalideringsstrategien nu er blandt andet:
 Politisk fokus på at nedbringe antallet af borgere, der ender på varig
offentlig forsørgelse i form af et fleksjob eller på førtidspension – ikke
mindst borgere under 40 år.
 Vurdering af, at der er et uudnyttet potentiale for at øge effekten af
beskæftigelsesindsatsen ved at kvalificere og udvide brugen af revalidering
som ét af redskaberne i beskæftigelsesindsatsen og målrettet nogle borgere.
Formålet er at forebygge, at borgerne kommer på varig offentlig forsørgelse
og istedet bliver fastholdt på det ordinære arbejdsmarked. Det er
vurderingen - over en periode - at antallet udvides fra de nuværende ca. 40
forløb til 80 forløb, hvoraf 20 forløb vil være en del af pilotprojektet.
Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til borgere med
begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsning i arbejdsevnen kan være af enten
fysisk, psykisk eller social karakter. Formålet med revalidering er at fastholde eller
hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet og blive
selvforsørgende. Revalidering kan både være hjælp til ordinære uddannelsesforløb
eller til optræning i en virksomhed – eller en kombination af både uddannelse og
optræning. Notatet indeholder tre cases på nuværende revalideringsforløb i
jobcenteret, som illustrerer målgruppen af borgere, hvor revalidering kan være en
mulighed.
Den fremlagte revalideringsstrategi indeholder forslag om en indsats, som består af
en række elementer, der i sammenhæng skal sikre en kvalificeret brug af
revalidering i jobcenteret. Indsatsen vil være en forløber for den forventede reform
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af førtidspension og fleksjob, som Regeringen har udmeldt er på vej, og indsatsen
vil blive tilpasset en sådan reform. Følgende elementer indgår i strategien:
 Brug af prognosebarometer
 Forbedret jobplan
 Revalidering der kombinerer virksomhedsrettet indsats og uddannelse
 Fokus på virksomhedsrevalidering
 Tættere opfølgning
 Fokus på motivation og læring
 Kvalitetssikring og ensrettet praksis ved at revalidering bevilges i
jobcenterrådet
Projekt målrettet borgere med psykiske vanskeligheder: Inden for rammerne af
revalideringsstrategien ønsker jobcenteret - i samarbejde med Socialcenteret,
Slotsvænget og Nettet - at igangsætte et pilotprojekt for borgere primært under 40
år, som er på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, sygedagpenge eller
ledighedsydelse) og har psykiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være
depression, stressbetingede sygdomme og skizofreni.
Baggrunden for at igangsætte projektet er blandt andet en stigning på landsplan og i
Lyngby Taarbæk Kommune i tilkendelser af permanente ydelser til borgere med
psykiske lidelser – også blandt borgere under 40 år. Der er tale om lidelser, som
traditionelt set anses at være svære psykiske lidelser såsom skizofreni, foruden
lidelser såsom angst, ptsd og depression. Nye undersøgelser dokumenterer, at
borgere med psykiske lidelser kan blive raske så langt, at de kan få et næsten
normalt liv igen. Dialogmødet med socialt udsatte, som blev afholdt den 21.
november 2011, pegede endvidere på, at der blandt borgerne med psykiske
vanskeligheder er ønske om en indsats, som i højere omfang kombinerer
fagligheder og forudsætter et samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen.
Projektbeskrivelsen for pilotprojektet er udarbejdet af Slotsvænget og Nettet i
fællesskab og på baggrund af fælles dialogmøder med Jobcenteret og
Socialcenteret. Projektbeskrivelsen er vedlagt notatet.
Forvaltningen vil forelægge en status på indsatsen for Økonomiudvalget i efteråret
2013, når strategien og udviklingsprojektet har været igang i et år.
Økonomiske konsekvenser
Der skønnes en udgift på 0,65 mio. kr. i 2012 og 1,3 mio kr. i 2013. Dette dækker
over udgifter til aktiveringstilbud, mentorer og udgifter til ordinær uddannelse.
Jobcenteret skønner, at udgiften til revalideringsstrategien og herunder
pilotprojektet kan holdes inden for rammen af det nuværende budget. Midlerne til
indsatsen søges i første omgang finansieret af midler til aktivering for
sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, da indsatsen vurderes at give
en besparelse på netop udgifterne til aktivering for disse to målgrupper. På længere
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sigt skønnes en mulig besparelse på forsørgelsesudgifterne, som det dog er for
tidligt at vurdere omfanget af på nuværende tidspunkt.
Jobcenteret vil følge indsatsen tæt i forhold til effekter og økonomi. Såfremt det
bliver nødvendigt at søge om ressourcer til investering i revalideringsområdet, vil
der blive udarbejdet en særskilt sag om dette til Økonomiudvalget.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at revalideringsstrategien anvendes.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Godkendt.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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11
Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der
indeholder en beskrivelse af de lokale udfordringer for beskæftigelsesområdet samt
opstiller mål og resultatniveauer for beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesplanen bliver udarbejdet i samarbejde med Det Lokale
Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen og godkendes af
Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat:
"Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013".
Processen indledes i april 2012 således, at Beskæftigelsesministeren udmelder mål
og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne, og at
Beskæftigelsesregionen udmelder prognoser for ledighedsudviklingen opgjort for
de enkelte kommuner. Med dette udgangspunkt udarbejder forvaltningen udkast til
Beskæftigelsesplan 2013, som forelægges politisk for Økonomiudvalget i maj 2012
og eventuelt juni 2012. Herefter sendes Beskæftigelsesplan 2013 til høring i Det
Lokale Beskæftigelsesråd således at Beskæftigelsesplan 2013 kan godkendes af
Kommunalbestyrelsen september 2012.
Beskæftigelsesministeren har i det sagen vedlagte brev af 12. april 2012 udmeldt
beskæftigelsespolitiske mål for 2013. Uddybning af mål og resultatniveauer sker
ved forelæggelse af 1. udkast af Beskæftigelsesplanen.
I lyset af de usikre konjunkturer i forhold til beskæftigelsesområdet er det generelt
en udfordring allerede på nuværende tidspunkt at fastsætte niveauer for mål, som
retter sig mod beskæftigelsesindsatsen i 2013. I tidsplanen er der på den baggrund
fastlagt mulighed for justering af resultatniveauer inden planen offentliggøres
ultimo januar 2013. Et forslag til eventuel justering i resultatniveauerne vil blive
forelagt politisk ultimo 2012/primo 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager tidsplan for udarbejdelse af
Beskæftigelsesplan 2013 tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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12
Til- og ombygning af rådhuset. Arkitektkonkurrence
.

Sagsfremstilling
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 peges på, 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.
Dispositionsforslag til et program samt tidsplan for arkitektkonkurrencen er vedlagt
sagen, idet et endeligt program m.v. først fremlægges for Økonomiudvalget i maj
2012.
I kommuneplanstrategien "Grønt Lys" er der lagt op til at se på muligheden for at
reducere parkeringsnormen, hvilket kan være relevant i stationsnære områder. Der
kan derfor indgå i både arkitektkonkurrencen og i arbejdet med lokalplanen for
rådhuset mulighed for at arbejde med en eksempelvis reduktion af
parkeringsnormen fra 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontorerhverv til minimum 1
parkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
I arkitektkonkurrencen skal arkitektfirmaerne komme med deres bud på, hvordan et
nyt rådhus kan tage sig ud og bl.a. leve op til f. eks. følgende udsagn:







Rationalet i om – og tilbygning af rådhuset er at effektivisere. Dels ved at få
færre driftsomkostninger, men også ved at kunne indhøste synergi, der opstår
ved at samle "de to rådhuse" på én adresse.
"Det åbne rådhus" materialiserer sig både som en vision, en tænkning og en
arbejdsmetode i det nye rådhus.
Rådhuset understøtter bygningsmæssigt og indretningsmæssigt kommunens
profil med hensyn til at fremstå gennem èt rådhus – arkitektonisk,
organisatorisk og udviklingsmæssigt.
Rådhuset er et vartegn for byen; den eksisterende bygning respekteres og
samtidig skabt en forbindelse mellem de to bygninger, der sikrer balance og
harmoni, men også afspejler det nye, fremtidige og bæredygtige. Rådhuset
"åbner sig" op ud mod verden – også ud over den "normale" åbningstid.
Rådhuset indbyder til og understøtter nye samarbejdsformer og partnerskaber
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med hensyn til at kommunen også er en vidensorganisation, der udvikler sig
sammen med andre vidensorganisationer gennem brugere, borgere,
erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, frivillige og andre partnere.
Rådhuset skaber "oaser" ude såvel som inde, der sikrer lyst og muligheder for
at "forstyrre" og skabe innovation og relationer.

Arkitektkonkurrencen tænkes initieret med 3 arkitektfirmaer den 31. maj 2012 og
afsluttet den 22. oktober 2012 med bedømmelse af de indkomne forslag.
Forslagene skal give svar på følgende 3 områder:





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.

Forvaltningen peger dermed på, at der i konkurrencen indgår en variationsmulighed
2
således, at der kortlægges muligheden for udover at bygge 4.500 m til kommunens
eget behov også kan bygges et yderligere antal m² til en evt. privat lejer, for dermed
at optimere udnyttelsen af grunden, set i forhold til fortætningsstrategi for Kgs.
Lyngby og grundens optimale placering i forhold til offentlig transport.
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. 4.500 m² til
kommunens eget behov, men derudover også kortlægger muligheden for at bygge
et yderligere antal m² til en evt. privat lejer,
3. der i arkitektkonkurrencen for rådhusbyggeriet arbejdes med en reduktion af
2
parkeringsnormen, fra 1 parkeringsplads pr. 50 m kontorerhverv til minimum 1
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plads pr. 100 m ,
4. tidsplanen for arkitektkonkurrencen anvendes, og
5. udkast til disposition for program til arkitekt konkurrencen anvendes som
arbejdsgrundlag frem til næste forelæggelse for udvalget.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Udsat.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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13
Alternative modeller for realisering af Lyngby Idrætsby
.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede 28.11.2011, jf, det sagen vedlagte
protokoludskrift, at


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.

I brugerinddragelsesprocessen og skitsearbejdet er modellerne følgende:
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.
Økonomiske konsekvenser
Til præsentation for Kommunalbestyrelsen på temamøde den 17. april 2012 vil der
foreligge materiale med overslag på anlægsudgifter.
Vedr. finansiering af Lyngby Idrætsby og opvisningsstadion er der overordnet
følgende bemærkninger i forhold til de afsatte penge på det kommunale budget til
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breddeidrætsfaciliteter:
· 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
· 0,3 mio. kr. til etablering af skaterbane.
(Det bemærkes, at igangværende renovering af hallens tag finansieres særskilt.)
Der er ikke sat penge af på det kommunale budget til finansiering af selve
opvisningsstadionsfaciliteterne, men der peges på følgende muligheder for at
tilvejebringe finansiering:
· Salg af arealer til erhverv og bolig på og udenfor stadion
· Salg af ejendomme
· (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. Der er afsat 22 millioner på budgettet til ny daginstitution.
· En professionel fodboldklub gennem aftale finansierer en del via forudbetalt leje.
· Der afsøges muligheder for medfinansiering fra private og fonde i takt med
mulighederne.
Brugerinddragelsesproces – interessentmøder og skitsetegning
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, der blev
præsenteret for interessenterne 11. april 2012. Herefter justeres skitserne efter de i
den forbindelse modtagne bidrag, inden skitserne præsenteres for
Kommunalbestyrelsen ved temamødet. Til præsentationen vil der foreligge fire
hæfter - ét for hver af de tre modeller og ét hæfte om metode og analyse.
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, jf. de sagen vedlagte rapporter fra de dertil nedsatte arbejdsgrupper.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 17-04-2012, s.43

Tidsplan
Januar - februar
2012
Marts 2012
11. april 2012
17. april 2012

Brugerinddragelsesproces

Skitser til helhedsplan udarbejdes
Præsentation af skitser for interessenter
Præsentation af skitser for Kommunalbestyrelsen ved temamøde.
Herefter Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.
Behandling i Kultur- og fritidsudvalget
10. maj 2012
Behandling i Kommunalbestyrelsen
21. maj 2012
Den efterfølgende proces afhænger af, hvilken model, der vælges, men der stiles mod:
Byggestart på en første etape, som indeholder faciliteter til
September 2013
breddeidrætten og være færdig medio 2014.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde
foretages en overordnet drøftelse af de tre modeller for Lyngby Idrætsby med
henblik på en konkret stillingtagen og igangsætning af den videre proces, herunder
evt. behov for yderligere oplysninger.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Drøftet; sagen oversendes til videre behandling i fagudvalg i maj, idet der arbejdes
videre med at supplere materialet med beregninger ud fra en etapeopdelt tilgang til
modellerne A, B og C. Antallet af træningsbaner samt forholdene for atletikken
indgår som opmærksomhedspunkter.
Sagen behandles atter af Økonomiudvalget i maj måned, ligesom der indlægges en
yderligere udvalgsbehandling i juni.
I Børne- og ungdomsudvalget behandles konkret sag om Ungdomsskolens særlige
forhold samt spørgsmålet om en idrætsdaginstitution.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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15
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.
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16
Forhøring for området ved Trongårdsvej
.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. februar 2012, at indkalde idéer og
forslag til den fremtidige anvendelse af området ved Trongårdsvej. Forhøring har
været afholdt i perioden fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Der er indkommet i
alt 6 høringssvar.
Høringssvar - forhøring
1. Forslag om at der anlægges en kreaturgang fra græsningsarealerne til indkørslen
til Dyrehavegård. Det vil skåne fortove, cyklestier mv. og forbedre
trafiksikkerheden for skolebørn,cyklister,ryttere og biler
2. Forslag om at der etableres en effektiv støjafskærmning mod
Helsingørmotorvejen, og at den føres helt frem til Klampenborgvej. I dag har
dele af Hvidegårdsparken og Trongårdsparken betydelige støjgener især ved
vestenvind. Et godt miljø i en evt. kommende bebyggelse vil også være betinget
af en god støjafskærmning
3. Forslag om at Hundeklubben Lyngby overtager arealet hvor der i dag er
hestefold, da hundeklubbens nuværende træningsarealer ved Nationalmuseet skal
sælges. Der ønskes opsat lysmaster, så der også kan trænes om vinteren.
4. Lyngby-Taarbæk forsyning om afvandingsforhold, vandforsyning og renovation.
Det gøres opmærksom på at det her vil være helt oplagt at anvende Lokal
afledning af regnvand (LAR).
5. Bofællesskabet Holdepunktet, der består af en gruppe seniorer, foreslår, at der
opføres et bofællesskab med ca. 20 – 25 huse i én etage samt et fælleshus.
6. Opfordring til at arealet ses i sammenhæng med visionerne i "Grønt Lys",
herunder i forhold til trafik bl.a. letbane og stationsnærhed, og at der derfor
planlægges for en mere intensiv udnyttelse. Desuden at der generelt lægges vægt
på de trafikale udfordringer i fremtiden, og at der tænkes nye veje og
stiforbindelser ind.
På mødet den 21. februar 2012 besluttede Økonomiudvalget samtidig at der skulle
gennemføres interview af interessenter i området for at afdække umiddelbare inputs
fra naboer, brugere m.fl. I alt 15 interviews er gennemført i perioden fra 29. februar
- 25. marts 2012. Interviewundersøgelse af marts 2012 er lagt på sagen, og resumé
af interviews fremgår af side 6 - 9.
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Opsummering - interviewundersøgelse
- Der gøres opmærksom på de trafikale problemer på Klampenborgvej bl.a. farlige
kryds og problemer med udkørsel for beboere i Hjortekærområdet og
Hvidegårdsparken.
- Der ønskes en forbedring af trafikforholdene omkring Trongårdsskolen, herunder
en cykelsti langs adgangsvejen ved Dyrehavegårds jorder.
- Der ønskes etableret stier gennem området. Forskellige forslag til placering.
- Hegnet omkring vandtårnet foreslås fjernet, og evt. etablering af en sti på området.
- Der er flere ,der mener at arealet bør bevares som det er.
- Bevar et view gennem området. Naturoplevelsen ved af bo ved siden af de
bynære marker betyder meget i hverdagen, og gør området unikt i storkøbenhavn.
- Mange forskellige forslag til hvor plejehjemmet bør placeres.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye
plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen. Efter aftale med
Socialforvaltningen udføres et parallelopdrag, før der træffes beslutning om
detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke forhindrer en
fremtidig disponering af det frikøbte areal ved Trongårdsvej til andre offentlige
formål, boligformål mv. Sag herom behandles parallelt i Byplanudvalget og
Økonomiudvalget.
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 indkomne idéer og bemærkninger samt resultatet af
interviewundersøgelse indgår i det videre arbejde med fastlæggelse af et
plangrundlag for området.
Byplanudvalget den 11. april 2012:
Anbefalet.
Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti er imod
byggeri på Dyrehavegårds jord.
Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Godkendt med 6 stemmer.
2 (C) stemte imod, idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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17
Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Program for
parallelopdrag
.

Sagsfremstilling
Resumé
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010, at der skal etableres et
nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende
servicearealer og en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til i alt
80-90 boliger. Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med
DTU omkring bl.a. indførelse og afprøvning af velfærdsteknologi.
Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 31. januar 2011, at det nye
plejecenter skal opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, og på mødet den
19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter opføres
med kommunen som bygherre.
Der har været afholdt forhøring om den fremtidige anvendelse af arealerne ved
Trongårdsvej fra den 1. marts til den 30. marts 2012. Sagen behandles parallelt i
Byplanudvalget og Økonomiudvalget.
Efter aftale med Socialforvaltningen udføres et parallelopdrag, før der træffes
beslutning om detailplacering af det nye plejehjem, primært så placeringen ikke
forhindrer en fremtidig disponering af det frikøbte areal ved Trongårdsvej til andre
offentlige formål, boligformål mv.
Proces
Et parallelopdrag er en arbejdsform, hvor flere teams udarbejder hver sit forslag,
men udveksler ideer og påvirker hinandens forslag gennem workshops mv.
Arbejdet er indledt med interview af interessenter, jf. også protokol for behandling
af ovennævnte sag om forhøring, Økonomiudvalget 21.02.2012, pkt. 15, for at
afdække umiddelbare inputs fra naboer, brugere m.fl. I alt 15 interviews er
gennemført i høringsperioden. En opsummering fremgår af sag om forhøring.
Der er udvalgt 2 tværfaglige professionelle teams til at deltage i det åben
parallelopdrag. I processen tænkes afholdt 1 workshop, hvor et fagligt panel, en
følgegruppe bestående af relevante interessenter samt kommunens egen
projektgruppe deltager.
Program
De væsentligste problemstillinger der skal løses er:
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Placering af nyt plejehjem 1. og 2. etape
Trafikbetjening af området
Støjforhold
En fremtidig disponering af området til offentlige formål og boligformål, samt
etapeopdeling
Landskabstræk
Bæredygtighed
Der skal i opgaveløsningen vurderes i hvor stort omfang, der kan tages hensyn til
de indkomne idéer og bemærkninger. Den fremtidige disponering af området skal
indeholde en etapedeling med en tidshorisont på 15-20 år. Udkast til program af
april 2012 er lagt på sagen. En nærmere gennemgang vil ske på mødet.
Tidsplan
Resultatet vil foreligge primo juni 2012. Herefter vil projekterne blive vurderet af
en rådgivende komité, der træffer beslutning om det ene eller dele af begge forslag
skal indstilles som grundlag for det videre arbejde. Den 16. august 2012 afholdes
der holdes borgerevent på Trongårdsskolen som del af offentliggørelse af
forslagene. I august forelægges den rådgivende komités indstilling for
Byplanudvalget og Økonomiudvalget sammen med evt. bemærkninger og forslag
fra borgereventen. Beslutningen vil danne grundlag for det videre planarbejde med
kommuneplanrammer og lokalplan for et nyt plejecenter. Forslag til tidsplan af
marts 2012 er lagt på sagen.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der gives en
anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2012 til finansiering af den i budgettet fastsatte
udarbejdelse af plangrundlag og byggeprogram.
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. programmet godkendes,
2. de indkomne idéer og forslag til forhøringen samt resultat af
interviewundersøgelse vedlægges programmet,
3. de indkomne forslag for området ved Trongårdsvej forelægges til orientering
inden sommerferien,
4. forslagene udstilles efter sommerferien, og der afholdes en borgerevent den
16.8.2012 på Trongårdsskolen i forbindelse med åbning af udstillingen, og
5. forslag til lokalplangrundlag forelægges efterfølgende på baggrund heraf.
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Byplanudvalget den 11. april 2012:
Anbefalet punkt 1 for så vidt angår det planmæssige.
Anbefalet punkterne 2 - 5.
Det Konservative Folkeparti stemte imod, idet Det Konservative Folkeparti er imod
byggeri på Dyrehavegårds jord.
Henrik Brade Johansen (B) og Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales med 6 stemmer.
2 (C) stemte imod, idet C er imod byggeri på Dyrehavegårds jord.
Der opfordres fra flertallets side til indkaldelse af ekstraordinært møde i
Socialudvalget til behandling af sagen før kommunalbestyrelsesmødet 23. april
2012.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat
.

Sagsfremstilling
På Udviklings- og Strategiudvalgets møde 20. marts 2012 blev det besluttet, at
indarbejde nyt afsnit: "Indhold og debat" samt at tilføje enkelte tekstændringer om
sport, leg og idræt i GRØNT LYS. Der blev samtidigt ændret i strukturen i GRØNT
LYS.
På Økonomiudvalgets møde 20. marts 2012 blev GRØNT LYS drøftet og sendt
tilbage til Udviklings- og Strategiudvalget.
I tekstudgaven af GRØNT LYS er der på baggrund af sagens behandling blev
ændret på følgende punkter:
 "GRØNT LYS" (forord) er ændret (side 1)
 "Executive Summary" er oversat til engelsk og rykket frem i publikationen
(side 2)
 "Indhold og debat" er indarbejdet med få redaktionelle rettelser i sidste afsnit
"Debat" (side 3). Illustrationer er lagt på sagen.
 "Byvision 2030" er ændret i afsnittet "Dyrehavegård - et nyt grønt byområde
(side 9) Udkast til nye illustrationer er lagt på sagen.
 "Det gør vi" er ændret i punkterne 4 og 5, hvor punkt 4 er et nyt punkt om
realisering (side 11)
Strukturen er ændret, så afsnittene Ringbyen Loop City, Vidensby 2020 og
Revisionsmetode er sat til sidst som bilag til strategien.
Strategien består således af 3 dele og en klimastrategi, se illustration til afsnittet
Indhold og debat.
"Tekstudgave af GRØNT LYS - samlet til udvalg april 2012" er lagt på sagen
ændret som beskrevet ovenfor. GRØNT LYS i layout er ikke redigeret i forhold til
tekstudgaven til april. Det er samme udgave som i marts.
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til trykning, annoncering, inddragelse af borgerne med videre afholdes
inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler. Aktiviteter listet op i
afsnittet "Det gør vi" og udgifter hertil indgår ikke i Udviklings- og
Strategiudvalgets midler.
Beslutningskompetence
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Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget anbefaler
kommunalbestyrelsen, at
1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den
efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse,
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige og
redaktionelle bearbejdning af GRØNT LYS, og
3. der fremlægges særskilte sager om aktiviteter og undersøgelser, der er listet op i
"Det gør vi", herunder om de afledte økonomiske konsekvenser.
Udviklings- og Strategiudvalget den 10. april 2012:
Anbefalet som grundlag for høring.
Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti tager forbehold.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Med 6 stemmer oversendt til kommunalbestyrelsen, idet der inden
kommunalbestyrelsens behandling peges på afholdelse af ekstraordinært møde i
udviklings- og strategiudvalget.
2 (C) stemmer imod, idet C ikke er enig i væsentlige dele af byvision 2030. C er
betænkelig ved lukning af Klampenborgvej for almindelig trafik og mener ikke, der
skal placeres større detailhandelsbutikker på Firskovvej, idet udbygning af handelen
bør ske så nær Lyngby Hovedgade og stationen som muligt. C( er endvidere uenig
i, at letbanen gør det naturligt og nødvendigt at byudvikle Dyrehavegårds jorder.
Dyrehavegård bør bevares og udvikles som et aktivt landbrug som det unikke
stykke kulturarv det er. Letbanen bør i højere grad servicere DTU og Lyngby
Idrætsby.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Anlægsregnskab Vuggestuen Garantien - køb af pavillon
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.890.000 kr. til køb af pavillon
på Lundtoftevej 89, der anvendes af Vuggestuen Garantien.
Økonomiske konsekvenser
Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at
anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.848.000 kr., hvilket er et mindreforbrug
på 42.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet
godkendes.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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20
Anlægsregnskab Trinbrættet - køb af pavillon
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.050.000 kr. til køb af pavillon
på Lyngbygårdsvej 2A, der anvendes af Vuggstuen Trinbrættet.
Økonomiske konsekvenser
Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at
anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.044.000 kr., hvilket er et mindreforbrug
på 6.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler
overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet
godkendes.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Anlægsregnskab Hummeltofteskolen - udbygning SFO og faglokaler
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har i alt givet anlægsbevilling på 12,906 mio. kr. til
Hummeltofteskolens udbygning til SFO og faglokaler.
Økonomiske konsekvenser
Teknisk Forvaltning har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet oplyst, at
anlægsregnskabet udviser et samlede forbrug er på 12,537 mio. kr., hvilket er et
mindreforbrug på 0,369 mio. kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at
1. anlægsregnskabet godkendes
2. en del af restrådighedsbeløbet - 69.000 kr. - finansierer merforbrug på Virum
Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Heldagsskolen Fuglsanggård, etablering af
overbygning samt Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet
3. at resten af beløbet på 308.000 tilgår kommunekassen i regnskab 2011
Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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22
Flytning og samling af Forebyggelsescentret - anlægsbevilling
.

Sagsfremstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen har gennem det sidste halve år i samarbejde med
Hjemmeværnet og LTK aftenskole holdt samarbejdsmøder om at indgå en aftale
om at lave et magebytte mellem Familiehuset på Lundtoftevej 212 og stuen og 2.
sal på Sorgenfrivej 11-13. Årsagen til at der var behov for denne aftale var, at
Forebyggelsescentret, som hører under Afdelingen for Børn og familier, igennem
længere tid har været spredt på fire matrikler, og i foråret 2011 havde besøg af
Arbejdstilsynet. De fik et pålæg vedr. manglende udarbejdelse af en APV.
Arbejdstilsynets havde i høj grad på de fysiske rammer for arbejdet. Derudover
tegnede der sig på baggrund af trivselsundersøgelsen bland medarbejderne og den
efterfølgende opfølgning på denne, et klart billede af, at de fysiske forhold og
spredningen af medarbejderne på fire matrikler var tæt forbundet med manglende
trivsel.
Aftalen, der er indgået med LTK aftenskole og Hjemmeværnet lyder på, at
Forebyggelsescentret kan overtage stuen og 2. sal på Sorgenfrivej mod, at LTK
Aftenskole overtager Familiehuset på Lundtoftevej 112. Hjemmeværnet kan efter
aftale med LTK Aftenskole også anvende Familiehuset og har derudover fået lov at
låne lokaler på Sorgenfri slot. Det betyder, at Forebyggelsescentret med deres 17
medarbejdere kan anvende hele huset på Sorgenfrivej 11-13, således at der bliver et
samlet Forebyggelsescenter.
Det vil være en afgørende nødvendighed at få etableret et samlet
Forebyggelsescenter, da netop hjemtagning i 2012 af flere af de
forebyggelsesopgaver (for eksempel familiebehandling til børn og familier), der
løses eksternt til en højere stykpris, fordrer den synergi-effekt, et samlet
Forebyggelsescenter kan skabe.
Samtidig er der lagt besparelser på 1 mio. kr. ind i budget 2012 på det
specialiserede børneområde, som fordrer bedre og mere forebyggelse og færre
anbringelser. Endelig er ét samlet Forebyggelsescenter en del af BFFs
virksomhedsplan for 2012.
Der vil i forbindelse med magebyttet være behov for budget indretning til kontorer
og behandlingslokaler samt renovering. Derudover vil der være udgifter til flytning
af LTK aftenskole til Familiehuset – og små ændringer i indretning i denne
forbindelse, samt udgifter til flytning af Forebyggelsescentret til Sorgenfrivej
11-13..
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Forvaltningen har fået bistand fra Teknisk forvaltning til at anslå, at udgifterne til
en sådan ombygning vil ligge fra omkring 800.000 kr. til 1.000.000 kr. Dette
indeholder dog ikke møbler, men Forebyggelsescentret har noget i forvejen, men
lidt yderlige kan blive aktuelt.. Forvaltningen skal også hjælpe LTK Aftenskole
med lidt flytteudgifter i forhold til magebytte.
Økonomi
Regnskabstallet for 2011 for området Udsatte Børn viste et mindreforbrug på 5,5
mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. i henhold til overførselsreglerne er overført til 2012.
De overførte midler er ikke disponeret til andre formål, hvorfor Afdelingen for
Børn og Familier har mulighed for at finansiere flytning og samling af
Forebyggelsescentret inden for områdets samlede ramme.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne – og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til flytning, renovering, og
kontoretablering i forbindelse med flytning og samling af Forebyggelsescentret.
2. anlægsbevillingen finansieres inden for områdets samlede ramme, hvor overførte
midler fra 2011 giver mulighed for at igangsætte initiativet i 2012.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Udbygning af Lindegårdsskolen
.

Tidligere beslutning:
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2012, at der udarbejdes et forslag
til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen og
videre, at der frigives 125.000,- til udarbejdelse af et konkret projektforslag, som
finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kroner.
Sagsfremstilling
Børneudvalget behandlede specifikt udbygning af Lindegårdsskolen på møder juni
og august 2008, i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne
for budget 2010 – 2013 og senest har sagen været forlagt Børneudvalget april og
maj 2010, hvorefter kommunalbestyrelsen den 3. maj 2011 indstiller, ”at der
afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en etplans bygning forberedt for senere
udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1”.
Efterfølgende har der været foretaget en revurdering af hele anlægsbudgettet,
hvorfor udbygningsplanerne for Lindegårdsskolen har ligget stille.
I forbindelse med sag vedr. ”Afhjælpning af problemer med vand i kælder /
faglokaler på Hummeltofteskolen”, som blev finansieret af afsat rådighedsbeløb til
indskolingshuse, vedtager Kommunalbestyrelsen på møde den 31. oktober 2011,
”at etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt”.
Udbygning af Lindegårdsskolen har været planlagt gennem en årrække, og der er
på investeringsoversigten afsat et samlet beløb til udbygning af både
Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen på 21.150.000 kr.
Ved en stillingtagen til udbygning af Lindegårdsskolen vil det være naturligt
indledningsvis at se på det samlede behov for lokaler på skoleområdet med
udgangspunkt i befolkningsprognosen fra januar 2011.
Befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen januar 2011 sammenholdt med skolernes kapacitet viser
samlet set et uændret antal børn mellem 6 – 16 år fra 2011 – 2021 med en lille
stigning / fald midt i perioden. Internt er der dog større forskydninger mellem de
nuværende skoledistrikter, idet børnetallet i Engelsborgskolens distrikt er stigende i
hele perioden, mens specielt Trongårdsskolen og Virum Skoles børnetal er
faldende. For begge skolers vedkommende med et helt spor i slutningen af
perioden.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 17-04-2012, s.61

Befolkningsprognosen har de sidste tre år udvist større svingninger end normalt.
Prognosen januar 2009 viste et samlet fald på ca. 750 børn mellem 6 – 16 år for
perioden, prognosen januar 2010 viste et samlet fald på ca. 660 børn og prognosen
januar 2011 viser nu intet fald. Befolkningsprognosen har således i 3 på hinanden
følgende år udvist en variation på 750 børn. Når udviklingen på 0 – 6 års området
tages i betragtning er der samlet set grund til at udvise forsigtighed i forhold til en
konkret anvendelse af den nuværende befolkningsprognose. Større strukturelle
ændringer på skoleområde bør således baseres på flere års statistisk materiale, som
udviser samme tendens.
Skoleprognosen
Statistikmaterialet fra befolkningsprognosen bruges i Skoleprognoseprogrammet
for at kunne vurdere, hvor mange elever / klasser det i perioden vil være nødvendigt
at oprette. Skoleprognosen anvender den historik, som skolernes
elevadministrationsprogram genererer, dvs. skoleprognosen tager højde for søgning
til privatskoler, andre kommuneskoler m.v.
I nedenstående beregninger er udgangspunktet max 24 elever pr. klasse.
Lokalekapaciteten er opgjort i 2011 og medtager alle lokaler, som pt. anvendes til
klasselokaler, ekskl. specialklasser. På Lindegårdsskolen er medtalt 5 lokaler
placeret i midlertidige pavilloner, på Lundtofte Skole er medtalt 2 nye lokaler fra
maj 2012.
På Budgetseminariet juni 2011 blev skolernes lokalekapacitet gennemgået. Denne
gennemgang var baseret på lokalekapacitetsopgørelse 2009 og 2011. I alt er der en
forskel på 11 lokaler mellem de to opgørelser. I 2011-opgørelsen er der 11 lokaler,
som er inddraget af skolerne til andre formål (lærerforberedelse, IT lokale,
grupperum, specialundervisning).
Skoleprognosen baserer sin historik på foregående skoleår, 2010 / 2011, hvilket kan
præge det statistiske grundlag, idet enkeltstående forandringer på et klassetrin på en
skole, f.eks. ekstraordinær søgning til 9. klasse på efterskole, kan påvirke
prognosen for hele perioden.
Den udarbejdede skoleprognose er gennemarbejdet i forhold til sådanne udsving,
ligesom prognosen er tilrettet den faktuelle klassedannelse 2011/2012.
Statistikmaterialet fra Skoleprognosen august 2011
Med de forbehold, der er nævnt i indledningen, viser Skoleprognosen følgende
udvikling i klasseantal i forhold til lokalekapacitet pr. skole for perioden 2012 –
2021.
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Skolernes kapacitet (+ = overskud af lokaler, - = underskud af lokaler) ved forskellige klassestørrelser
skolen har over perioden vigende elevtilgang / har lokaleoverskud
skolen har over perioden stigende tilgang af elever / har lokalemangel
elev til / fragang kan klares indenfor egen kapacitet
Kapacitet ved max 24 elever (tilrettet faktuel klassedannelse)
Skole / år

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

EN

1

0

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

FU

2

2

2

2

3

3

2

2

1

1

HU

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

KO

0

-2

-3

-4

-4

-4

-5

-4

-3

-4

LI

0

-1

-2

-2

0

-2

-2

-1

-1

-1

LU

1

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

-2

TAA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TR

6

8

8

9

10

11

12

13

13

15

VI

1

1

1

1

2

3

5

6

7

8

i alt

11

6

1

0

4

2

2

5

5

8

I tallene indgår ikke de 11 lokaler, der er i forskel mellem 2009- og
2011-lokaleopgørelsen. Såfremt de 11 lokaler igen anvendes til hjemklasselokaler,
kan den samlede overkapacitet det enkelte år altså øges med 11 lokaler, dvs. at
overkapaciteten i 2012 kan opgøres til 22 eksempelvis.
Samlet set er der et lokaleoverskud i kommunen på 8 klasser som helhed i 2021,
men faktuelt vil det være vanskeligt via skoledistriktsændringer at fordele eleverne
optimalt i forhold til skolernes lokalekapacitet.
I denne opgørelse er der ikke indregnet konsekvenserne af en fortætning af Lyngby
midtby og dermed flere boliger og elever.
Lindegårdsskolen
Overordnet set er der ikke et præsent behov for udbygning af Lindegårdsskolen.
Her skal det dog nævnes, at i skolens lokalekapacitetsopgørelse indgår de 5
nuværende pavilloner, skolens SFO er placeret på to matrikler uafhængig af skolen
og der er således et udtalt ønske om at skabe mere helstøbte rammer for
Lindegårdsskolens samlede aktivitet.
Planerne for udbygningen af Lindegårdsskolen tager udgangspunkt i den
oprindelige Skoleudbygningsplan, der havde som mål at skabe indskolingshuse på
alle skoler i kommunen.
Skoleudbygningsplanens del omkring indskolingshuse på alle skoler er ikke fuldt
implementeret. Der er pt. to skoler, som ikke har egentlige indskolingshuse,
Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.
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I forhold til en udbygning af lokalekapaciteten er det væsentligt, at fleksibiliteten i
lokaleanvendelsen vægtes højt. Dvs. at lokalerne ikke kun bør indrettes til bestemte
formål, men at lokalerne er så fleksible, at anvendelsen kan variere når behovene
ændres.
Økonomiske konsekvenser
På investeringsoversigten 2012 er der afsat 21.150.000 kr. til udbygning /
indskoling af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.
Herudover er der afsat 4,264 mio. kr. til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling,
arbejdet forventes færdig ultimo april 2012.
Der vil herefter - som udgangspunkt - være 3 mulige investeringsscenarier.
1. Der sker ingen egentlig udbygning af hverken Lindegård eller Hummeltofte, da
der overordnet set er et lokaleoverskud i hele kommunen. Udover mindre projekter
på disse - og andre skoler, vil den nødvendige lokalekapacitet skulle skaffes ved
bl.a. skoledistriktsændringer i forhold til henholdsvis Virum og Trongårdsskolen.
2. Investeringsbeløbet deles ikke - nødvendigvis - ligeligt mellem de 2 skoler, og
der igangsættes nærmere definerede udbygninger.
3. Beløbet på 21 mill. kr. afsættes til en udbygning af Lindegårdskolen. Der skal her
peges på en udbygning, som er fleksibel, og som i første omgang erstatter de 5
manglende klasseværelser, som pt. huses i pavilloner. Hummeltofteskolens
udbygning udskydes.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorledes de afsatte
anlægsmidler skal anvendes. En ny konkret sag vil kunne forelægges i februar
Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:
Udvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i
en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen.
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der
frigives 125.000 kr. til udarbejdelse af konkret projektforslag som finansieres af
anlægsbevillingen på max. 21 mio. kr.
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Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales, idet viden fra ”Modelprogram for Folkeskolen” forudsætningsvist
inddrages.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Sagen forelægges på ny.
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning afholdt forvaltningen den 2.
marts 2012 et møde med repræsentanter for Lindegårdsskolen og arkitektfirmaet
BIG CPH. På mødet blev ønsket om et alternativt og innovativt forslag drøftet.
Drøftelsen førte til, at der på mødet var enighed om, at hvis BIG i samspil med
kommunen skulle udarbejde et egentlig innovativt og flot arkitektonisk projekt,
ville det kræve lidt flere ressourcer til selve research-delen i og med, at der ville
være behov for at kigge bredere på såvel de fysiske behov som fleksibiliteten i den
fremtidige brug af skolen m.v.
Økonomiske konsekvenser
Dette ønske vil kræve, at der afsættes en større sum til et uddybende og mere
forpligtigende forprojekt, hvorfor der udover de allerede frigivne 125.000 kr. gives
en yderligere anlægsbevilling på 375.000 kr., som også finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb på maks. 21. mio. kroner. til udbygning af Lindegårdsskolen og
Hummeltofteskolen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives yderligere en anlægsbevilling
på 375.000 kroner til udarbejdelse af et egentlig projektforslag, som finansieres af
det afsatte rådighedsbeløb på maks. 21 mio. kr. til udbygning af Lindegårdsskolen
og Hummeltofteskolen.
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Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
Et flertal i udvalget bestående af A, B og F anbefaler forvaltningens indstilling
overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med præcisering af et max.beløb
på 500.000 kr.
C og V tager forbehold.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Børne- og ungdomsudvalgets indstilling anbefalet med tre stemmer (A + F).
C, V og O undlader at stemme.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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24
Ny ledelsesmodel for Dagtilbud
.

Sagsfremstilling:
Indledning og baggrund
Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem de seneste år arbejdet med at
professionalisere og effektivisere ledelserne i alle sektorer. I 2011 vedtog
kommunen en smallere ledelse på skolerne med 20 afdelingslederstillinger og
ændrede souschefstillingerne i SFO’erne til stedfortrædere. Også på klubområdet
reducerede man antallet af ledere i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af
områdeledelse.
Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2010 at igangsætte to forsøg i
Lyngby-Taarbæk Kommune med henholdsvis områdeledelse for i alt 10 dagtilbud
(senere 11, da Trinbrættet blev oprettet) og afprøve forpligtende ledernetværk i
kommunens øvrige 37 dagtilbud i perioden fra 1. juni 2010 til 31. maj 2012. I
forlængelse heraf besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 14. april 2011 at lade
Rambøll Management evaluere de to ledelsesforsøg. Rambøll afleverede sin
evalueringsrapport den 23. januar 2012 og præsenterede resultaterne på et
temamøde for alle interessenter den 31. januar 2012.
Den 9. februar 2012 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget at sende spørgsmålet
om fremtidig ledelsesstruktur i høring frem til 23. marts 2012. På baggrund af
høringen træffes der endelig beslutning om valg af fremtidig ledelsesstruktur.
Dialog- og høringsproces
Til brug for hørings- og dialogprocessen har udvalget formuleret følgende
spørgsmål:
1. I hvilket omfang vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution har opfyldt
målene for ledelsesforsøgene – begrund gerne vurderingen med eksempler?
2. Hvilke mål vurderer I som de væsentligste i forbindelse med indførelse af ny
ledelsesstruktur på dagtilbuddene?
3. Hvordan vurderer I, at ledelsesforsøget i jeres institution understøtter kravene
til fremtidens ledelse på dagtilbudsområdet – begrund gerne vurderingen med
eksempler?
4. Er der særlige forhold som udvalget skal være opmærksom på i forbindelse
med beslutning om ny ledelsesstruktur på dagtilbuddene?
Der i alt indkommet 36 høringssvar. Høringssvarene vedlægges sagen (bilag 1-36),
og er samlet i et høringsnotat (bilag 37).
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Generelt har mange af de høringsberettigede parter ikke forholdt sig direkte til
spørgsmålene – nogle begrundet med, at de ikke oplever, at de har nok erfaring og
kendskab til de to forsøg. Forvaltningen har i høringsnotatet sammenfattet
høringssvarenes svar på de fire spørgsmål.
Generelt anbefaler alle bestyrelser permanentgørelse af eget forsøg – dog
foretrækker bestyrelse og medarbejdere i det ene område netværksledelse. Ligesom
én forældrebestyrelse med netværksledelse foretrækker områdeledelse og en anden
forældrebestyrelse i netværksledelse skriver, at de respekterer et valg af begge
ledelsesformer. PMF anbefaler områdeledelse, mens BUPL ikke anbefaler en
specifik model.
En del høringssvar kommenterer processen i forbindelse med beslutning af den nye
ledelsesmodel. Generelt opfordrer mange høringssvar til, at Børne- og
Ungdomsudvalget i forbindelse med beslutningen lægger vægt på, at:
· træffe en hurtig beslutning for at mindske den nuværende utryghed
· vælge én samlet ledelsesmodel for de kommunale institutioner
· ikke igangsætte yderligere forsøg eller undersøgelser forud for en egentlig
beslutning
· tage hånd om især de ledere, der kommer fra det forsøg, der ikke bliver valgt.
I forbindelse med valg af model opfordrer flere af høringssvarene til, at
· etablere en holdbar ledelsesstruktur, der sikrer at dagtilbuddene er rustet til de
nuværende og fremtidige krav til sektoren
· vælge en ledelsesmodel, der passer til den nye administrationsstruktur, således at
dagtilbuddene sikres den fornødne indflydelsesmæssige og strategiske vægt i den
nye struktur og i højere grad matcher skoleledelsen.
· bibeholde de nuværende institutionssamarbejder i netværk og områder
· synliggøre en klar ansvarsfordeling og forventning til opgaveløsning uanset valg
af model
I forbindelse med valg af netværksledelse anbefaler flere at:
· kontrakterne indeholder klare og ens krav, mål og forventninger i forhold til
ledelsen opadtil
· afsætte midler til administrativ hjælp i netværksledelserne.
I forbindelse med valg af områdeledelse anbefaler flere, at:
· udpege en koordinationspædagog, der varetager stedfortræderrollen i
børnehuslederens fravær.
· afsætte yderligere midler til administrativ hjælp i områderne.
I forbindelse med fastlæggelse af en model for de selvejende institutioner peger
flere på, at
· Der skal sikres et fortsat tæt samarbejde mellem de kommunale og de selvejende
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institutioner og puljeinstitutionerne.
· Der skal indledes en proces med de selvejende og puljeinstitutionerne i tæt dialog
med bestyrelser og paraplyorganisationer – og med respekt for deres særlige
juridiske og beslutningsmæssige status.
Udover temamødet den 31. januar 2012 afholdt Børne- og Fritidsforvaltningen den
7. marts 2012 et gå-hjemmøde om kommunens egne erfaringer med de to
ledelsesmodeller – suppleret med Kolding og Rudersdals kommuners erfaringer
med henholdsvis netværksledelse og områdeledelse. Henholdsvis model og
evaluering fra de to kommuner er vedlagt sagen (hhv bilag 38 - 39). Derudover
holdt Småbørnsforum temamøde om nye ledelsesformer den 21. marts 2012, referat
vedlægges sagen (bilag 40).
Om de to ledelsesmodeller
Områdeledelse er når flere institutioner samles i en organisation med én fælles
overordnet leder (områdeleder), fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en
børnehusleder i hvert hus, der varetager den daglige pædagogiske og
personalemæssige ledelse. Områdeledelse er således én institution (i
lovgivningsmæssig forstand) med flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere.
Netværksledelse er en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem ledere af
flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse. Der er
desuden en souschef i hvert hus. Netværk er således lokale ledelsesfællesskaber
mellem flere børnehuse med egen ledelse på 1-årige kontrakter.
I forbindelse med fastlæggelse af den fremtidige ledelsesstruktur på
dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune er der hyppigt stillet en række
spørgsmål om de to ledelsesformer. Børne- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet
et papir, se vedlagte spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse
(bilag 41), der besvarer de typiske spørgsmål vedrørende de to ledelsesformer. Den
konkrete udformning af de to modeller kan variere – svarene i papiret tager
udgangspunkt i de ledelsesmodeller, der er valgt i forsøgsperioden i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden vedlægges de to oprindelige modelnotater,
der dannede baggrund for forsøgene. (bilag 42 - 43)
På dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har der igennem årene udviklet
sig flere forskellige ledelsesformer, særlig i forbindelse med de tidligere fusioner.
Det betyder, at 4 institutioner i dag har en struktur med en dagtilbudsleder og to
daglige pædagogiske ledere. Det gælder Børnehusene Mælkevejen, Emil Pipersvej,
Eremitageparken og Pilen. Til orientering vedtog parterne bag budgetforliget for
2011-14, at der fra 2012 skal sparres 1 mio.kr. på yderligere tre fusioner i
forbindelse med indførelsen af en ny ledelsesmodel på dagtilbud. Sager vedrørende
de tre fusioner forelægges udvalget, når beslutning om endelig struktur er truffet.
Andre kommuners erfaringer
Der har i debatten været efterlyst en større viden om andre kommuners brug af
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ledelsesmodeller. En kortlægning af ledelsesmodellerne på dagtilbudsområdet er i
marts 2011 beskrevet i rapporten ”Ledelsesmodeller i dagtilbud – Status fire år efter
kommunalreformen”, udarbejdet af Væksthus for Ledelse. Den viser fordelingen af
den mest udbredte ledelsesform på dagtilbudsområdet:
· Traditionel institutionsledelse 51 %
· Sammenlagt institutionsledelse 10 %
· Netværksledelse 5 %
· Områdeledelse 32 %
· Distriktsledelse 3 %
I forbindelse med præsentationen af Rambølls evaluering af ledelsesforsøgene i
Lyngby-Taarbæk Kommune den 31. januar 2012 og efterfølgende er det blevet
nævnt, at flere kommuner var gået væk fra områdeledelse igen. I den forbindelse
har Brøndby, Albertslund, Hillerød, Ballerup, Odense og Dragør kommuner været
nævnt. Ingen af de nævnte kommuner har haft områdeledelse som generel struktur,
dog har institutioner i Albertslund Kommune selv kunnet vælge at etablere
områdeledelse, hvilket nogle institutioner har gjort i en periode – indtil man
efterfølgende er gået over til at skabe store institutioner via fusioner. Det har ikke
været muligt for Forvaltningen at finde kommuner, som er gået væk fra
områdeledelse og tilbage til en mere traditionel ledelsesstruktur. Se særskilt notat
om udbredelsen af ledelsesformer i andre kommuner. (bilag 44)
Procesplan
Der er i nærværende sag lagt op til, at Kommunalbestyrelsen endelig beslutter en ny
ledelsesmodel på dagtilbudsområdet den 23. april 2012. Derefter indledes næste
fase, hvor den nye ledelsesmodel beskrives og bemandes detaljeret. Dette arbejde
forudsættes gennemført i tæt samarbejde med lederne på dagtilbudsområdet frem til
sommerferien 2012 og med inddragelse af MED-systemet.
Der er lagt op til en komprimeret proces, hvor det tilstræbes at alle kender deres
fremtidige stilling inden sommerferien. Se udkast til processer for henholdsvis
indførelse af netværksledelse og områdeledelse, som er aftalt med BUPL (bilag 45 46). Der gøres opmærksom på, at planerne indebærer, at tilpasningerne i
forbindelse med de personalemæssige konsekvenser af den nye struktur igangsættes
umiddelbart efter beslutningen, idet det vurderes at mindske usikkerheden blandt
lederne.
De selvejende institutioner og puljeinstitutionerne er selvstændige juridiske enheder
med en aftale med kommunen. Kommunen kan derfor ikke beslutte at gennemføre
områdeledelse eller forpligtende netværk i de selvejende institutioner. En enkelt
selvejende institution har fx i forbindelse med forsøget valgt ikke at indgå i et af
selveje netværkene mens en anden selvejende institution har valgt at deltage i et
kommunalt netværk. I forlængelse af Rambøll Managements anbefaling foreslår
Børne- og Fritidsforvaltningen, at forvaltningen indleder en dialog med
institutionernes bestyrelser og paraplyorganisationer om den fremtidige
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samarbejdsform mellem de selvejende institutioner/puljeinstitutionerne og
Lyngby-Taarbæk Kommune.
I forbindelse med implementeringen af ny ledelsesstruktur udarbejdes en egentlig
implementeringsplan tilpasset den konkrete struktur, som forelægges udvalget til
orientering, når valget af endelig struktur er vedtaget. I forbindelse med forsøgene
var der afsat 75.000,- kr. til hvert netværk og område i begge forsøgsår, til at
understøtte de lokale processer i forbindelse med at etablere det nye samarbejde og
understøtte gennemførelse og målopfyldelse af forsøgene. Derudover gennemførte
alle ledere to diplommoduler i ledelse i en fælles uddannelse tilpasset
Lyngby-Taarbæk Kommunes ledelsesforsøg og der blev afholdt to større
konferencer om ledelsesforsøgene med deltagelse af ledere, souschefer, BUPL og
forvaltningen. Der må påregnes reserveret ressourcer via kompetencemidlerne til
implementering af ledelsesstrukturen.
Økonomiske konsekvenser
Der har i høringsperioden været efterlyst et samlet overblik over økonomiske
konsekvenser og ledelsesforbruget i forbindelse med de to ledelsesmodeller. Det
forudsættes i det nedenstående regnestykke, at de nuværende 5 kommunale
områder/netværk bibeholdes, dog med mulighed for enkelte justeringer, hvor der er
vakancer af hensyn til en mere ensartet størrelse mellem samarbejdet.
Overgangen til ny struktur er udgiftsneutral. Dvs. at den sker inden for den samlede
lønsumsramme. Finansieringen til ny struktur kan dermed ske ved, at:
1. omlægge ressourcerne til ledelse inden for dagtilbudsområdets nuværende
ressourceramme til ledelse
2. anvende og udmønte den centrale lokallønspulje til formålet.
Økonomiske konsekvenser af indførelse af netværksledelse
I de dagtilbud, hvor der i forsøgsperioden er ansat børnehusledere, skal ansættelsen
ændres til en traditionel dagtilbudslederstilling med flere opgaver og dermed højere
løn. Dagtilbud uden souschefer skal som udgangspunkt ansætte en sådan. I
dagtilbud, der indgår i netværksledelsesforsøget – og med traditionel
dagtilbudsleder og souschef ansat – antages der som udgangspunkt ikke at ske
ændringer af løn- og ansættelsesforhold.
Forvaltningen har ved indgangen af forsøget ”fastfrosset” dagtilbuddenes
ledelsesbudgetter. Det betyder, at der i det enkelte dagtilbud findes ledelsesbudget
til finansiering af en dagtilbudsleder og en souschef. Indførelse af netværksledelse
kan dermed ske inden for dagtilbuddenes nuværende ledelsesramme.
Ønsker netværksinstitutionerne at ansætte fælles administrativ hjælp, skal dette
finansieres inden for børnenormeringen, idet der som udgangspunkt ikke ændres i
ledelsestid og udgifter til souschefer. Dette vil have konsekvenser for børnetiden.
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Økonomiske konsekvenser af indførelse af Områdeledelse
I forbindelse med indførelse af områdeledelse anbefales det at give
dagtilbudslederne en løn- og ansættelsesgaranti. Det betyder, at ingen leder
afskediges eller oplever en lønreduktion begrundet i den nye struktur. Lederne
tænkes ind i omorganiseringen og områdeledere kan rekrutteres internt. I takt med,
at dagtilbudslederne erstattes af børnehusledere, frigøres økonomiske ressourcer til
at finansiere områdeledelsen.
I forbindelse med eventuel gennemførelse af områdeledelse opsiges souscheferne
og tilbydes ansættelse som almindelige pædagoger med deres nuværende
arbejdstid. Forvaltningen vurderer på baggrund af personalegennemstrømningen, at
der lokalt er mulighed for at tage højde for dette i løbet af 2. halvdel af 2012.
Forvaltningen foreslår en 2 trins model i forbindelse med finansiering af
områdeledelse. I 2012 finansieres de 5 områdeledere og 1½ administrativ
medarbejder af vakancer, midler fra lokallønspuljen samt puljen til forsøg med ny
ledelsesstruktur.
Fra 1. januar 2013 hentes det samlede ledelsesbudget fra dagtilbuddene.
Ledelsesbudgettet består af dels lederlønningerne (herunder souscheftillægget), dels
af ledelsestiden. Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet reguleres pr. 1. januar
2013 med henblik på at finansiere områdeledelsen. Der er tale om den den
effektiviseringsanalyse af strukturen på dagtilbudsområdet i Lyngby-Taarbæk
Kommune, der blev fremlagt i april 2007 som pegede på, at souscheferne varetog
25 % af ledelsestiden. I forbindelse med områdeforsøget blev ledelsestiden i de
enkelte dagtilbud reduceret med 20 %. I den foreslåede model nedenfor trækkes ca.
2 mio. kr. i basisbudgettet svarende til en reduktion på ca. 15 %. Eftersom det er
ledelseskroner, vil det ikke have indflydelse på serviceniveauet (børnetiden).
Ledelsesbudgettet og lokallønspulje udgør det samlede budget til finansiering af
områdeledelse, som dermed finansieres inden for dagtilbuddenes nuværende
ledelsesramme.
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Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Bilag:
1-36. Hørinssvar
37. Høringsnotat (eftersendes)
38. Koldingmodellen
39. Evaluering af områdeledelse Rudersdal
40. Referat af Småbørnsforums møde den 21. marts 2012 (eftersendes)
41. Spørgsmål/svar papir om områdeledelse og netværksledelse
42. Model for netværksledelse
43. Model for områdeledelse
44. Notat om ledelsesformer i andre kommuner
45. Tids- og handleplan 2012, Netværksledelse
46. Tids- og handleplan 2012, Områdeledelse
Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter fremtidens ledelsesform på dagtilbuddene:
Enten
- Områdeledelse, dvs. at samle flere institutioner i en organisation med én
fælles leder, fælles budget og én forældrebestyrelse. Der er en børnehusleder i hvert
hus. Områdeledelse er således én institution (i lovgivningsmæssig forstand) med
flere afdelinger (børnehuse) med daglige ledere. Modellen indebærer bl.a. at
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o
Dagtilbudslederne tildeles ansættelses- og løngaranti
o
Souschefstillingernes nedlægges og de tilbydes stilling som pædagog i
samme timeantal.
o
At de vakante lederstillinger besættes med børnehusledere (daglige
pædagogiske ledere)
o
At de 5 områdelederstillinger besættes – stillingerne slås op internt og
ekstern.
o
At der i alt ansættes 1,5 fuldtidsstilling til administrative opgaver i
områdeledelsen.
o
At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.
Eller
- Netværksledelse, dvs. en fast og obligatorisk samarbejdsstruktur mellem
ledere af flere institutioner med egen leder, eget budget og egen forældrebestyrelse.
Der er desuden en souschef i hver institution. Netværk er således lokale
ledelsesfællesskaber mellem flere børnehuse med egen ledelse på kontrakter.
Modellen indebærer bl.a.
o
At de vakante lederstillinger besættes med dagtilbudsledere og souschefer
o
At strukturen finansieres inden for rammen til ledelse.
2. Godkender at forvaltningen indleder en dialog med institutionernes bestyrelser
og paraplyorganisationer om den fremtidige samarbejdsform mellem de selvejende
institutioner/puljeinstitutionerne og Lyngby-Taarbæk Kommune.
3. Godkender relevant proces- og tidsplan for tilpasning af personaleressourcer. En
egentlig detaljeret implementeringsplan, herunder ressourcebehov, forelægges
Børne- og Ungdomsudvalget til orientering, når den konkrete struktur er vedtaget.
Det forudsættes at implementeringen kan finansieres inden for dagtilbuddenes
ramme.
Børne- og Ungdomsudvalget, den 12. april 2012:
B og V stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at der indføres områdeledelse.
For stemte 3 medlemmer ( B og V). Imod stemte 4 medlemmer (A, C og F)
A, C og F stillede forslag om, at det anbefales overfor Økonomiudvalg og
Kommunalbestyrelse, at der indføres den forpligtende netværksledelsesmodel i alle
kommunale dagtilbud. Det foreslås samtidig, at netværkene i samarbejde med
Børne- og Ungdomsudvalget udvikler konkrete tiltag til, hvordan også tværgående
koordinering af ressourcer og yderligere forpligtende samarbejder mellem
institutionerne kan sikres.
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For stemte 4 medlemmer (A, C og F). Imod stemte 2 medlemmer (V). B tog
forbehold.
V begrunder sin holdning med, at områdeledelse ses som daginstitutionsområdets
fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på både ledelse og
pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en fremtidig tydelig
og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet. Medarbejderne får god
mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur. Med samling af de
administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og dermed mere tid til
børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da man kan oprette
dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det kendes fra bl.a.
Rudersdal og Gladsaxe.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
O og V foreslog, at der indføres områdeledelse.
For forslaget stemte 3 (O og V)
Imod stemte 5.
Børne- og ungdomsudvalgets indstilling herefter anbefalet med 5 stemmer (A, C og
F).
Imod stemte 3 (V og O) med den begrundelse, at områdeledelse ses som
daginstitutionsområdets fremtidige ledelsesform, da denne model fordrer fokus på
både ledelse og pædagogisk udvikling. Den sikrer samtidig dagtilbudsområdets en
fremtidig tydelig og ligeværdig stemme i forhold til skole- og klubområdet.
Medarbejderne får god mulighed for udvikling og sparring i en tydelig struktur.
Med samling af de administrative opgaver frigives tid i den enkelte institution og
dermed mere tid til børnene. En ny mulighed for forældresamarbejde opstår, da
man kan oprette dagtilbudsråd med områdernes bestyrelsesformænd, som det
kendes fra bl.a. Rudersdal og Gladsaxe.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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25
Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale anlægsregnskab 2011
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling på 2.830.000 kr. til udbygning af
Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale. Den nye
funktionalitet blev taget i brug i forbindelse med efterårssæsonens opstart. Arbejdet
blev endeligt færdigmeldt ultimo 2011.
Økonomiske konsekvenser
Børne- og Fritidsforvaltningen har i det sagen vedlagte skema om anlægsregnskabet
oplyst, at anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.772.000 kr., hvilket er et
mindreforbrug på 58.000 kr. Mindreforbruget foreslås, jfr. regnskab 2011, anvendt
til at delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord,
etablering af lift i hal 1.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår,
1. at anlægsregnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 58.000 kr., jfr. regnskab 2011, anvendes til at
delfinansiere merforbruget på 62.000 kr. vedrørende Idrætsområde Nord,
etablering af lift i hal 1.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales at første delregnskab godkendes, idet man dog bemærker, at anvendelse
af mindreforbrug på anlægsregnskaber fremadrettet skal forelægges udvalget til
særskilt politisk beslutning i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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26
Renovering og udbygning af kommunens idrætsanlæg 2012
.

Sagsfremstilling:
Forvaltningen søger om anlægsbevilling på i alt 702.000 kr. Beløbet dækker
udgifterne til følgende arbejder:
Idrætsområde Nord :
Udskiftning af ovn i Virumhallens køkken
Udskiftning af indgangsdøre til hal 1
i Virumhallerne - brandkrav
Forstærkning af væg i Lundtoftehallen

125.000 kr.
84.000 kr.
87.000 kr.

Lyngby Stadion og svømmehal :
Nedslipning, opstregning og nylarkering
af gulv i Lyngbyhallen
Udskiftning af køkkengulvet i Lyngby Boldklubs klubhus

166.000 kr.
65.000 kr.

Taarbæk jollehavn :
Etablering af ny bade- og bådebro

175.000 kr.

I alt

702.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr., der finansieres af det resterende
rådighedsbeløb på 820.000 kr. på kontoen vedligholdelse og udbygning af
kommunens idrætsanlæg.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 702.000 kr.
på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.
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Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som foreslået af
forvaltningen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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27
Sundhedshus
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune er ved at etablere et sundhedshus på Buddingevej 50.
Seneste sag om sundhedshus blev behandlet i kommunalbestyrelsen i december
2011..
I notat af 22.3.2012, udsendt til udvalgets medlemmer, drøftes en række forhold af
betydning for projektet.
Det drøftes i hvilket omfang projektet kan gøres attraktivt for investorer ved at
kommunen i udbudsmaterialet tilkendegiver, at kommunen lejer 400 m2 i 5 år (med
ret til forlængelse) og at kommunen afholder udgiften til nødvendig trafikregulering
og vejanlæg i krydset Buddingevej/Christian den X alle, skønnet til 1,4 mio.kr.
Udgifter hertil foreslås finansieret af salgsindtægten.
Det drøftes endvidere hvilke tildelingskriterier, som bør lægges til grund ved valg
af tilbudsgiver, og forvaltningen foreslår, at prisen vejer 75 pct. og at variation i de
tilbud, som udover kommunen, kommer til at indgå i sundhedshuset, vægtes med
25 pct. i tildelingen.
Ifølge tidsplanen for projektet skal offentliggørelse af udbud ske inden
sommerferien og tildeling af kontrakt ske i oktober/november 2012. Herefter går
den konkrete myndighedsarbejde omkring lokalplan igang i et samarbejde mellem
kommunens planmyndighed og tilbudsgiver. Der bliver herefter en høringsproces,
således renoveringsprojektet formentlig igangsættes i foråret 2013.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af notat.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget
1. Godkender, at kommunen laver et udbud efter tilbudsloven, hvor kommunen
indgår et lejemål i 5 år (med mulighed for forlængelse) på 400 m2.
2. Godkender, at kommunen i forbindelse med projektet afholder udgifter i
forbindelse med projektet på 1,4 mio.kr. til vej og trafikforbedringer, som
finansieres af indtægten fra salg af bygning og grund.
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3. Godkender, at pris og variation af tilbud i huset vejer henholdsvis 75 pct. og 25
pct. i delingskriterier i forbindelse med behandling af tilbud.
4. Tager tidsplanen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012
Anbefales.
Imod stemmer C.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Godkendt med 6 stemmer.
Imod stemte 2 (C).
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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28
Områdecenter Baunehøj, anlægsregnskab for monteringsudgifter fase 1 og 2
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 6. april 2010 en anlægsbevilling på
6.924.000 kr. til monteringsudgifter på Områdecenter Baunehøjs udbygning af
første fase med i alt 63 nye almene plejeboliger med tilhørende serviceareal,
herunder et nyt aktivitetscenter.
Den 28 marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på
2.637.000 kr. til monteringsudgifterne til anden fase, som omfattede 55 nye almene
plejeboliger, ligeledes med tilknyttede serviceareal.
Anlægsbevillingerne til montering vedrører primært indkøb af hospitalssenge,
møbler til fællesarealerne såsom dagligstuerne og køkken/spisestuer, herunder alt
køkkenudstyr. Hertil kommer kontormøbler, it-udstyr mv. til personalet. I første
fase omfattede bevillingen desuden møbler, herunder lamper, gardiner mv. til
aktivitetscentret.
Teknisk Forvaltning har fremsendt anlægsregnskab for monteringsudgifterne, som
viser et forbrug på henholdsvis 6.686.000 kr. (fase et) og 2.428.000 kr. (fase 2).
Regnskaberne er vedlagt sagen. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr.
og 209.000 kr. foreslås overført til kommunens anlægsarbejder på Baunehøj
(servicearealerne), idet der i dette byggeprojekt er ekstraudgifter til bly- og
pcb-forurening på 2,3 mio. kr. samt ekstraudgifter til fundering på 0,3 mio kr.
Efter ibrugtagning af anden fase i november/december 2011 er områdecenter
Baunehøj fuldt udbygget med i alt 118 almene plejeboliger. Regnskab for selve
byggeriet, som er opført som støttet byggeri af Lyngby Boligselskab v/KAB
fremlægges som særskilt sag for Økonomiudvalget sammen med skema C forventeligt i maj 2012.
Økonomiske konsekvenser
Der er tidligere meddelt anlægsbevillinger på henholdsvis 6.924.000 kr. (fase 1) og
2.637.000 kr. (fase 2) finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til
montering. Restrådighedsbeløbene på henholdsvis 238.000 kr. og 209.000 kr.
overføres til anlægsbudgettet for servicearealerne på samme byggeri, og denne
anlægsbevilling opskrives tilsvarende.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra
Økonomiudvalg samt Social- og Sundhedsudvalg.
Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler godkendelse af
regnskabet for monteringen samt overførsel af restrådighedsbeløbet på samlet
447.000 kr. til anlægsbudgettet for servicearealerne på Baunehøj
Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012
Anbefales.
Bodil Kornbek (A) var fraværende.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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29
Busbestilling 2013
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har den 8. marts 2012 modtaget Trafikselskabet
Movias forslag til trafikbestilling 2013. Trafikbestillingen for 2013 skal afgives til
Movia inden 1. maj 2012. Movias forslag til trafikbestilling er lagt som bilag på
sagen.
Basisbudget 2013 for busdriften i Lyngby-Taarbæk Kommune og følgeskrivelse
hertil er ligeledes lagt som bilag på sagen. Basisbudget 2013 for Lyngby-Taarbæk
Kommune lyder på 30,79 mio. kr.
Det fremsendte forslag til trafikbestilling 2013 omhandler, dels forslag til ændringer
i busdriften, dels status på diverse projekter listet i Movias arbejdsprogram for
trafikbestilling 2013, som blev fremsendt i forsommeren 2011.
En del af ændringerne til 2013 er allerede behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 7. februar 2012 – enten som selvstændige sager eller som en del af det
fremlagte mulighedskatalog.
I det følgende er listet de ændringer, som Movia anbefaler godkendt til
trafikbestilling 2013:
Til orientering er først listet de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget allerede
har truffet beslutning om, og som indgår i trafikbestilling 2013:
Ændringer der er allerede er taget stilling til på Teknik- og Miljøudvalget:
 Buslinje 169/179: Besluttet på TMU den 7.2.2012 at en mindre omlægning i
Gentofte Kommune kan løse eksisterende fremkommelighedsproblemer.
Ændringen kan implementeres i foråret 2013. Ændringen vurderes
udgiftsneutral for Lyngby-Taarbæk Kommune.
 Buslinje 388: Besluttet på TMU den 7.2.2012 at tilslutte sig forslag B
(udretning af buslinjen på Strandvejen og opretholdelse af samme antal busser i
timen i Lyngby-Taarbæk Kommune). Hvis der opnås enighed blandt
kommunerne implementeres den nye køreplan til december 2013. Movia har
tidligere meldt ud af ændringen forventes at medføre en besparelse på ca.
500.000 kr. for Lyngby-Taarbæk Kommune.
 Buslinje 14/192: Besluttet på TMU 7.2.2012 at linje 14 nedlægges og at linje
192 i stedet fortsætter til Klampenborg Station. Forslaget vurderes
udgiftsneutralt for Lyngby-Taarbæk Kommune.
Nye forslag:
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 Buslinje 182/183: For at opnå en mindre besparelse på busdriften i 2013 har
Movia i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udpeget det tiltag nævnt i
mulighedskataloget, som vurderes at give færrest gener for passagererne. Dette
er indførelse af feriekøreplan med reduceret drift på buslinje 182/183. Forslag til
ny køreplan er lagt som bilag på sagen. Ændringen kan implementeres ved
køreplanskiftet dec. 2012. Forventet besparelses for Lyngby-Taarbæk
Kommune i størrelsesordenen 600.000 kr.
 Buslinje 180E: For at optimere E-busserne mellem Lyngby Station og DTU og
for i højere grad at gøre dem til shuttlebusser foreslås følgende ændringer:
Ruten omlægges på ture fra DTU til Lyngby Station, hvor bussen i dag kører ad
Lyngbygårdsvej til fremover at køre ad Klampenborgvej. Eksisterende stop på
Lyngbygårdsvej nedlægges. Omlægningen vurderes at spare tid, hvorfor
behovet for indsættelse af yderligere ekstrakørsel afhjælpes. Desuden vil
ændringen skabe bedre regularitet på buslinjerne. Kan implementeres i dec.
2012.
Det bør nævnes, at Movia – på baggrund af rapport om shuttlebus fra Tetraplan
– har besluttet at implementere forskellige mindre driftsmæssige tiltag på 180E
og 181E fra køreplanskiftet Palmesøndag 2012. De driftsmæssige tiltag er bl.a.
en optimering af køreplanerne, så tyndt besatte afgange flyttes til tidspunkter
med større efterspørgsel og at busserne kører fra stationen så snart de er fyldt.
Desuden vil Movia undersøge benyttelsen af busserne i ferieperioderne med
henblik på at indføre en feriekøreplan.
Til orientering sker der i 2012 følgende ændringer som tidligere er besluttet:
 Shuttlebus 186 til DONG Energy: Som besluttet på TMU den 7.2.2012
nedlægges shuttlebussen Palmesøndag 2012.
 Buslinje 165 og 68: Som besluttet på TMU den 26.4.2011 nedlægges
buslinjerne den 21.10.2012.
Endelig er der i Movias statusliste nævnt igangværende arbejde om forbedring af
stoppesteder og fremkommelighed for busser. Ligeledes er nævnt det forestående
analysearbejde af projektet om en motorvejsshuttlebus til DTU. Movia lægger op til
en undersøgelse i sommeren 2012, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune,
uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bidrager med
ressourcepersoner.
Økonomiske konsekvenser
De fleste af ovennævnte tiltag og ændringer er udgiftsneutrale for Lyngby-Taarbæk
Kommune. Ændringen af buslinje 388 forventes at medføre en besparelse på
500.000 kr. fra 2014. Indførelse af feriekøreplan på 182/183 forventes at medføre
en besparelse på ca. 600.000 kr. fra 2013. Sidstnævnte besparelse anbefaler Teknisk
Forvaltning anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med arbejdet om
shuttlebusser til DTU (motorvejsshuttle).
Til orientering kan det nævnes, at Lyngby-Taarbæk Kommune (primo 2012) har
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modtaget en tilbagebetaling på 2,17 millioner kroner fra Movia i forbindelse med
regnskabet for busbestilling 2010.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at
1. Movias fremsendte forslag til Trafikbestilling 2013 godkendes herunder de
allerede besluttede ændringer på 169/179, 388 og 14/192
2. Movias forslag om indførelse af feriekøreplan på 182/183 godkendes og at
besparelsen på ca. 600.000 kr. anvendes til fremtidige tiltag i forbindelse med
arbejdet om motorvejsshuttlebusser til DTU
3. Movias forslag om ruteomlægning af 180E fra Lyngbygårdsvej til
Klampenborgvej godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:
Socialistisk Folkeparti stemmer imod punkt 1 og 2, i det man ikke kan acceptere
forringelser i den kollektive bustrafik.
Ad 1 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede.
Ad 2 Udvalget (V, O, C og A) anbefaler det indstillede, i det besparelsen på de
600.000 anvendes til fremtidige tiltag i arbejdet med shuttlebus forsøg.
Ad 3 Godkendt.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Godkendt med 6 stemmer.
Imod stemte 2 (F), idet F ikke kan acceptere forringelser i den kollektive bustrafik.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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30
Grønt Råd
.

Sagsfremstilling
Grønt Råd afholdt sit 7. møde den 29. februar 2012. Godkendt referat af 9. marts
fra mødet er vedlagt sagen.
Særligt skal nævnes, at der på mødet blev behandlet et forslag til nyt kommissorium
for Grønt Råd . Forslaget til nyt kommissorium er vedlagt sagen. Grønt Råd vedtog
at anbefale, at det nye kommissorium med de ændringer, der er nævnt i referatet
under punkt 4, indstilles til vedtagelse i kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Teknik og miljøudvalget.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget:
1. drøfter Grønt Råds anbefalinger fra den 29. februar 2012
2. anbefaler Økonomiudvalget, at godkende det nye kommissorium for Grønt Råd,
som blev vedtaget på Grønt Råds møde den 29. februar 2012 med de ændringer,
som er angivet under punkt 4 i referatet fra mødet.
Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:
Ad 1 Det konstateres, at Grønt Råd har afholdt møde. Referater fra rådet sendes
fremadrettet til kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering.
Ad 2 Anbefalet som indstillet.
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Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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31
Undersøgelse af etablering af eventuelt fællesskab mellem I/S
Lynettefællesskabet, I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S
.

Sagsfremstilling
Baggrund
På borgmestermøde den 14. oktober 2011 på Københavns Rådhus om håndtering af
voldsom regn blev der, jf. det sagen vedlagte referat, drøftet, at hovedstadsområdet
har væsentlige udfordringer på spildevandsområdet, hvor i særdeleshed
klimaforandringerne stiller nye og store krav til spildevands- og
regnvandshåndtering. Som opfølgning på mødet blev der rettet henvendelse fra 18
borgmestre til Miljøministeren om finansiering af en videre håndtering af
udfordringen, jf. herved den sagen vedlagte skrivelse af 17. oktober 2011.
Herudover kan bemærkes, at er spildevandsselskaberne er under et pres blandt
andet som følge af de statslige vandplaner, der fastsætter skærpede krav for
udledning til vandløb og recipienter, øgede krav om kontrol, dokumentation og
styring af oversvømmelser og udledning af spildevand i forbindelse med kraftig
nedbør, og som understreger behovet behov for specialiseret viden på en række
fagområder såsom dimensionering og styring af ledningsnet, bassiner og
renseanlæg. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles
krav til spildevandsselskaberne om fortsat driftsmæssig effektivisering.
På borgmestermødet var der en opfattelse af, at det bl.a. kunne være
hensigtsmæssigt at vurdere muligheden for at samle flere af områdets renseanlæg i
en mere fælles sammenhæng som et middel til at håndtere udfordringerne.
I forlængelse heraf har Herlev Kommune den 8. marts 2012 fremsendt det af sagen
vedlagte " Forslag til analyse af renseanlæggene" - materialet er fremsendt til ejerne
af Spildevandscentret Avedøre, Lynettefællesskabet og Måløv Rens samt Dragør og
Tårnby kommuner.
Sammenlægning af selskaber
Lyngby-Taarbæk Kommune er medejer af I/S Lynettefællesskabet, som sammen
med I/S Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens A/S forestår hovedparten af
rensningen af spildevand i hovedstadsområdet.
En igangsættelse af en proces med henblik på at vurdere mulighederne for at lade
disse renseselskaber indgå i en fælles selskabsstruktur, herunder at sammenhængen
til vand og spildevand holdes for øje, involverer ikke Mølleåværket A/S.
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Efter forvaltningen opfattelse bør en nærmere vurdering af det foreslåede indeholde
en afdækning af fordele og ulemper ved forskellige modeller, herunder
-

analyse af mulige stordriftsfordele på drifts- og anlægssiden,
analyse af mulige selskabsstrukturer/servicestrukturer og anden organisering
analyse af styringsstrukturer (herunder overordnet ledelsesstruktur), samt
et udkast til tidsplan for en videre proces.

Arbejdet er foreslået tilrettelagt ud fra en politisk styregruppe med repræsentation
fra de involverede renseanlægs bestyrelser og borgmestre fra ejerkommunerne,
foruden en styregruppe med embedsmænd og en understøttende projektgruppe,
hvortil kan knyttes rådgivere.
Til forskel fra Måløv Rens A/S er I/S Lynettefællesskabet og I/S Spildevandcenter
Avedøre i dag ikke omdannet til aktieselskaber. En sådan omdannelse kan ske
samtidig med en eventuel sammenlægning.
I forbindelse med vurderingen af en evt. sammenlægning af selskaberne bør der
efter forvaltningens opfattelse - for at sikre, at kommunen som ejer ikke kommer i
en ugunstig situation - foretages en juridisk vurdering af, at gældsforpligtigelsen
ikke aflejres tilbage til datterselskaberne. Derudover bør der foretages en både
juridisk og økonomisk vurdering af muligheden for evt. udtrædelse af fællesskabet
både i forhold til den nuværende form og såfremt man ønsker at udtræde efter, der
er sket en sammenlægning.
Nævnte vurderinger m.v. bør forudsætningsvist forelægge, før
kommunalbestyrelsen tiltræder evt. forslag om sammenlægning af de nævnte
spildevandsselskaber.
Økonomiske konsekvenser
Ukendt på nuværende tidspunkt - skal afklares i processen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kommunens medlem af I/S Lynettefællesskabet's bestyrelse bemyndiges til at
give tilsagn til at igangsætte et arbejde med henblik på at afdække muligheden
for at lade I/S Lynettefællesskabet indgå i en fælles selskabsstruktur med et
eller flere af hovedstadsområdets andre renseselskaber, herunder at der skitseres
en nøjagtig beskrivelse af en fremtidige påtænkte selskabsstruktur.
2. forvaltningen anmoder om, at forholdet vedr. den juridiske vurdering af
gældsforpligtigelsen indgår i afklaringsarbejdet, således at det fremgår hvad
den fremtidige hæftelse bliver for kommunen, og at der foretages en juridisk og
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økonomisk beskrivelse af, hvordan der kan ske en udtrædelse af fællesskabet
både før og efter, at der er sket en sammenlægning.
Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2012:
Anbefalet punkterne 1 og 2.
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Anbefales.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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32
Meddelelser
.

1. Projekt om frivillige ungementorer
Jobcenter Lyngby-Taarbæk gennemfører i perioden 1. februar 2012 til 31. januar
2013 udviklingsprojektet Frivillige ungementorer. Projektet er finansieret af Det
Lokale Beskæftigelsesråd.
Projektet handler om at få etableret et korps af frivillige, som vil være mentorer for
unge, der er i gang med job eller uddannelse. De unge vil typisk have behov for at
råd og "sparring" fra deres mentor i forhold til nogle af de udfordringer, som de
unge oplever, når de begynder på en uddannelse eller i et job. Målet er, at mentoren
kan være med til at fastholde den enkelte unges motivation for at blive i
uddannelsen eller i jobbet.
Jobcenteret er i gang med at rekruttere frivillige, som gerne vil være mentorer.
Mentorerne skal deltage i et undervisningsforløb, som skal klæde dem på til
opgaven. Det er forventningen at få uddannet ca. 25 mentorer. Når uddannelsen er
afsluttet, bliver mentorerne og de unge "matchet" i forhold til at påbegynde et
mentorforløb.
2. Samarbejde mellem Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Danica Pension
Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Danica Pensionsselskab indledt et samarbejde
vedrørende borgere i Lyngby-Taarbæk, som er sygemeldte. Baggrunden for at
indlede samarbejdet var et ønske om at undersøge muligheder for en fælles indsats
for at forebygge, at sygemeldte borgere mister fodfæstet på arbejdsmarkedet og
ender på en permanent offentlig forsørgelse.
Jobcenteret og Danica Pension har sammen afholdt en række dialogmøder om
muligheder og perspektiver for et samarbejde. Derudover har en medarbejder fra
Danica Pension været i 4 dages praktik i jobcenteret med henblik på at dele viden
om arbejdsgange og praksis m.v. Endvidere har medarbejderne fra
sygedagpengeteamet i jobcenteret deltaget i et informationsmøde hos Danica
Pension om blandt andet regler og praksis inden for pensionsområdet. På baggrund
af de indledende møder og den gennemførte videndeling blev der i fællesskab
udarbejdet et udkast til en "guide" for samarbejdet, der beskriver dels arbejdsgang
for oplysning af sagen i forhold til pensionsselskab og dels samarbejdet/den
koordinerede indsats.
Jobcenteret og Danica Pension har med baggrund i nævnte "guide" gennemført et
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pilotforsøg med 3 sygedagpengesager, hvor borgerne var sygemeldt med
stress/depression og var omfattet af en pensionsordning i Danica Pension.
På baggrund af de konkrete erfaringer fra pilotforsøget er Danica Pension og
jobcenteret enige om, at der er er perspektiv i at fortsætte samarbejdet og udbrede
de gode erfaringer til andre pensionselskaber og jobcentre. Der vil derfor blive
indgået en partnerskabsaftale mellem jobcenteret og Danica Pension om
samarbejdet, udsendt en pressemeddelelse samt taget kontakt til henholdsvis KL og
Brancheforeningen Forsikring og Pension herom.
3. Frivillig Fredag - Danmarks nationale frivillighedsdag
Frivilligrådet (under Social- og Integrationsministeriet) har rettet henvendelse til
alle kommuner vedr. et initiativ til at markere en såkaldt "Frivillig Fredag", der er
tænkt som "Danmarks nationale frivillighedsdag og en unik anledning til at sætte
frivillighed på den kommunale dagsorden og komme i dialog med borgerne om at
skabe et endnu bedre lokalsamfund". Dagen blev italesat første gang i 2011 er
fremover tænkt at skulle falde på den sidste fredag i september, i år fredag den 28.
september.
Formålet med dagen er ifølge rådet, at synliggøre og anerkende betydningen af den
frivillige indsats for vores velfærd, fremme frivillig indsats og medborgerskab samt
give borgere, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være
frivillige for en dag.
Frivilligrådet koordinerer markeringen af dagen, som både en landsdækkende og en
lokalt forankret begivenhed. I 2011 deltog 31 kommuner aktivt (
www.frivilligfredag.dk) med forskellige aktiviteter. Rådet fortæller, at "Frivillig
Fredag er en oplagt lejlighed til at give ansatte i institutioner og forvaltninger lov
til at prøve kræfter med en frivillig indsats, som Odsherred Kommune vil gøre det i
år eller arrangere en event sammen med lokale kræfter, som Hillerød Kommune
gjorde sidste år. Kommunen kan også bistå afviklingen af en frivillighedens
kulturnat, som det skete i Lolland Kommune eller arrangere speed dating mellem
lokale virksomheder og foreninger, som i København (se vedhæftede
Inspirationshæfte). I år er der også mulighed for at bygge bro til Generationernes
Dag d 1. oktober arrangeret af Socialstyrelsen ved at organisere aktiviteter, som
både involverer frivillighed og generationsmøder. Det kunne f.eks. være ældre og
børn uden egne børnebørn/bedsteforældre mødes om akvariebygning eller
madlavning eller, at ældre bliver idrætsmentorer og introducerer yngre mentees til
nye idrætsgrene og fællesskaber ."
Endvidere oplyses, at Frivillighedsrådet opnåede deltagelse af 123
kommunalpolitikere fra 34 kommuner i ’Kommunalpolitikere i praktik’, som var i
en dags praktik i en lokal frivillig forening. Praktikopholdets formål er at skabe
gensidig forståelse mellem parterne og kan også være startskuddet til et nyt
samarbejde. Tilbagemeldingerne i sidste års evaluering oplyses at have været så
gode, at Frivillighedsrådet i år udvidet feltet af praktikanter til også at omfatte
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ansatte i kommunerne, virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer fra andre
foreninger; dog er kommunalpolitikere er fortsat den vigtigste målgruppe for
projektet, og rådet håber, at mange politikere vil benytte lejligheden til at lære
foreningslivet i deres lokalområde bedre at kende.
Titlen for projektet bliver i år ’Frivillig Fredag Praktik’, og ligesom i 2011 er det
organiseret i et samarbejde mellem Landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp
(FriSe) og Frivilligrådet. I ugen omkring Frivillig Fredag eller på selve dagen får
kommunalpolitikere mulighed for at deltage i indsatser efter eget valg ud fra en liste
af aktiviteter i de lokale foreninger. Rådet fortæller, at "Man kan f.eks. tage en tørn
som natteravn, vejlede på en datastue, medvirke på en udflugt for de ældre, blive
frivillig på et værested eller assistere spejderlederen for en eftermiddag. I de
kommuner, hvor der er frivilligcentre, vil disse koordinere tilbud og matchning
mellem byrådsmedlem og forening. Frivilligrådets sekretariat kan ligeledes hjælpe
med at finde partnere, der kan udbyde tilsvarende tilbud i de kommuner, hvor der
ikke findes frivilligcentre. "
Økonomiudvalget den 17. april 2012:
Taget til efterretning.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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HOVEDOVERSIGT
1.000 kr. netto
OPR.
BUDGET
2012*
(1)

Overf.
Over3.AR11 førsler
KMBTekn.
2011/12 2011/12 beslutn. omplac.
(2)

(3)

(4)

A. DRIFTSVIRKSOMHED ***)

2.900.127

6.070

37.598

Børne- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Modg.initiativer - ej udmøntet**

838.748
119.837
1.198.130
100.827
642.584

1.000

7.289
3.533
-3.036
5.545
24.267

Korr.
budget
2012 i alt

1. ans.
regnskab
2012

AFVIGELSE
Korr.bud.

(6)=(2-5)

(7)=(1+6)

(8)

(9)=(8-7)

0

44.168

2.906.295

2.919.607

13.312

-6
-2.882
-414
645
2.658

8.283
651
-3.450
11.760
26.925

847.031
120.488
1.194.680
112.587
669.509

1.682
-0
6.895
5.286
6.976
-7.527

-38.000

848.713
120.488
1.201.575
117.873
676.485
-7.527
-38.000

41.019

265.339

234.807

-30.532

4.830
11.113
18.797
4.919
1.360

27.815
23.369
152.445
29.380
32.330

27.675
23.353
124.069
27.380
32.330

-140
-16
-28.376
-2.000

-43.621

-63.107

-63.107

41.566

3.108.527

3.091.307

-17.220

3.955

2.655

-1.300

350
350

-3.032.493
4.847
-3.037.340

-3.045.805
-8.465
-3.037.340

-13.312
-13.312

-8.402

-62.683

-72.683

-10.000

31.704

31.704

31.704

-53.727

-53.727

-34.254

19.473

33.514

-4.717

-27.076

-22.359

80.600
230

-

71.125
4.717

71.125
27.076

22.359

80.830

-

75.842

98.201

22.359

5.070

500

(5)

Tillægsbevilling
2012 i alt

500
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B. ANLÆGSVIRKSOMHED

224.321

22.610

20.236

-1.827

Børne- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget

22.985
12.256
133.649
24.461
30.970

2.161
6.900
13.000
682
-133

2.643
3.573
7.712
4.275
2.033

-977

-19.486

-33.706

-9.915

3.104.962

-5.026

47.919

-850

1.003
640
-1.915
812
-540
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C. EJENDOMSSALG
DRIFT OG ANLÆG I ALT
D. RENTER
E. FINANSIERING ***)
Udligningsordninger
Skatter
F. FINANSFORSKYDNINGER
G. AFDRAG PÅ LÅN
H. OPTAGELSE AF LÅN
HENLÆGGELSE AF LIKVIDER
Likvide midler primo
Henlæggelse i 2011
Kursregulering
LIKVIDE MIDLER ULTIMO

*

-1.327

0

3.955
-3.032.843
4.497
-3.037.340
-54.281

-230

350
350

-8.500

-13.526

98

48.017

-977

0

Budget 2012 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 50,75 mio. kr. (nulløsning)

** Der er tale om modgående initiativer, hvor forvaltningen vil fremlægge forslag
*** Hvis midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet på 13,3 mio. kr. modregneds i driftsvirksomheden,
vil afvigelsen være 0. Finansieringen vil tilsvarende blive 13,3 mio. kr. lavere.
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Bemærkninger til hovedoversigt
Driftsvirksomheden (A)
Totalt set forventes der merudgifter på 20,839 mio. kr., der dog reduceres som følge af forventede kompensationer under finansiering på 13,312 mio. kr., således at nettoafvigelsen bliver på 7,527 mio. kr.
Driftsbudgettet forventes dog at kunne holde sig inden for bevillingerne. Dette resultat bygger dog på en
forudsætning om, at der kan findes finansiering og yderligere modgående initiativer for 7,5 mio. kr. I dette
anslåede regnskab er der allerede indarbejdet modgående initiativer på 2,6 mio. kr. (børn, administration).
Som finansiering foreslås det at anvende 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.
Det resterende ufinansierede merforbrug på 2,5 mio. kr. forudsættes neutraliseret gennem diverse driftstilpasninger.
Det skal bemærkes, at det i redegørelsen er forudsat, at der overføres 38,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 svarende til overførslen fra 2011 til 2012.
Afvigelsen vedrører primært følgende:






Beskæftigelse, primært a-dagpenge
Handicappede, ”nulstilling” af overførsel
Kapacitetstilpasning – skoleområdet
Vederlagsfri fysioterapi
Klampenborgvej 215 B, manglende lejeindtægter

Anlægsvirksomheden (B)
I budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 265,3 mio. kr. i 2012,
hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til 2012.
Der skønnes nu et anlægsforbrug på 234,8 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 30,5 mio. kr., der skyldes forskydninger mellem 2012 og 2013/14.
Ejendomssalg (C)
Der forventes totalt set ingen ændringer til provenuet af ejendomssalget. Budgetbeløbet består udelukkende
af indtægter fra salget af Solgården III og Borrebakken på 19,5 mio. kr.
Der er forventet øvrige salg af ejendomme for 32,2 mio. kr. I 2011 var der udbudt en række ejendomme, men
idet der dog ikke indkom tilbud på disse, blev indtægten overført til 2012 i håb om en større interesse. P.t.
forventes hele provenuet at blive indfriet. Der er derfor overført for 43,6 mio. kr.
Derudover er der forventet salg af boliger/bygninger i forbindelse med opførelse af ældre-/plejeboliger. Der
er specifikt tale om følgende:
- Baunehøj II (11,9 mio. kr.)
- Solgården III (4,5 mio. kr.)
- Borrebakken (15,0 mio. kr.).
Renter og Finansiering (D+E)
Forbedringen inden for renter skyldes mindreudgifter til renter af variabelt forrentet langfristet gæld som følge
af det lave renteniveau.
Afvigelsen på finansiering skyldes en forventet merindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet
i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen i juni 2012. 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. Heraf skønnes LTK at modtage ca. 10,5 mio. kr. KL’s skøn skal
dog tages med et stort forbehold, da mange faktorer spiller ind, og derudover er fordelingen på tværs af
kommuner meget usikker, da reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed, men også
af ledigheden i regionen. Der var i budget 2012 forventet en negativ midtvejsregulering på 2,8 mio. kr., hvorfor den samlede forbedring bliver på 13,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for en eventuel midtvejsregulering af budgetgarantien, da der p.t. er usikkerhed om reguleringen heraf.
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Bemærkninger til hovedoversigt
Balanceforskydninger (F+G+H)
Forbedringen inden for balanceforskydninger skyldes primært flere indfrielser på ”pensionistlånene” (udlån til
ejendomsskatter). Merindtægten modsvares dog af en mindre låneoptagelse, da kommunen kan låneoptage
til selve nettolikviditetstabet på ”pensionistlånene”.
Derudover vil der være en mindre låneoptagelse som følge af forskydning af en række anlægsprojekter (kvalitetsfondsprojekter med lånefinansiering) fra 2012 til 2013. Forvaltningen vil ansøge ministeriet om dispensation, således at lånedispensationen kan overføres til 2013.

Konsekvenser for budgetårene 2013-16
Forvaltningen har på hvert af aktivitetsområderne opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene
2013-16. Resultaterne er vist på side 9.

Likviditetsudviklingen
Den likvide beholdning primo 2012 er – som det fremgår af hovedoversigten - formindsket med 9,5 mio. kr. i
forhold til en budgetteret indgangsbeholdning på 80,6 mio. kr. til en faktisk primobeholdning på 71,1 mio. kr.
I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 98,2 mio. kr. mod forudsat en ultimobeholdning på 80,8 mio. kr. i budget 2012-15 svarende til en forbedring på 17,4 mio. kr.
Mio. kr.

2012

2013

2014

2015

Budget 2012-15 - ultimo

80,8

25,7

36,6

43,5

Kassebeholdning primo

71,1

98,2

17,1

-0,3

0,2

-55,1

10,9

6,9

26,9
27,1

-15,7
-19,8
9,5
-26,0
-81,1

-17,7
-10,6
-28,3
-17,4

-20,3
-20,3
-13,4

98,2

17,1

-0,3

-13,7

Finansielt over-/underskud (budget 2012-15)
Ændringer
Driftsvirksomhed
Anlægsvirksomhed
Ejendomssalg
Renter og finansiering
Balanceforskydninger
I alt
Korrigeret finansielt over-/underskud
+=henlæggelse, -=forbrug
Nu skønnet ultimo

26,9

Servicerammen
Mio. kr.
Serviceudgiftsramme 2012

2.548,8

Serviceudgifter budget 2012 (ekskl. ”buffer”)

2.498,1

Overførsler 2011-12, service
Forventet overførsel 2012-13 (skønnet)

45,8
-38,0

Sager, tekniske korrektioner m.m.

0,5

1. anslået regnskab 2012 (merudgifter)

4,2

Serviceudgifter i alt pr. 28.2.2012
Overholdelse af serviceramme

2.510,6
38,2

DRIFTSVIRKSOMHED
BEMÆRKNINGER
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SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED
1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed

OPR.
BUDGET
2012

BØRNE- OG UNGDOMSUDV.......
Skoler.............................................
Børn...............................................

486.410
352.338

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

Ovf. i
Over3.AR11 førsler
Tekn.
2011/12 2011/12 omplac.

1.000

Tillægsbevilling
2012 i alt

Korr.
budget
2012 i alt

1. ans.
Afvigregnskab
else
2012
korr.bud.

-4.118
11.407

-35
29

-3.153
11.436

483.257
363.774

484.620
364.093

1.363
319

29.832
36.743
13.647
33.763
5.852

2.668
-505
555
616
199

-1.801
-801
320
-600

867
-1.306
555
936
-401

30.699
35.437
14.202
34.699
5.451

30.699
35.437
14.202
34.699
5.451

0
0
0
0
0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....
Ældre.............................................
Handicappede................................
Sundhed........................................

580.247
335.158
282.725

1.295
-5.446
1.115

-23.416
487
22.515

-22.121
-4.959
23.630

558.126
330.199
306.355

557.954
335.855
307.766

-172
5.656
1.411

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

20.009
80.018
801

-934
5.153
1.326

-202
940
-93

-1.136
11.163
1.733

18.872
91.181
2.534

19.372
94.433
4.068

500
3.252
1.534

ØKONOMIUDV..............................
Beredskab......................................
Administration................................
Puljebeløb til særlige formål..........
Kommunale ejendomme m.m........
Beskæftigelse................................

13.759
344.274
21.968
11.593
250.991

11
13.231
10.005
1.883
-863

496
884
1.405
-9
-118

507
14.115
11.410
1.874
-981

14.266
358.388
33.378
13.467
250.010

14.266
355.888
24.604
15.267
266.460

0
-2.500
-8.774
1.800
16.450

Forventede overførsler 12/13........
Nettodriftsområder i alt...............

2.900.127

37.598

0

44.168

-38.000
-38.000
2.906.295 2.927.134

0
20.839

5.070

6.070
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DRIFTSKONSEKVENSER FOR ÅRENE 2013-16
1.000 kr. netto
Driftsvirksomhed
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.................
Skoler...................................................................
Børn......................................................................

2013

2014

2015

2016

1.885
4.582

4.235
4.467

7.088
5.135

9.601
1.989

-203

-66

-23

41

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...............
Ældre....................................................................
Handicappede......................................................
Sundhed...............................................................

-593
175
1.407

-1.021
175
1.483

-81
175
1.488

-578
175
1.514

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET........................
Grønne områder og kirkegårde............................
Trafikanlæg mv.....................................................
Miljø og natur........................................................

500
1.890
1.534

500
1.890
1.534

500
1.890
1.534

500
1.890
1.534

ØKONOMIUDVALGET........................................
Beredskab............................................................
Administration.......................................................
Puljebeløb til særlige formål.................................
Kommunale ejendomme mv................................
Beskæftigelse.......................................................

1.326
1.800
1.350

1.326
1.800
1.350

-574
1.800
1.350

-1.674
1.800
1.350

Nettodriftsområder i alt inkl. kap.tilpasn..........

15.653

17.673

20.282

18.142

Heraf kapacitetstilpasning
Skoler
Børn
Fritid
Ældre
Sundhed
I ALT

1.885
4.582
-203
-593
107
5.778

4.235
4.467
-66
-1.021
183
7.798

7.088
5.135
-23
-81
188
12.307

9.601
1.989
41
-578
214
11.267

Nettodriftsområder i alt ekskl. kap.tilpasn.......

9.875

9.875

7.975

6.875

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET....................
Fritid......................................................................
Idræt.....................................................................
Folkeoplysning......................................................
Bibliotek................................................................
Kultur....................................................................

10
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetsområde: SKOLER

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
Kapacitetstilpasning - Skoler
Kapacitetstilpasning - SFO
Kapacitetstilpasning - Privatskoler
Kapacitetstilpasning - Privat SFO
Kapacitetstilpasning - Efterskoler
Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler
Kapacitetstilpasning - UU-Nord
Skoler i alt

2012
35
209
1.326
-100
-603
373
123
1.363

2013
327
549
1.285
-69
-567
376
-16
1.885

2014
1.830
1.102
1.547
-26
-597
381
-2
4.235

2015
4.274
1.367
1.622
-10
-562
380
17
7.088

2016
5.376
2.127
2.025
32
-410
384
67
9.601

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasning – Skoler
På baggrund af befolkningsprognosen fra marts 2012 forudses et stigende antal elever på kommunens skoler i de kommende år. Set i forhold til elevtallet opgjort pr. 5. september 2011 forventes antallet af elever at
stige løbende, således at det pr. 1. august 2016 er steget med i alt 473 elever, og antallet af klasser forventes samtidig at stige med i alt 11 klasser. Dette er en stigning på 220 elever samt 7 klasser pr. 1. august
2016 i forhold til prognosen fra 2011.
Ved ændringer i antallet af klasser og elever tilpasses områdets lønbudget med 800.000 kr. pr. klasse (helårsvirkning) samt et rammebeløb pr. elev på 1.944 kr. Kapacitetstilpasningen skyldes primært ændret prognose for antallet af klasser fra 2013 og frem.

Antal klasser, prognose 2011
Antal klasser, prognose 2012

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
260
261
262
261
261
260
262
266
268
268

Kapacitetstilpasning – SFO
Befolkningsprognosen fra marts 2012 forudser et stigende antal 6-9-årige i kommunen i årene fremover, og
der forventes derfor ligeledes en stigning i antallet af børn i SFO fra 2.483 børn i 2012 til 2.610 børn i 2016.
Stigningen er noget højere end prognosticeret i prognosen fra 2011. Ved ændring i antallet af børn tilpasses
områdets lønbudget med 31.230 kr. pr. barn (helårsvirkning), driftsbudgettet med 8.357 kr. pr. barn samt
budgettet til forældrebetaling med indtægter på 1.860 kr. pr. barn i 11 måneder.

Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO
Der var i budget 2012 oprindeligt budgetteret med et antal privatskoleelever på 817 svarende til 11,5 procent
af de 6-16-årige i kommunen samt et antal børn i privat SFO på 257 svarende til 9,7 procent af de 6-9-årige.
Imidlertid er procentandelene øget til henholdsvis 12,0 for privatskoler og 10,4 for privat SFO samtidig med
et generelt stigende børnetal. Disse nye procentandele indgår i prognosen for perioden 2012-2016, hvorfor
der forventes flere udgifter i forhold sidste års prognose. Af ovenstående tabel fremgår umiddelbart, at der
forventes flere udgifter vedrørende privatskoler og færre udgifter vedrørende privat SFO i forhold til sidste
års prognose, hvilket dog alene skyldes, at reguleringerne på de to områder i foråret 2011 budgetteknisk
ikke blev placeret rigtigt.
Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2012, er betaling
for antallet af elever pr. 5. september 2011. Privatskoler reguleres med 32.315 kr. pr. elev, mens privat SFO
reguleres med 10.285 kr., jf. de på finansloven fastsatte takster.

Kapacitetstilpasning - Efterskoler
Elevtilgangen til efterskoler er efter flere år med øget tilslutning faldet lidt i 2011.
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetsområde: SKOLER

DRIFTSVIRKSOMHED

Kapacitetstilpasningen i foråret 2011 tog udgangspunkt i, at 8,2 procent af kommunens 14-16-årige ville
vælge et efterskoletilbud i perioden 2011-2015. De faktiske tal viser imidlertid, at færre unge har valgt et
efterskoletilbud, og at procentandelen i efteråret 2011 kun udgjorde 7,3 procent. Denne procentandel indgår
herefter i prognosen for perioden 2012-2016, hvorfor der forventes færre udgifter i forhold sidste års prognose på trods af et stigende antal unge mellem 14 og 16 år.
Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2012 er betaling for
antallet af elever pr. 5. september 2011. Der reguleres med 32.710 kr. pr. elev på efterskole, jfr. de på finansloven fastsatte takster.

Kapacitetstilpasning - Produktionsskoler
På baggrund af erfaringerne fra 2010, blev der i forbindelse med kapacitetstilpasningen i foråret 2011 afsat
ressourcer til, at 1,2 procent af kommunens 16-17-årige samt 0,2 procent af de 18-24-årige ville gøre brug af
skoletilbud på produktionsskoler. Imidlertid viser tallene i efteråret, at 1,4 procent af de 16-17-årige samt 0,4
procent af de 18-24-årige rent faktisk har gjort brug af produktionsskolerne, samtidig med at antallet af unge i
alderen 16-24 år i kommunen er steget. Baggrunden for det stigende antal unge, som gør brug af produktionsskolerne skal formentlig ses som en konsekvens af dels udmøntningen af ungepakken og dels de unges
ringere mulighed for kortvarig erhvervsbeskæftigelse, som følge af den stigende ledighed.
Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2012, er betaling
for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2011. Produktionsskoler reguleres med 31.635 kr.
pr. elev under 18 år (16-17 år) og 54.477 kr. pr. elev over 18 år. (18-24 år), jfr. de på finansloven fastsatte
takster.

Kapacitetstilpasning UU-Nord
Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2012 tildeles der 677 kr. pr.
barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2009-2011.
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetsområde: BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER - DAGTILBUD
1.000 kr. netto
Kapacitetstilpasning dagtilbud
Korrektion af fejl i antal budgetlagte pladser
Kapacitetstilpasning Sundhedstjenesten
Fusioner af dagtilbud
Dagtilbud i alt

2012
0
867
132
420
1.419

2013
4.489
0
93
0
4.582

2014
4.358
0
109
0
4.467

2015
4.977
0
158
0
5.135

2016
1.801
0
188
0
1.989

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasning dagtilbud

Vuggestue
Budgetlagt antal pladser
Forventet pladsbehov
Afvigelse

2013
1159
1171
12

2014
1184
1185
1

2015
1191
1221
30

2016
1191
1200
9

Udgift pr. plads
Budgetmæssig effekt

72.229
837.709

72.229
43.190

72.229
2.137.831

72.229
621.022

2013
1818
1917
99

2014
1791
1908
117

2015
1767
1844
77

2016
1767
1799
32

Udgift pr. plads
Budgetmæssig effekt

36.877
3.650.823

36.877
4.314.609

36.877
36.877
2.839.529 1.180.064

Budgetmæssig effekt i alt

4.488.532

4.357.799

4.977.360 1.801.086

Børnehave
Budgetlagt antal pladser
Forventet pladsbehov
Afvigelse

Dagtilbudsområdet kapacitetstilpasses på baggrund af det forventede pladsbehov og de børnetalsafhængige
udgifter pr. plads (netto). Kapacitetstilpasningen sker en gang årligt.
Frem til 2015 forventes en stigning i behovet for vuggestuepladser, hvorefter der forventes et fald i 2016. Set
i forhold til antallet af budgetlagte pladser, som afspejler sidste års vurdering af pladsbehovet, ligger den nye
prognose i hele perioden lidt højere. Dette skyldes dog delvist en fejl i sidste års opgørelse af det budgetlagte antal pladser, som betød, at der blev afsat budget til 12 pladser mindre end det reelt forudsatte behov.
Fejlen er nu rettet, og det korrekte antal budgetlagte pladser fremgår af ovenstående opgørelse.
Fra 2013-16 forventes der et faldende behov for børnehavepladser – fra 1917 pladser i 2013 til 1799 pladser
i 2016. Set over hele perioden ligger den nye prognose for pladsbehovet dog højere end det budgetlagte
antal pladser, som afspejler sidste års vurdering af pladsbehovet. Dette skyldes hovedsageligt, at Befolkningsprognose 2012-23 viser et markant højere antal 3-5-årige set i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Korrektion af fejl i antal budgetlagte pladser
Som nævnt var der i forbindelse med sidste års kapacitetstilpasning en fejl i opgørelsen af det budgetlagte
antal pladser, som betød, at der blev afsat budget til 12 pladser mindre end det reelt forudsatte behov. Denne fejl har også betydning for 2012, hvorfor der er behov for at korrigere budgettet med 866.748 kr. i indeværende år.

13
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetsområde: BØRN

DRIFTSVIRKSOMHED

Kapacitetstilpasning Sundhedstjenesten
Budgettet til Sundhedstjenesten tilpasses på baggrund af befolkningsprognosens forventede antal af 0-16årige. Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 0-16-årige – også set i forhold til sidste års prognose og dermed det budgetlagte antal pladser. Der kapacitetstilpasses med en lønudgift pr. barn på 723 kr.
På baggrund heraf er der beregnet et kapacitetstilpasningsbehov på mellem 93.288 kr. og 188.009 kr. i de
kommende år.

Fusioner af dagtilbud
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011-14 blev der besluttet en reduktion af dagtilbuddenes ledelsesbudget på 0,42 mio. kr. i 2012 stigende til 0,72 mio. kr. i 2013 og årene frem. Hensigten var, at besparelserne skulle opnås gennem fusioner af dagtilbud. Det vurderes dog ikke muligt at gennemføre fusioner, før
den nye ledelsesstruktur er fastlagt. Som følge heraf er det ikke muligt at udmønte besparelsen i 2012.

AFVIGELSER – UDSATTE BØRN OG UNGE

1.000 kr. netto
Udsatte børn og unge i alt

2012

2013
0

Modgående initiativer
1.000 kr. netto
Overførsel, udsatte børn og unge
Modgående initiativer i alt

2012
-1.100
-1.100

I alt inkl. modgående initiativer

-1.100

2014
0

2013

2015
0

2014

2016
0

2015

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Overførsel, udsatte børn og unge
For området som helhed forventes der ingen afvigelser, og skønnet for 2012 fastholdes svarende til budgetrammen.
Området har i de sidste 2 år været genstand for en række faglige og økonomiske styringsmæssige tiltag med
det formål at få bremset udgiftsudviklingen. Områdets budgetramme blev i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 således reduceret med 3,0 mio. kr. samlet. Derudover blev budgetrammen for 2011 i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med yderligere 2,0 mio. kr. i forventning om et fortsat fald i aktivitetsog enhedsomkostningerne på anbringelsesområdet.
Resultatet for 2011 viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Med afsæt i resultatet for 2011 forventes det, at
området vil kunne indfri de modgående initiativer på samlet 2 mio. kr., som rammen fra 2011 til 2012 er reduceret med.
Som led i en samlet reduktion af driften i 1. anslået regnskab 2012 lægges op til en reduktion af overførslen
fra 2011 til 2012 på 1,1 mio. kr. som modgående initiativ.
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Aktivitetsområde: FRITID

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
Kapacitetstilpasning fritidsklubber
Kapacitetstilpasning ungdomsklubber
Fritid i alt

2012

2013

0

2014

12
-215
-203

2015

15
-81
-66

40
-63
-23

2016
58
-17
41

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasning fritidsklubber
Antal 10-12-årige
Gennemsnitlige pladsbehov
Budgetteret antal pladser
Stigning i pladsbehovet

2013
2.028
1.614
1.608
7

2014
2.038
1.622
1.614
8

2015
2.063
1.642
1.621
22

2016
2.075
1.652
1.621
31

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ressourcetildelingsmodel for klubområdet i december 2011, blev
der besluttet en ny kapacitetstilpasningsmodel for klubområdet. Området kapacitetstilpasses fremover på
baggrund af det forventede pladsbehov og det aktivitetsbestemte enhedsbeløb fratrukket forældrebetalingsandelen. Kapacitetstilpasningen sker en gang årligt.
Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 10-12-årige i de kommende år. Med en efterspørgselsprocent på 79,61 pct. i 20111 forventes demografiudviklingen at indebære en stigning i pladsbehovet fra
1.614 pladser i 2013 til 1.652 pladser i 2016. Der er med det nuværende budget indregnet en mindre stigning i antallet af pladser fra 1.608 i 2013 til 1.621 i 2016.
Det aktivitetsbestemte enhedsbeløb er i forbindelse med udarbejdelsen af den nye ressourcetildelingsmodel
opgjort til 13.841 kr., mens den forventede indtægt fra forældrebetaling er opgjort til -11.978 kr., når der tages højde for den afledte stigning i udgifterne til fripladser. Som følge heraf kapacitetstilpasses der med
1.863 kr. pr. plads. Kapacitetstilpasningen udgør derfor 12.285 kr. i 2012 stigende til 57.554 kr. i 2016.

Kapacitetstilpasning ungdomsklubber
Antal 13-17-årige
Gennemsnitlige pladsbehov
Budgetteret antal pladser
Stigning i pladsbehovet

2013
3.141
640
680
-40

2014
3.263
665
680
-15

2015
3.280
668
680
-12

2016
3.322
677
680
-3

Budgettet til ungdomsklubber har ikke tidligere været kapacitetstilpasset, men i forbindelse med vedtagelsen
af den nye ressourcetildelingsmodel blev der indført kapacitetstilpasning af området. Ungdomsklubberne
kapacitetstilpasses efter samme model som fritidsklubområdet.
Befolkningsprognose 2012-23 viser et stigende antal 13-17-årige i de kommende år. Med en efterspørgselsprocent på 20,37 pct. i 20112 forventes demografiudviklingen at indebære en stigning i pladsbehovet fra 640
pladser i 2013 til 677 pladser i 2016. Dette skal imidlertid sættes i forhold til det budgetlagte antal pladser,
som i alle årene udgør 680 pladser. At det budgetlagte antal pladser, på trods af en stigning i demografiudviklingen, ligger højere end det forventede pladsbehov, skyldes, at pladsbehovet i 2011 viste sig at være
lavere end forventet.

1

Efterspørgselsprocenten er opgjort på baggrund af det faktiske antal indmeldte i fritidsklub jan.-dec. 2011. Ved beregningen af efterspørgselsprocenten sættes medlemstallet i forhold til det samlede antal 10-12-årige i Lyngby-Taarbæk
Kommune i 2011.
2
Efterspørgselsprocenten er opgjort på baggrund af det faktiske antal indmeldte i ungdomsklub jan.-dec. 2011. Ved
beregningen af efterspørgselsprocenten sættes medlemstallet i forhold til det samlede antal 13-17-årige i LyngbyTaarbæk Kommune i 2011.
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DRIFTSVIRKSOMHED

Da pladsbehovet/efterspørgselsprocenten fra 2011 danner grundlag for beregningen af det fremtidige pladsbehov, ligger det forventede pladsbehov noget lavere end det hidtidige budgetlagte antal pladser.
Det aktivitetsbestemte enhedsbeløb er i forbindelse med udarbejdelsen af den nye ressourcetildelingsmodel
opgjort til 6.467 kr., mens den forventede indtægt fra forældrebetaling er opgjort til -1.100 kr. Som følge heraf
kapacitetstilpasses der med 5.367 kr. pr. plads. Kapacitetstilpasningen udgør derfor -215.223 kr. i 2012 faldende til -17.320 kr. i 2016.
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Aktivitetsområde: ÆLDRE

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
Ældre fælleskonti
Frit valg
Ejendomme
Forebyggende indsats
Ældre i alt

2012
-200
-272
-200
500
-172

2013
-200
-193
-200
0
-593

2014
-200
-621
-200
0
-1.021

2015
-200
319
-200
0
-81

2016
-200
-178
-200
0
-578

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ældre fælleskonti
Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. idet man forventer at et større antal borgere vil modtage varm
mad i stedet for kølet mad, og som leverandørerne af madservice skal have en mindre betaling for.

Frit valg
Det samlede frit valg-område forventes at udvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som relaterer sig til BPA-ordningen (brugerstyret-personlig-assistance). Budgettet
udgør 2,8 mio. kr. og mindreforbruget på BPA-ordningen skyldes senest at en meget plejekrævende borger
er faldet fra ordning i slutningen af forrige år.
Frit valg-puljen tilføres 0,4 mio. kr. på baggrund af gældende kapacitetstilpasningsmodel, hvorefter frit valgpuljen forventes at gå i nul. De budgetmæssige ændringer af kapacitetstilpasningsmodellen er ligeledes
indarbejdet i overslagsårene.

Ejendomme
I løbet af 2011 blev der gennemført en analyse af omkostningsstrukturen omkring drift af to klynger af kommunale ældreboliger. Dette betød at huslejen blev reguleret, hvilket har betydet større huslejeindbetaling fra
beboerne. Merindtægten anslås til 0,2 mio. kr. årligt.

Forebyggende indsats
Kørslen til aktivitetscentre, ældrecenter og træning forventes at udvise et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er baseret på, at der indgås ny kontrakt pr. 1. oktober 2012, og at der i denne forbindelse skabes en
budgetmæssig balance fremadrettet.

Øvrige bemærkninger
Den Kommunale Madservice (DKM) forventes at få et samlet merforbrug på 0,65 mio. kr.
DKM har fået overført 1,25 mio. kr. fra 2011, og dette merforbrug afvikles med 0,6 mio. kr. i 2012 i overensstemmelse med den politisk vedtagne plan for økonomisk genopretning af DKM.
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AFVIGELSER
1.000 kr. netto
Overførsel fra 2011
Pleje og omsorg
Forebyggende indsats
Længerevarende botilbud
Midlertidige botilbud
Kontaktperson og ledsageordninger
Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Omplaceringer indenfor området:
Pleje og omsorg
Forebyggende indsats
Længerevarende botilbud
Midlertidige botilbud
Handicappede i alt

2012
4.056
-3.400
-650
3.900
1.200
1.175
-525
-100

2013

2014

2015

2016

-3.400
-650
3.900
-225
1.175
-525
-100

-3.400
-650
3.900
-225
1.175
-525
-100

-3.400
-650
3.900
-225
1.175
-525
-100

-3.400
-650
3.900
-225
1.175
-525
-100

-2.600
11.800
-6.100
-3.100
5.656

-2.600
11.800
-6.100
-3.100
175

-2.600
11.800
-6.100
-3.100
175

-2.600
11.800
-6.100
-3.100
175

-2.600
11.800
-6.100
-3.100
175

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der skønnes et samlet merforbrug på handicapområdet på 5,7 mio. kr. i 2012. Heraf udgør overførslen fra
2011 til 2012 på de centrale konti 4,1 mio. kr. De resterende 1,6 mio. kr., som falder til 0,2 mio. kr. i overslagsårene, fremkommer især som følge af et merforbrug på Længerevarende botilbud på 3,9 mio. kr. (øget
aktivitet ift. budgettet) samt mindreforbrug på Pleje og omsorg på 3,4 mio. kr. (ophør af særlig dyr sag).
Overførslen fra 2011 til 2012 er på i alt 5,4 mio. kr. Heraf udgør overførslen på de centrale konti 4,1 mio. kr.,
mens de resterende 1,4 mio. kr. er på de sociale institutioner.
Tidsforskydningen af afregningen af andre kommuner fra 2012 til 2013 antages i udgiftsskønnene for 2012
at være af samme størrelsesorden, som forskydningen fra 2011 til 2012 svarende til ca. 8,2 mio. kr.
I øvrigt iværksættes i 2012 en særlig indsats med revisitation i sagerne i forhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. På trods af dette skønnes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2012.

Overførsel fra 2011
Overførslen fra 2011 til 2012 var på i alt 5,4 mio. kr. fordelt med 4,1 og 1,4 mio. kr. på hhv. de centrale konti
og de sociale institutioner. Det forventes, at institutionerne kan indhente overførslen på 1,4 mio. kr., men
beløbet på 4,1 mio. kr. på de centrale konti søges bevilliget, da det ikke vurderes realistisk at indhente underskuddet set i lyset af status for aktiviteten i 2012.

Pleje- og omsorgsindsats
Der skønnes mindreforbrug på i alt 3,4 mio. kr., hvilket primært er en konsekvens af bortfald af en borger på
§ 95, som medførte nettoudgifter på omtrent 2,2 mio. kr. i 2011. Desuden forventes Lyngby-Taarbæk Kommune at vinde en § 96-sag i Ankenævnet, som på nuværende tidspunkt er budgetlagt til 1,2 mio. kr. Bortset
fra de nævnte sager forventes uændret aktivitet.

Forebyggende indsats
Der skønnes samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Den primære årsag er en forventning om mindre aktivitet på kontoen for støttepersoner/hjælp til udvikling af færdigheder. Omvendt forventes merudgifter på boophold, hvor aktiviteten øges til 20 helårspersoner á 760.000 kr.
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Længerevarende botilbud (§ 108)
Merforbruget på 3,9 mio. kr. skyldes både en stigende forventet aktivitet, heraf en dyr sag til ca. 1,5 mio. kr.
årligt, samt en højere gennemsnitspris sammenlignet med det budgetterede. Der skønnes 4 helårspersoner
á 862.000 kr. mere end budgetteret.

Midlertidige botilbud (§ 107)
Der forventes samlet et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes to årsager. Der er dels kommet
afregning for en borger for hele perioden 2009 til 2012, som ikke har været budgetlagt. Beløbet udgør 1,9
mio. kr. Omvendt er den samlede aktivitet knap én helårsperson á 623.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket medfører mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

Kontaktperson og ledsageordninger
Udgiften i 2012 skønnes lidt under niveauet i 2011. Det skyldes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som konsekvens af ovennævnte revisitation af sagerne i forhold til kvalitetsstandarderne. Samlet forventes derfor merforbrug på 1,2 mio. kr., idet budgettet er på knap 3,0 mio. kr. - 1,4 mio.kr. under regnskab 2011.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., idet der skønnes 3 helårsborgere á 114.000 kr. mindre end budgetteret. Årsagen er især, at en samlet udgift på næsten 0,2 mio. kr. til 3 borgere ophørte i 2011. Derudover
forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af revisitationen i forhold til kvalitetsstandarderne.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
Det skønnede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes to modsatrettede forhold. Dels forventes knap én helårsperson mere end budgetteret samt merforbrug på kørslen på 0,1 mio. kr. Dels forventes mindreudgifter på
0,3 mio. kr. pga. revisitationen i forhold til kvalitetsstandarderne.

Omplaceringer indenfor området
Der foretages tekniske budgetomplaceringer mellem kontiene. Dette er en følge af en grundig igangværende
revision af borgernes placering på ordningerne. Den generelle tendens er, at en række borgere har været
budgetlagt på længerevarende og midlertidige botilbud (§§ 107 og 108), men rettelig skal placeres på den
forebyggende indsats (§ 85 botilbud). Revisionen er ikke færdiggjort, men omplaceringerne skønnes at afspejle slutresultatet.
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AFVIGELSER
1.000 kr. netto
Vederlagsfri fysioterapi
Kapacitetstilpasning tandplejen
Sundhed i alt

2012
1.300
111
1.411

2013
1.300
107
1.407

2014
1.300
183
1.483

2015
1.300
188
1.488

2016
1.300
214
1.514

+ = merudgift/mindreindtægt

På aktivitetsområde Sundhed skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr.
Vederlagsfri fysioterapi
Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med kroniske lidelser med behov for træning og terapi i forbindelse
med bevægeapparatet. Ydelsen visiteres af almen praksis.
I 2012 forventes et aktivitetsniveau svarende til niveauet i 2011. Et realistisk skøn for årsforbruget ved første
anslået regnskab er således, at der vil være et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. svarende til et forbrug på ca.
8,8 mio. kr.
Forvaltningen vil drøfte lægernes henvisningspraksis på førstkommende møde med lægeselskabet.

Kapacitetstilpasning tandplejen
Som en konsekvens af det stigende børnetal har den kommunale tandpleje øgede udgifter. Udgifterne er
opgjort på baggrund af befolkningsprognosen fra 2011 og 2012.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Der vurderes balance mellem bevilling og forbrug i 2012. Der er dog p.t. alene forbrug for én måned. Skønnet for udgiftsudviklingen er derfor behæftet med usikkerhed.
Fra 1. januar 2012 er der trådt en ny afregningsmodel i kraft med forhøjede lofter for kommunal medfinansiering. Det er usikkert, i hvilket omfang de ændrede lofter vil påvirke sygehusenes aktivitet og produktivitet i
2012.

20
TEKNISK UDVALG
Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
003540 - Kirkegårde
Grønne områder og kirkegårde i alt

2012
500
500

2013
500
500

2014
500
500

2015
500
500

2016
500
500

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

For funktionen kirkegårde mangler der indtægter på 0,5 mio. i 2012 og 2013-16. Med henvisning til 3. anslået regnskab 2011 er der er et fald i de indtægtsdækkede arrangementer for kapellet. Nedlæggelse af krematoriet har ligeledes bidraget til denne tendens. Området fik i 2011 tildelt en tillægsbevilling til at udligne de
manglende indtægter for 2011. En løsning for budget 2012 og frem skulle søges efterfølgende. Der blev i
forbindelse med budgetaftalen 2012-15 arbejdet på, at der skulle ske en samkøring af de kulturelle opgaver
mellem kapellet og Kulturområdet. Projektet blev dog ikke til noget, hvorfor området stadig mangler indtægter fra arrangementer (højtider og øvrige kulturelle arrangementer).
Modgående initiativer:
Forvaltningen skal 1. halvår 2012 arbejde på forskellige modgående initiativer, der kan bidrage til, at funktionen kirkegårde kommer i balance i budget 2013-16. De modgående initiativer vil blive forelagt fagudvalget.
Balancen kan enten skabes (helt eller delvis) med at hente lejeindtægter fra diverse arrangementer til dækning af funktionens faktiske driftsudgifter. Kapellet afholder i dag en række arrangementer, hvor der ikke
opkræves lejeindtægt for dækning af driftsudgifter. Alternativt kan der skabes balance ved se på de generelle takster på hele kirkegårdsområdet. Endeligt kan der ses på hele kirkegårdsområdet (udgifter og indtægter)
under ét.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Såvel det ”grønne område” som det ”sorte område” oplever stigende problemer med herreløst affald. Dette
er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Eftersom genbrugspladsen pr. 01.04.12
iværksætter bødepåligning ved manglende licenser, må kommunen påregne stigende udgifter til området.
På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad omfanget vil blive, men vurderingen er, at det sandsynligvis kommer til at ligge i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (for begge driftsområder tilsammen). Forvaltningen vil
genoptage punktet ved ½-årsregnskabet med henblik på en tillægsbevilling for de øgede udgifter.

21
TEKNISK UDVALG
Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
022811 - Vejvedligeholdelse m.v.
022207 - Parkering
I alt

2012
3.052
200
3.252

2013
1.890

2014
1.890

2015
1.890

2016
1.890

1.890

1.890

1.890

1.890

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

For funktionen vejvedligeholdelse anmodes om en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i
overslagsårene 2013-16. Baggrunden for tillægsbevillingen er, at kommunen forventer at vejafvandingsbidrag bliver opskrevet fra nuværende 1 pct. til 4 pct. - svarende til 1,9 mio. kr. årligt fra 2012 og fremover.
Ydermere afsættes 1,162 mio. kr. i 2012 til dækning af bagudrettet regulering vedr. årene 2007-2011. Der
kan blive behov for efterfølgende bevillingsmæssige reguleringer, når der foreligger endegyldig afklaring fra
Forsyningssekretariatet på, hvorvidt LTK kan få godkendt anmodning om vejafvandingsbidragsprocent på
ca. 4 pct.
Afregninger skal baseres på de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg i det pågældende år. Man må
kunne påregne udsving mellem afsat budget og endeligt forbrug. Dog kan der maximalt afregnes 8 pct. af de
omtalte anlægsomkostninger. Kommunen har en mulighed for at benytte sig af en reguleringsmodel efter
stoploven, som vil indebære modregning i bloktilskuddet. Der er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger. Disse er p.t. under udredning og afventer senere stillingtagen. Det endelige valg kan medføre efterregulering af bevillingen. Sagen er senest varslet i Økonomiudvalget på møde 21.02.12.
Til funktionen parkering søges om 0,2 mio. kr. Det har i beregningen af overførslerne fra 2011 til 2012 vist
sig, at området er berettiget til at overføre 0,2 mio. kr. mere end hvad der faktisk blev overført jf. gældende
overførselsregler.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER
Der eksisterer et sparekrav på 0,5 mio. kr. tilbage fra 2010 på funktionen for vintertjeneste. Det har sammenhæng til ibrugtagning af nyt vinterregulativ for ABC-veje. Grundet omklassificeringssagens afgørelse
først sent i 2011, har fagforvaltningen ikke kunne gå videre med sagen. Det kan man nu, men vil først kunne
indkøre nyt serviceniveau fra vintersæsonens opstart pr. nov. 2012. Af samme grund vil det ikke være realiserbart at hente hele sparekravet hjem, idet det udtrykker et helt årsværk (vintersæsonen nov.-feb.). Det
vurderes således, at kun halvdelen kan hentes hjem i opstartsåret. Teknisk Forvaltning bemærker, at dette
vil kunne sætte den samlede bevilling til vinterforanstaltninger under pres. I det omfang budgettet ikke menes at kunne holde, vil der blive fremsendt anmodning om bevillingsmæssig justering.
Såvel det ”grønne område” som det ”sorte område” oplever stigende problemer med herreløst affald. Dette
er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald. Eftersom genbrugspladsen pr. 01.04.12
iværksætter bødepåligning ved manglende licenser, må kommunen påregne stigende udgifter til området.
På nuværende tidspunkt er det uklart, hvad omfanget vil blive, men vurderingen er, at det sandsynligvis kommer til at ligge i størrelsesordenen 0,6-0,8 mio. kr. (for begge driftsområder tilsammen). Forvaltning vil genoptage punktet ved ½-årsregnskabet med henblik på en tillægsbevilling for de øgede udgifter.
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Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto
005287 - Miljøtilsyn, virksomheder
Miljø og natur i alt

2012
1.534
1.534

2013
1.534
1.534

2014
1.534
1.534

2015
1.534
1.534

2016
1.534
1.534

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Klimamålet blev etableret som sparekrav tilbage ved budgetvedtagelsen for 2011-14. Indtægten fra LTK
Forsyning (gennem delvis omlægning af finansieringsforpligtelse på sugning af vejbrønde mv.) var optaget
med forventet opstart i budgetåret 2012. Eftersom LTK ikke har fået Forsyningssekretariatets godkendelse
på en forøgelse af prisloftet, vil det ikke være muligt at gennemføre planerne. Sparekravet tilbageføres, idet
det har vist sig ikke-realiserbart.
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Aktivitetsområde: ADMINISTRATION

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto
Tjenestemandspensioner
Telefonudgifter
Administration i alt

2012
-500
-500
-1.000

2013

Modgående initiativer
1.000 kr. netto
Organisationsprojekt, overførte midler
Uddannelsesmidler
Modgående initiativer i alt

2012
-1.000
-500
-1.500

2013

I alt inkl. modgående initiativer

-2.500

2014

0

2015

0

2014

2016

0

2015

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Tjenestemandspensioner
Ud fra forbruget pr. 28. februar 2012 samt regnskabsresultatet for 2011 skønnes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,5 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget skønnes ikke at have virkning i årene herefter.

Telefonudgifter/datatransmission
Ud fra forbruget pr. 28.februar 2012 samt regnskabsresultatet 2011 skønnes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

MODGÅENDE FORANSTALTNINGER
Som modgående foranstaltninger til afvigelserne inden for driften peges der på følgende finansiering:
Organisationsprojekt
Af overførslerne fra 2011 til 2012 på administration blev der reserveret 5 mio. kr. til gennemførelse af organisationsprojekt i administrationen. Med henblik på at komme med modgående initiativer til finansiering af
merudgifter i 1. anslået regnskab 2012 vil det blive forsøgt at gennemføre organisationsprojektet for 4 mio.
kr.

Midler til ledelsesudvikling og -uddannelse
Ud fra de nuværende planlagte aktiviteter skønnes det, at der vil kunne bidrages med 0,5 mio. kr. som modgående initiativ.
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Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

Trepartsmidler komp.udvikling
Ekstra praktikpladser

-1.674
-7.100

-1.674
3.000

-1.674
3.000

-1.674
1.100

-1.674

Puljebeløb til særlige formål i alt

-8.774

1.326

1.326

-574

-1.674

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Trepartsmidler - Kompetenceudvikling
Det overenskomstmæssige puljebeløb udløb i marts 2011. Således fjernes den varige budgettering af midlerne. Restforbrug til planlagte aktiviteter i 2012 forudsættes finansieret af de resterende overførte midler fra
tidligere år.

Ekstra praktikpladser
I forbindelse med at kommunen har oprettet ekstra praktikpladser er der indgået et beløb på 7,1 mio. kr. i
2011. Beløbet er overført til 2012 til dækning af kommende udgifter. Det skønnes dog, at udgifter og indtægter hænger sammen i 2012, således at overførslen først skal anvendes i 2013-2015.
Der er således alene tale om en periodisering.
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Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto
Lejeindtægter
Kommunale ejendomme m.m. i alt

2012
1.800
1.800

2013
1.800
1.800

2014
1.800
1.800

2015
1.800
1.800

2016
1.800
1.800

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Klampenborgvej 215 B (Kulturhuset).
I budget 2012-2015 er der indarbejdet en forventet nettolejeindtægt på 1,8 mio. kr. fra videreudlejning af
lokalerne i stueetagen i Kulturhuset.
Da det ikke er lykkedes at indgå en fremlejekontrakt for lokalerne i stueetagen i Kulturhuset, udgør nettolejetabet i 2012 i alt 1,8 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der ikke er afsat budgetmidler til de afledte driftsudgifter ved en eventuel genoptagelse af de tidligere aktiviteter/anvendelse af Kulturhuset.
Derudover er det i konsekvenserne for 2013-16 forudsat, at den nuværende lejekontrakt for anden lejer fortsætter fra og med 2013.
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Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto
Erhvervsgrunduddannelse
Sygedagpenge
Passiv kontanthjælp
Aktiv kontanthjælp
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
A-dagpenge
Driftsudgifter til aktivering
Overførsler 2011
Omplaceringer indenfor området:
Beskæftigelsesordninger
Driftsudgifter til aktivering
Beskæftigelse i alt

2012
-450
-1.200
3.000
-2.500
1.400
13.700
1.300
1.200
800
-800
16.450

2013

2014

2015

2016

0
0
0
0
750
0
600
0

0
0
0
0
750
0
600
0

0
0
0
0
750
0
600
0

0
0
0
0
750
0
600
0

800
-800
1.350

800
-800
1.350

800
-800
1.350

800
-800
1.350

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Der skønnes merudgifter på 16,45 mio. kr. på beskæftigelsesområdet for 2012, primært som følge af dårligere konjunkturudsigter og dermed en højere aktivitet end forventet efter budgetlægningen. Det er først og
fremmest ledighedsudviklingen, der er årsag til den højere aktivitet, som afspejler sig i merudgifter på adagpenge til forsikrede ledige. Budgettet for 2012 baserer sig på Økonomisk Redegørelse fra august 2011,
hvor der blev skønnet et fald i ledigheden på landsplan på 3,1 pct. fra 2011 til 2012. Der er imidlertid kommet
en ny Økonomiske Redegørelse i december 2011, hvor der skønnes en stigning på 11.000 helårspersoner
(8 pct.) på landsplan.
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i januar 2012 udarbejdet et ledighedsskøn for LyngbyTaarbæk Kommune for 2012 med en stigning på omkring 100 helårspersoner (3,6 pct.) for adagpengemodtagere og omkring 20 helårspersoner (2,2 pct.) for kontanthjælpsmodtagere – dette skøn danner grundlag for 1. anslået regnskab.
Konsekvenserne for overslagsårene fastlægges i forbindelse med arbejdet med budgetgrundlaget for 2013.
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
10,5 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.
Foruden midtvejsreguleringen er der afsat en pulje til konjunkturregulering på budget 2012 på 2,8 mio. kr.,
som kan finansiere noget af det skønnede merforbrug på a-dagpenge til forsikrede ledige.

Erhvervsgrunduddannelse
Der skønnes et mindreforbrug på erhvervsgrunduddannelse på 0,45 mio. kr. Dette skyldes, at refusionen fra
staten for 2010 først er modtaget i 2012, hvilket medfører dobbeltindtægt i 2012 (refusionen for 2010 og
2011). Endvidere skønnes aktiviteten at være lavere end den budgetlagte set i lyset af forbruget i 2011.

Sygedagpenge
På sygedagpengeområdet skønnes en lavere aktivitet end budgetlagt, hvilket medfører et mindreforbrug på
1,2 mio. kr., primært som følge af, at der skønnes et lavere antal af forløb over 52 uger end forventet ved
budgetlægningen. Det nye aktivitetsskøn er på 368 helårspersoner.
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Aktivitetsområde: BESKÆFTIGELSE

DRIFTSVIRKSOMHED

Kontanthjælp
Der skønnes et merforbrug på passiv kontanthjælp på 3,0 mio. og et mindreforbrug på 2,5 mio. på aktiv kontanthjælp. Dette skyldes to ting, dels at der skønnes en stigning i ledigheden på 2,2 pct. fra 2011 til 2012 og
dels, at fordelingen mellem aktiv og passiv kontanthjælp skønnes anderledes end budgetlagt, da den lavere
statsrefusion på aktiv kontanthjælp har betydet færre på aktiv kontanthjælp end forventet. Der skønnes en
aktivitet på 410 helårspersoner på passiv kontanthjælp. På aktiv kontanthjælp skønnes en aktivitet på 301
helårspersoner.

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
Ved 3. anslået regnskab 2011 var der en budgetudfordring med personlig assistance til handicappede i erhverv i 2012 og overslagsårene. Nettobudgettet er knap 0,9 mio. kr., i 2012 og overslagsårene. Regnskab
2011 viste et nettoforbrug på knap 2 mio. kr. Jobcentret har igangsat en gennemgang af sagerne med henblik på at få fastlagt et ens niveau for bevillingerne. På den baggrund vurderes det, at budgettet for 2012 ikke
skal ligge på niveau med regnskabet for 2011. Der skønnes dog en merudgift på 0,8 mio. i kr. i 2012 og
overslagsårene.
Antallet af forsikrede ledige i løntilskud skønnes til 135 helårspersoner i 2012, hvilket medfører en merudgift
på 0,6 mio. kr.
Samlet set skønnes der derfor merudgifter på omkring 1,4 mio. kr. på beskæftigelsesindsats for forsikrede
ledige.

A-dagpenge
Der skønnes en merudgift på a-dagpenge på 13,7 mio. kr. Det skønnes på baggrund af ledighedsskønnet fra
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, at antallet af helårspersoner bliver 524 for hele 2012. Endvidere skønnes gennemsnitsprisen pr. helårsmodtager højere end budgetlagt, da den faktiske andel i virksomhedsrettet aktivering er lavere end budgetlagt.

Driftsudgifter til aktivering
Der skønnes merudgifter på driftsudgifterne til aktivering på omkring 1,3 mio. kr. Dette skyldes to ting.
Aktiviteten for 6 ugers selvvalgt uddannelse har været budgetlagt for lav – svarende til en merudgift på 0,6
mio. kr. Endvidere betyder den stigende ledighed også flere udgifter til aktivering – dette skønnes til en merudgift på 0,7 mio. kr.

Overførsler 2011
Der er merudgifter som følge af overførsel af merforbrug fra 2011 på 1,2 mio. kr. Det vurderes ikke, at aktivitetsområdet beskæftigelse kan finansiere merforbruget i lyset af konjunkturudviklingen, hvorfor der lægges
op til at få overførslen finansieret ved 1. anslået regnskab.

Omplacering indenfor området
Der er omplaceringer inden for aktivitetsområdet, hvor der skal flyttes budget på 0,8 mio. kr. fra driftsudgifter
til aktivering til beskæftigelsesordninger. Dette skyldes, at en større andel af aktiveringsforløbene er mentorforløb.

ANLÆGSVIRKSOMHED
INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2011 i udvalgsog aktivitetsområdeorden
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SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED
1.000 kr. netto

Anlæg

Opr.
budget
2012

Ovf. i
Over3.AR11 førsler KMB-be- Tekn.
2011/12 2011/12 slutn. omplac.

BØRNE- OG UNGDOMSUDV.......
Skoler.............................................
Børn...............................................

15.985
7.000

2.161

1.434
1.209

KULTUR- OG FRITIDSUDV..........
Idræt..............................................
Kultur.............................................

9.756
2.500

6.900

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....
Ældre.............................................
Handicappede................................
Sundhed........................................

37.681
94.938
1.030

13.000

TEKNIK- OG MILJØUDV..............
Grønne områder og kirkegårde.....
Trafikanlæg mv..............................
Miljø og natur.................................
ØKONOMIUDV..............................
Administration................................
Puljebeløb til særlige formål..........
Kommunale ejendomme m.m........

154
24.307

682

20.006
7.809

19.866
7.809

-140
0

3.573
0

715
-75

11.188
-75

20.944
2.425

20.928
2.425

-16
0

3.503
4.209
0

-1.300
-510
-105

15.203
3.699
-105

52.883
98.637
925

25.765
97.379
925

-27.118
-1.258
0

-6
818

684
3.523
712

838
27.830
712

838
25.830
712

0
-2.000
0

-245
-245
-50

-151
-203
1.714

21.851
7.992
2.487

21.851
7.992
2.487

0
0
0

0

41.019

265.339

234.807

-30.532

-43.621

-63.107

-63.107

0

-133

227
42
1.764

Nettoanlægsområder i alt............ 224.321

22.610

20.236

-33.706

-9.915

-19.486

1. ans.
Afvigregnskab
else
2012
korr.bud.

4.021
809

22.002
8.195
773

Ejendomssalg..............................

Korr.
budget
2012 i alt

1.403
-400

690
2.873
712

-977

Tillægsbevilling
2012 i alt

-850

-1.827
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INVESTERINGSOVERSIGT 2012
Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden

Budget 2012

Tekst

Konto

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

Forventes
afholdt i
2012

ANLÆGSUDGIFTER
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Aktivitetsområde: SKOLER
03 22 FOLKESKOLEN M.M.
01 Folkeskoler
IT i folkeskolen.
Forsøg digitale læringsmidler
Lundtofte Skole. Indskoling.
Udbygning 2 klasseværelser
Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen
Udbygning/indskoling

1.200

1.200

1.200

703

3.256

3.256

12.850

11.795

Lindegårdsskolen. Udbygning
Heldagsskolen Fuglsanggård.
Reetablering af idrætsfaciliteterne
Reetablering efter
pavilloner. Rådighedsbeløb
Hummeltofteskolen.
Vand i kælder/faglokale
Virum Skole. Klimainv.pulje. Vent.anlæg
Virum Skole. Klimainv.pulje. Solcelleanlæg
SKOLER I ALT

14.753

-140

11.655

125

125

631

631

54

54

310

310

685

685

1.950

1.950

20.006

0

-140

19.866

Aktivitetsområde: BØRN
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE
14 Integrerede daginstitutioner
Udbygning af køkkener i daginstitutioner

997

997

Genåbning af Trinbrættet

212

212

Fleksible institutioner, ombygning

2.000

2.000

2.000

Demografi (ny daginstitution)

4.600

4.600

4.600

BØRN I ALT

6.600

7.809

0

0

7.809

21.353

27.815

0

-140

27.675

1.200

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Aktivitetsområde: IDRÆT
03 22 FOLKESKOLEN M.M.
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Vedligeholdelse og udbygning af
kommunens idrætsanlæg

820

820

Engelsborghallen.
Renoveringsopgaver 2010

200

200

Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen

115

115

Lyngby Stadion. Analyser i.f.b. nedrivning og
nyopførelse af bagbygning

656

656

7.350

7.350

4.910

4.910

Lyngby Stadion. Skimmelsvamp
Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus

7.350
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Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden
Konto

Budget 2012

Tekst
Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter
Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser
vedr. opgradering

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

5.050
556

Forventes
afholdt i
2012

5.050

16

-16

0

Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje.
Ventilationsanlæg

300

300

Virumhallerne. Klimainvesteringspulje.
Ventilationsanlæg

665

665

Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesteringspulje. Spareventilatorer

400

400

82

82

380

380

Lundtoftehallen. Klimainv.pulje.
Udskiftning af ventilationsanlæg
Hummeltoftehal. Renov. og afstivning
IDRÆT I ALT

9.106

20.944

0

-16

20.928

Udvikling af kulturelle faciliteter

2.425

2.425

KULTUR I ALT

2.425

2.425

0

0

2.425

11.531

23.369

0

-16

23.353

Aktivitetsområde: KULTUR
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED
64 Andre kulturelle opgaver

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT

2.425

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Aktivitetsområde: ÆLDRE
00 25 FASTE EJENDOMME
18 Driftssikring af boligbyggeri
Baunehøj. Kommunal andel af anlæg
af 118 nye boliger. Serviceareal
Baunehøj. Statstilskud til anlæg
af 63 nye boliger. Serviceareal
Bredebo. Kommunal andel af anlæg
af 96 nye boliger. Serviceareal
Bredebo. Statstilskud til anlæg
af 96 nye boliger. Serviceareal
Solgården III. Komm. andel af anlæg
af 30 nye boliger. Serviceareal
Solgården III. Statstilskud til anlæg
af 30 nye boliger. Serviceareal
Solgården III. Komm. andel af anlæg
af 30 nye boliger. Øvr. adm.arealer

-901

-901

-2.520

-2.520

-2.520

21.044

33.471

-24.044

9.427

-3.840

-3.840

3.840

0

13.000

17.317

-4.317

13.000

-1.104

-1.104

1.104

0

-1.784

-1.784

Solgården III. Nyt aktivitetscenter
Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen.
Serviceareal
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE
34 Plejehjem og beskyttede boliger
Bredebo. Monteringsudgifter

3.200

1.763

1.763

500

960

960

500

3.201

-3.201

0

Solgården. Monteringsudgifter
05 38 TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV
52 Botilbud til midlertidige ophold
Møllebo. Midlertidige boliger og
genoptræning

3.200

3.200

-500

2.700

2.400

3.120

36.380

52.883

ÆLDRE I ALT

3.120
-27.118

0

25.765
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Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden
Konto

Budget 2012

Tekst

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

Forventes
afholdt i
2012

Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE
05 38
TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
50 Botilbud til længerevarende ophold
Lån

Slotsvænget. Etablering af 32 boliger

24.990

24.990

2.922

2.922

5.000
18.883
8.948
-818
2.076

4.453
22.463
8.948
-818
2.076

4.453
22.463
8.948
0
0

33.930

33.603

94.428

98.637

Sundhedshus, Buddingevej 50

925

925

SUNDHED I ALT

925

925

0

0

925

131.733

152.445

-28.376

0

124.069

Slotsvænget. Servicearealer
Slotsvænget. Øvrige
administrationsarealer
Lån Strandberg. Indretning af boliger
Strandberg. Serviceareal
Strandberg. Statstilskud
Strandberg. Monteringsudgifter
52 Botilbud til midlertidige ophold
Lån Caroline Amalievej 118-124. Ombygning
til almene boliger
HANDICAPPEDE I ALT

26.409

818
-2.076

33.603
-1.258

0

97.379

Aktivitetsområde: SUNDHED
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER MV.
82 Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT

925

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

00 28
20

00 35
40
02 35
41

Aktivitetsområde: GRØNNE
OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE
FRITIDSOMRÅDER
Grønne områder og naturpladser
Udvikling af udflugtsområder i 2010/12
Renovering af legepladser i 2010/12
Genopretning af parker 2010/12
Etablering af sundhedsstier og -pladser
Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet
KIRKEGÅRDE
Kirkegårde
Renovering af kirkegårde i 2010/12
HAVNE
Lystbådehavne mv.
Havne og strande. Rådighedsbeløb
Taarbæk Havn. Rådighedbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12
GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE
I ALT

32
6
183
134

32
6
183
134

200

200

123

123

48

59

59

100

100

100

148

837

0

0

837
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Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden

Budget 2012

Tekst

Konto

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

Forventes
afholdt i
2012

Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.
02 28 KOMMUNALE VEJE
22 Vejanlæg
Udbedring af P-pladser
Trafik og infrastruktur i bymidten.
P-henvisning. Rådighedsbeløb
Iværksættelse af betalt
parkering i Kgs.Lyngby

2

2

2.500

3.362

2.000

2.097

2.097

Edb-system til parkeringslicenser

115

115

Tilgængelighedsplan for LTK
Dialogprojekt - byvision langs
Ring 3. LTK's andel af projektleder
Udarbejdelse af
helhedsplan for Kanalvejsgrunden
Lyngby Torv.
Nyindretning, etape 1
Lyngby Torv.
Nyindretning, etape 1. Donation
Renovering af broer:

716

716

87

87

1.500

1.500

1.587

1.587

-2.000

-2.000

3.350

3.350

-709

-709

9.500

9.500

586

586

1.630

1.630

395

395

250

250

65

65

-310

-310

1.500

2.082

2.082

2.500

2.500

2.500

324

324

146

146

45

556

556

23.625

27.831

(rådighedsbeløb)

100

3.350

- Renovering af broer 2009-12
Slidlag mv.:
- Slidlag - retablering af veje
(rådighedsbeløb)
- Slidlag på kommunale veje i 2010/11
- Istandsættelse af
Lyngby Hovedgade - syd
Støj:
- Etablering af støjvold langs Helsingørmotervejen ved. Lundtoftegårdsvej 5-37

10.000

1.630

- Støjkortlægning 2012
Trafiksanering:
- Særlig uheldsbekæmpelse.
Konsulent og kampagner
- Fremkommelighed i
Kgs. Lyngby (LTK's andel)
Cykelstier:
- Etablering af cykelstier mellem
Jernbanepladsen og Jægersborgvej
- Etablering af cykelstier
Lyngby Hovedgade

-2.000

1.362

Skoleveje:
- Trafiksanering af Skolebakken
- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m.
skiltning og afmærkn. ved institut.
- Sikring af skoleveje.
Forbedring af diverse vejkryds mv.
TRAFIKANLÆG MV. I ALT

-2.000

0

25.831
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Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden
Konto

Budget 2012

Tekst

Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR
00 48 VANDLØBSVÆSEN
71 Vedligeholdelse af vandløb
Kollelev Mose. Opfølgning på
forbedring af vandkvaliteten
00 52 ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER
89 Øvrig planlægn., undersøgelser, tilsyn mv.

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

Forventes
afholdt i
2012

39

39

Uddybning af Fæstningskanalen

531

531

Termografisk overflyvning

143

143

MILJØ OG NATUR I ALT
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT

0

713

0

0

713

23.773

29.381

-2.000

0

27.381

7.400

7.400

7.400

397

397

969

969

321

321

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: ADMINISTRATION
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION
50 Administrationsbygninger
Samling af rådhusfunktioner
Rådhuset.
Etablering af niveaufri adgang
Rådhuset. Forbedring af borgerservicefaciliteter, herunder turismens indflytning
Analyse af rådhusbyggeri samt
underjordisk P-løsning
51 Sekretariat og forvaltninger
IT-funktionen.
Udskiftning mv. af IT-udstyr

8.500

0

IT-aktiviteter i 2011

206

206

IT-aktiviteter i 2012

6.700

6.700

Mail/kalender til alle ansatte

450

450

450

Borgerrettede IT-projekter

950

950

950

4.458

4.458

4.458

21.758

21.851

Etablering af fibernet (WAN)
ADMINISTRATION I ALT

0

0

21.851

Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL
SÆRLIGE FORMÅL
00 25 FASTE EJENDOMME
10 Fælles formål
Lån

Grøn klimainvesteringspulje

4.000

0

Plananalyser, helhedsplaner mv.
Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleområdet, dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning

1.500

0

1.000

1.000

1.000

Pulje. Bygningsvedligeholdelse

4.950

4.960

4.960

31

31

2.000

2.000

2.000

13.450

7.991

Varmeplanlægning
Velfærdsteknologi (4-kommunesamarb.)
PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT

0

0

7.991
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Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t.
afgrænsningen fra Kvaltetsfonden
Konto

Budget 2012

Tekst

Rådighedsbeløb pr.
20.3.12
inkl. ovf.

Tidsforskydninger til
2013

Ændringer i
denne budgetopfølgning

Forventes
afholdt i
2012

Aktivitetsområde: KOMMUNALE
EJENDOMME M.M.
00 25 FASTE EJENDOMME
13 Andre faste ejendomme
Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling

723

Buddingevej 50. Økonomianalyse
Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12
med Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)
15 Byfornyelse
Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11
og Bauneporten 21-25. Fortunbyen
Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen. Statens andel
KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT

723

723

675

675

495

495
0

2.774

2.774

-2.180

-2.180

723

2.487

0

0

2.487

ØKONOMIUDVALGET I ALT

35.931

32.329

0

0

32.329

I alt anlægsudgifter (netto)

224.321

265.339

-30.376

-156

234.807

Heraf Borgernære serviceområder

64.439

98.522

-27.118

-156

71.248

For at få fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK
afholde udg. til de borgernære serviceomr. på i alt

38.002

38.002

-1.500

-1.500

EJENDOMSSALG

ØKONOMIUDVALGET
Aktivitetsområde: JORDFORSYNING
OG FASTE EJENDOMME
00 22 JORDFORSYNING
05 Ubestemte formål
Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer
00 25 FASTE EJENDOMME
13 Andre faste ejendomme m.fl.
Salg af ejendommene på Baune Allé

1.935

Salg af Pritzels Fabrik
Salg af diverse ejendomme
05 32 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT
PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE
34 Plejehjem og beskyttede boliger
Solgården III. Salg af boliger
Borrebakken. Salg af bygninger
Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb.m.
opførelse af 53 plejeboliger (Baunehøj II)
I alt salgsindtægter

1.935

50

50

-33.706

1.500

-32.206

-4.486

-4.486

-4.486

-15.000

-15.000

-15.000

-11.900

-11.900

-19.486

-63.107

0

0

-63.107
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Investeringsoversigt 2012 med bemærkninger
På baggrund af anlægsopfølgningen er der redegjort for det forventede anlægsforbrug i 2012, herunder forskydninger til 2013 og 2014 på i alt 30,4 mio. kr.
Som det fremgår af hovedoversigten, forventes der nu et nettoanlægsforbrug på 234,8 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:
Oprindeligt budget 2012 ........................................................................ 224,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der
ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 .............................. 22,6 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 ............................. -1,8 mio. kr.
Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i denne opfølgning ................. -30,4 mio. kr.
Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning............................................ -0,1 mio. kr.
Investeringsoversigt nu...................................................................... 214,6 mio. kr.
Overførsler fra 2011 til 2012 ................................................................. 20,2 mio. kr.
Investeringsoversigt efter overførsler .............................................. 234,8 mio. kr.

Tidsforskydninger fra 2012 til 2013 og 2014
Der foreslås flg. tidforskydninger:
Aktivitetsområde

Beløb til 2013

Ældre
Handicappede
Trafikanlæg mv.
I alt

16.557.000
1.258.000
2.000.000
19.815.000

Beløb til 2014

10.561.000

10.561.000

Bemærkninger til ændringerne:

Aktivitetsområde: Skoler
I 2011 er der ved en konteringsfejl afholdt 140.000 kr. til Rambøll-analysen over Idrætsområdets driftsbudget. Det
var oprindelig forudsat, at denne udgift skulle afholdes af det afsatte rådighedsbeløb til udbygning/indskoling på
Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen. Der overføres derfor 140.000 kr. fra udbygning/indskoling på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen til driftsbudgettet for idrætsområdet.

Aktivitetsområde: Idræt
Forundersøgelser vedrørende opgradering af Bagsværd Rostadion blev afsluttet i 2011 med et samlet forbrug på
819.000 kr. Samlet set var der i 2011 og 2012 afsat 835.000 kr. Det overskydende rådighedsbeløb på 16.000 kr.
tilbageføres kommunekassen.

Aktivitetsområde: Ældre
Til Bredebos byggeri var der afsat 34 mio. kr. i 2012 samt en indtægt på -3,8 mio. kr. i statstilskud. Grundet entreprenørens konkurs er byggeriet forsinket og fortsætter derfor i 2013 og 2014. Det vurderes nu, at der kan tids-
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forskydes 24 mio. kr. med 14,5 mio. kr. til 2013 og 9,5 mio. kr. til 2014. Statstilskud på -3,8 mio. kr. forskydes til
2014.
Solgården, serviceareal, forskydes 4,3 mio. kr. til 2013, og statstilskud til Solgårdens 30 nye plejeboliger tidsforskydes til 2013 med -1,1 mio. kr. idet indtægten først opnås, når byggeriet afsluttes i 2013.
Montering på Solgården tidsforskydes med 0,5 mio. kr. til 2013 til færdiggørelse af boligerne.
Bredebo, monteringsudgifter forskydes med 3.2 mio. kr. til 2014, og af det afsatte beløb på 6,7 mio. kr. i 2013 forskydes 1,7 mio. kr.
På aktivitetsområde Ældre tidsforskydes således: 27,1 mio. kr.

Aktivitetsområdet Handicappede
Til etableringen af det nye Strandberg er afsat 2,1 mio. kr. til montering samt statstilskud på -0,8 mio. kr. som tidsforskydes til 2013, idet byggeriet først afsluttes i 2013.
På Aktivitetsområde Handicappede tidsforskydes således 1,3 mio. kr. til 2013.

Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.
Projektet trafik og infrastruktur i Bymidten udskydes til 2013 med 2 mio. kr. efter vurdering af effekten på betalt
parkering.

Ejendomssalg
Der er på nuværende tidspunkt indtægter for tilbagekøbsdeklarationer på ca. 1,5 mio. kr. Der er i 2012 ikke afsat
budget til tilbagekøb. Der søges derfor om en anlægsbevilling på -1,5 mio. kr. til disse indtægter.
Til øvrige ejendomssalg er der i 3. anslået regnskab 2011 tidsforskudt -33,7 mio. kr. til 2012. Indtægten reduceres
med indtægten for tilbagekøbsdeklarationer, således at den samlede ændring for ejendomssalg bliver nul.
P.t. forventes den resterende nettoindtægt på 32,2 mio. kr. at blive effektueret.
Til salg af boliger til Solgården III er der afsat -4,5 mio. kr., til salg af bygninger til Borrebakken er der afsat -15 mio.
kr., og til Baunehøj er der afsat -11,9 mio. kr. Disse indtægter forventes i år tillige med de fra 2011 overførte ejendomssalg.

RENTER OG FINANSIERING
BEMÆRKNINGER
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Aktivitetsområde: RENTER OG FINANSIERING

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto

2012

2013

2014

2015

2016

-1.300
-1.300

0

0

0

0

Beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering
Beskæftigelsestilskud - Budgetnedskrivn.
Finansiering i alt

-10.512
-2.800
-13.312

0

0

0

0

Renter og finansiering i alt
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

-14.612

0

0

0

0

Renter af langfristet gæld
Renter i alt

RENTER
Renter af langfristet gæld
På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende de variabelt forrentede lån.

FINANSIERING
Beskæftigelsestilskud
Inden for finansiering skyldes merindtægten en forventning om en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med forhandlingerne om kommuneaftalen i juni 2012. KL’s forløbige beregninger af
beskæftigelsestilskuddet er baseret på Økonomisk Redegørelse fra december 2011, som viser at kommunerne får en samlet midtvejsregulering på 1,95 mia. kr. Heraf skønnes LTK at modtage ca. 10,5 mio. kr. KL’s
skøn skal dog tages med et stort forbehold, da mange faktorer spiller ind, og derudover er fordelingen på
tværs af kommuner meget usikker, da reguleringen ikke kun afhænger af den enkelte kommunes ledighed,
men også ledigheden i regionen. Der var i budget 2012 forventet en negativ midtvejsregulering på 2,8 mio.
kr., hvorfor den samlede forbedring bliver på 13,3 mio. kr.

BALANCEFORSKYDNINGER
BEMÆRKNINGER
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Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER
1.000 kr. netto

2012

Forskydninger i langfristede tilgodehavender -10.000
19.473
Låneoptagelse
Balanceforskydninger i alt
9.473
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

2013

-9.473
-9.473

2014

2015

0

2016

0

0

Forskydning i langfristede tilgodehavender (08.32)
Merindtægten vedrører en forventning om øgede indfrielser af kommunens udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskatter. Der forventes et niveau, der er ca. 10 mio. kr. højere end den budgetterede indtægt
(18 mio. kr.). Merindtægten modsvares dog af en mindre låneoptagelse, da kommunen kan låneoptage til
selve nettolikviditetstabet af udlånet til grundskylden.

Låneoptagelse
Udover den mindre låneoptagelse til ”pensionistlånene” vil der derudover være en mindre låneoptagelse som
følge af forskydning af en række anlægsprojekter (kvalitetsfondsprojekter med lånefinansiering) fra 2012 til
2013. Forvaltningen vil ansøge ministeriet om dispensation, således at lånedispensationen kan overføres til
2013.

Øvrige bemærkninger
Ovenstående ændring kan også skitseres på nedenstående måde:
Lån til betaling af ejendomsskatter (”pensionistlån)
- forskydninger i langfristet gæld
-10.000
- mindre låneoptagelse
10.000
I alt
0

Lån i henhold til kvalitetsfondsprojekter
(andel af dispensation på 27,7 mio. kr.)

9.473
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0 Introduktion

0 Introduktion
0.1 Baggrund og formål
I budgetprocessen for 2013-16 introduceres et nyt produkt i form af en budgetredegørelse,
der kort skal redegøre for udviklingen på de enkelte aktivitetsområder i budgettet. Budgetredegørelsen indgår som optakt til budgetlægningen.
Målet for budgetredegørelsen er at give læseren en kort beskrivelse af udviklingen i budget
og regnskab for de største aktivitetsområder og give en kort forklaring på de forskelligrettede udviklingstendenser. Målet er endvidere at supplere beskrivelsen med en række nøgletal for økonomi og aktivitet og at give læseren et overblik over den aktuelle status mellem
aktivitetsområderne i kommunen. På længere sigt er målet med budgetredegørelsen at
supplere med yderligere nøgletal for produktivitet, organisatorisk og processuel kvalitet1
samt resultater og effekt2. Udviklingen af nye nøgletal skal ses i sammenhæng med den
kommende implementering af KL’s Fælleskommunale ledelsesinformation (FLIS) i kommunen.
Budgetredegørelsen skal bidrage til, at budgetdebatten dels gennemføres på et mere faktabaseret grundlag, dels at give et bedre og mere samlet overblik over udviklingen i kommunens økonomi. Budgetredegørelsen skal endvidere supplere det aktuelle flerårsbudget med
tal og tekst for udviklingstendenser i budgettet og regnskabet på de enkelte aktivitetsområder.
Budgetredegørelsen kan ikke stå alene og skal ses i sammenhæng med de øvrige produkter, der indgår i den samlede budgetproces – herunder de bestilte budgetanalyser på udvalgte aktivitetsområder. Budgetredegørelsen skal således sammen med budgetanalyserne
indgå i grundlaget for en fælles budgetstrategi, der skal udarbejdes for den kommende
budgetlægning, herunder udvælgelse af politiske indsatsområder (fokusområder). Tanken
er endvidere, at budgetredegørelsen skal kunne danne grundlag for yderligere spørgsmål
og bestillinger af budgetanalyser.

0.2 Omfang og afgrænsning
Budgetredegørelsen tager afsæt i budget- og regnskabstal hentet i kommunens økonomisystem, herunder forklaringer på tekniske korrektioner og tillægsbevillinger givet i løbet af
årene. Forklaringerne suppleres med oplysninger fra anslåede regnskaber og udvalgsdagsordner. Budgetredegørelsen giver et overblik over udviklingstendenser i form af grafiske
visninger af budget- og regnskabstal over en 9-årig periode fra 2007 til 2015 samt en kort
forklaringstekst på disse udviklingstendenser.
Nøgletallene i budgetredegørelsen er primært baseret på eksisterende nøgletal fra ECO
Nøgletal og sekundært med nøgletal fra bl.a. Danmarks Statistik og De kommunale nøgletal
(Økonomi- og Indenrigsministeriet). Der anvendes nøgletal for vores nabokommuner (Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal) samt nøgletal for ECO Nøgletals sammenligningsgrupper,
gennemsnittet for Region hovedstaden og landet.

1

Organisatorisk og processuel kvalitet siger noget om, hvorledes produktionen af ydelserne er organiseret og

tilrettelagt. Fx antal undervisningstimer pr. elev med lærer med linjefagskompetencer.
2

Resultater og effekt beskriver i hvilket omfang indsatsen gør en forskel for brugerne/kunderne. Fx fagligt udbytte

af undervisningen.
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Nøgletallene bruges i budgetredegørelsen til at danne et overbliksbillede og øge bevidstheden omkring de strukturelle rammer og de politiske prioriteringer, der er foretaget i kommunen set i forhold til vores nabokommuner samt øvrige sammenlignelige kommuner. Endeligt benyttes nøgletallene som grundlag for at stille de relevante spørgsmål, og at identificere områder, der skal analyseres nærmere.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at nøgletallene ikke kan bruges til at foretage
direkte prioriteringer - hvad skal op eller ned, eller som udtryk for det ”rigtige” niveau –
over eller under gennemsnittet, idet der kan være forskelle i kvalitet, politisk valg af serviceniveau, produktivitet og konteringspraksis mellem kommunerne, der ikke kan aflæses i
nøgletallene.
I budgetredegørelsen anvendes kun nøgletal baseret på et overordnet funktionsniveau i
forhold til Indenrigsministeriets konteringsvejledning. Dette sker for at minimere forskelle i
konteringspraksis i forhold til de øvrige sammenligningskommuner.

0.3 Opbygning
Budgetredegørelsen er opbygget i to hovedafsnit. I del 1 foretages en overordnet gennemgang af kommunens hovedtal og hovedkonklusioner. I del 2 foretages en mere detaljeret
analysegennemgang af udviklingen i de største aktivitetsområder i kommunen.
Del 1 består af en gennemgang af hovedoversigten, hvor der kan læses om udviklingen i
resultatet af den ordinære driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed, udviklingen på det skattefinansierede område, udviklingen i finansieringsoverskuddet og underskuddet samt udviklingen i kassebeholdningen.
Derudover består del 1 af en gennemgang af udviklingen i serviceudgifterne for udvalgte
aktivitetsområder i kommunen, samt en gennemgang af udviklingen af serviceudgifterne
for de fem regioner.
Endeligt består del 1 af en overordnet gennemgang af udviklingen af kommunens demografi samt en beskrivelse af de anvendte metoder i redegørelsen.
Del 2 består af en analysegennemgang af de største aktivitetsområder i kommunen. Analysegennemgangen af de enkelte områder er inddelt i 3 afsnit. Første afsnit beskriver udviklingen i budget og regnskab. Andet afsnit beskriver udviklingen i nøgletal for kommunen.
Tredje og sidste afsnit beskriver udviklingen i nøgletallene for øvrige sammenlignelige kommuner.
Under Børne- og Fritidsudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Skoler,
Børn – dagtilbud og Børn – udsatte børn.
Under Social- og Sundhedsudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sundhed.
Under Trafik- og Miljøudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Grønne
områder og kirkegårde samt Trafikanlæg mv.
Under Økonomiudvalget foretages en gennemgang af aktivitetsområderne Administration
og Beskæftigelse.
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0.4 Hovedkonklusioner
Skoler
 Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2011 – det på trods af en stigning i
antallet af 6-16-årige.
 En væsentlig årsag til udgiftsudviklingen er, at kapacitetstilpasningen af folkeskolerne overvejende sker på baggrund af klassedannelsen.
 Udgiftsniveauet er generelt faldet mere end i sammenligningskommunerne. Klassekvotienten er steget til samme niveau som sammenligningskommunerne.
Børn - Dagtilbud
 Der har været væsentlige uforudsete udsving i antallet af 0-5-årige.
 I 2007 til 2010 er de samlede udgifter i høj grad tilpasset udviklingen i børnetallet.
Fra 2011 er der et fald i udgifterne pr. 0-5-årig.
 Faldet i udgifterne til dagtilbud pr. 0-5-årig er sket fra et forholdsvist højt niveau
sammenlignet med andre kommuner.
Børn – Udsatte børn og unge
 Området er præget af en stor udgiftsstigning i 2009. I 2011 er udgifterne tilbage på
niveau med 2007.
 De af forvaltningen iværksatte styringsmæssige initiativer synes at have den tilsigtede effekt på udgiftsudviklingen.
 Udviklingen i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune ses ikke at afvige markant fra de øvrige kommuner.
Ældre
 Budgettet og regnskabet er vokset frem til 2010 – primært som følge af mangel på
kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og et øget
antal ældre med særlige behov.
 Fra 2011 er budgettet reduceret som følge af bl.a. træning før varig hjælp, stordriftsfordele ved de ombyggede plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.
 Udgifterne til pr. plads i plejeboliger falder henover perioden.
 Udgifterne pr. 65+-årig i LTK ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
 Timeprisen på praktisk hjælp ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
Handicappede
 Udgifterne har været stigende i hele perioden for både budget og regnskab.
 Udgifterne på de nye opgaveområder er steget med 40 mio. kr. fra regnskab 2007
til 2011, hvilket til dels skyldes aftrapning af statsrefusionen og nye opgaver.
 Udgifterne til førtidspension er stigende i hele perioden – en stigning som staten finansierer via bloktilskuddet.
 Det er ikke kun Lyngby-Taarbæk Kommune, der har oplevet en stigning i udgifterne,
og stigningen har procentuelt været lavere end i de fleste sammenligningskommuner.
 Der er forholdsvis mange modtagere af ydelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til andre kommuner i Region Hovedstaden. Til gengæld er nettoudgiften pr.
modtager og pr. 18-64-årig blandt de laveste.
Sundhed
 Det oprindelige budget og regnskabet stiger i perioden – primært som følge af omlægningen af medfinansieringen og aftalt aktivitetsstigning på hospitalerne.
 Sundhedsudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er større end i sammenligningskommunerne.
 Medfinansieringen af behandlingerne på sygehusene er den primære udgift på aktivitetsområdet, og omlægningen fra og med 2012 er væsentlig at følge.
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Grønne områder og kirkegårde
 Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2012 med 11 mio. kr. svarende til et
fald på ca. 35 pct.
 Sammenholdt med udviklingen for de øvrige omegnskommuner er aktivitetsområdet
faldet fra et relativt højt udgiftsniveau til et niveau svarende til de øvrige omegnskommuner.
 En væsentlig del af faldet kan henføres til den igangsatte konkurrenceudsættelse af
aktivitetsområdet svarende til lidt over en tredjedel af den samlede udgiftsreduktion.
Trafikanlæg mv.
 Det samlede udgiftsniveau er steget fra 2007 til 2015 med 8 mio. kr. svarende til en
stigning på ca. 13 pct.
 Stigningen i udgiftsniveauet kan primært henføres til øgede udgifter på specifikke
områder som busdrift, vejbelysning, slamsugning og fejning af vejbrønde.
 På den generelle vejvedligeholdelse er udgiftsniveauet faldet i perioden med i alt 6
mio. kr. Faldet kan henføres til reorganisering af driften samt til den igangsatte konkurrenceudsættelse af aktivitetsområdet.
Administration
 Effektiviseringer, besparelser på det administrative personale og ledelsesstruktur
samt en samling af rådhusfunktionerne i 2015 betyder, at den samlede budgetramme er reduceret med 6 pct. svarende til et fald på 13 mio. kr. i perioden 2007 til
2015, når der korrigeres for nye opgaver og initiativer.
 Reduktionen i den administrative ramme har betydet, at det har været muligt at
igangsætte nye initiativer og investeringer inden for den samlede ramme til administration. Nye initiativer og investeringer i form af it-investeringer, vidensby, styrkelse af planområderne (byg, klima og varmeplan) samt styrkelse af administrationen
af området for udsatte børn og unge.
Beskæftigelse
 Udgifterne har været stigende – primært som følge af nye opgaver og stigende ledighed som følge af finanskrisen.
 Den stigende ledighed har kun i begrænset omfang påvirket nettoudgiften pr. modtager, men de forventes at falde fra 2012 som følge af ny aktiveringsstrategi.
 Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 2010 til 2011.
 Der kan være et potentiale for lavere gennemsnitspriser bl.a. ved mere virksomhedsrettet aktivering. Prisudviklingen skal sammenholdes med effekten af indsatsen.
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1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område)
1.1.1. Udviklingen i årets resultat
Resultatet af ordinær driftsvirksomhed svarer til indtægter fra skatter og tilskud/udligning
fratrukket nettodriftsudgifterne samt renter. Det vil sige, det beløb som alt andet lige skal
kunne finansiere anlægsinvesteringerne (inkl. ejendomssalg) og afdrag.
Resultatet af det skattefinansierede område svarer til resultatet af ordinær driftsvirksomhed
fratrukket anlægsinvesteringerne (inkl. ejendomssalg). Det vil sige resultatet inden finansielle poster (dvs. låneoptagelse, afdrag, finansforskydninger m.m.).
Finansieringsover- (+) / -underskud (-) svarer til det beløb som har påvirket de likvide aktiver. Det vil sige det træk/henlæggelse, der sker i de likvide aktiver.
Figur 1.1.1: Resultat ordinær drift, resultat skattefinansieret område, finansieringsover(+)/-underskud(-) (mio. kr.)
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Note: 2007-2011 er regnskab, mens 2012-2015 er identisk med budget 2012-15.

Af figur 1.1.1 fremgår det, at regnskabsresultatet for den ordinære driftsvirksomhed har
ligget på et nogenlunde jævnt niveau fra 2007 til 2011 (16-59 mio. kr.). Niveauet har dog
ikke været højt nok til at kunne finansiere anlægsvirksomheden, hvilket fremgår af resultatet af skattefinansieret område (resultat efter anlægsinvesteringer). Fra 2012 til 2015 er
der budgetteret med et noget større niveau, således at der skabes rum til at dække de
planlagte anlægsinvesteringer. Dette er i tråd med den politiske målsætning om at skabe
økonomisk balance og fastholde en solid kassebeholdning.
Anlægsvirksomheden har gennem årene ligget på et gennemsnitligt niveau på ca. 100 mio.
kr. Investeringerne har delvist skullet finansieres af resultatet af ordinær driftsvirksomhed,
dels ved ejendomssalg. Det skal dog bemærkes, at en række af investeringerne i 2011 og
2012 finansieres af låneoptagelse, da der er tale om ”almene boliger”.

Budgetredegørelse 2012

6

1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område)

Resultatet af det skattefinansierede område varierer således år fra år alt afhængigt af bl.a.
de planlagte /udførte investeringer. Generelt skal det bemærkes, at regnskabet i 2007-11
er blevet bedre end det korrigerede budget. Dette skal bl.a. ses i lyset af størrelsen af
overførslerne mellem årene. Det skal bemærkes, at ”underskuddet” i 2012 finansieres af
låneoptagelse, da der foretages investeringer i ”almene” plejeboliger, der lånefinansieres.
Det vil således i enkelte år give mere mening at se på udviklingen i finansieringsover-/underskuddet.
Den økonomiske krise har bl.a. betydet, at kommunen har oplevet et stort pres på driftsudgifterne i 2009, hvoraf en del er overløb fra udgiftsstigninger i 2008. Det gælder ikke
mindst de udgiftsområder, der er svært styrbare. Hertil kommer, at de strukturelle udfordringer udefra har været en større udfordring end budgetteret.
Finansieringsunderskuddet i 2011 skal kobles sammen med den store forbedring i 2010,
idet der her primært er tale om finansforskydninger mellem 2010 og 2011.
Efter kommunalreformen har kommunerne generelt haft store udgiftsstigninger på især
sundhedsområdet og det specialiserede socialområde, der omfatter tilbud til udsatte børn
og voksne samt handicappede. Alligevel har det været muligt at fastholde en god økonomi
gennem effektivisering, besparelser og omprioriteringer.
Derudover har det forholdsvis kraftige udsving i antallet af 0-5-årige haft en betydning for
specielt udgifterne på børneområdet i 2009 og 2010, hvor der har været en stor tilflytning
til kommunen af unge familier med børn.
1.1.2 Udviklingen i kassebeholdningen
Figur 1.1.2: Udviklingen i kassebeholdningen
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Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2007-”11” og budget 2012-15

Ultimokassebeholdningen (se figur 1.1.2) har i perioden 2007-11 holdt sig på et niveau
over 50 mio. kr. Der er i det vedtagne budget for 2012-15 budgettere med et niveau lidt
under 50 mio. kr.
Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige kassebeholdning i hele perioden overholder den
politiske målsætning om et gennemsnit på over 130 mio. kr.
Som det dog fremgår af den gennemsnitlige beholdning forventes denne dog at falde med
ca. 100 mio. kr. fra 2007 til 2015. Faldet kan primært henføres til udskillelsen af forsy-
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ningsvirksomheden i 2009. Der har dog været en række udsving i den gennemsnitlige beholdning inden for de enkelte år alt afhængigt af betalingstidspunkterne for ejendomssalg,
anlægsinvesteringerne m.v.

1.1.3 Udviklingen i indtægter og udgifter
Figur 1.1.3a: Udviklingen i indtægter og udgifter
3.300,0
3.100,0
2.900,0
2.700,0
2.500,0
2.300,0
2.100,0
1.900,0
1.700,0
1.500,0
R
2000

R
2001

R
2002

R
2003

R
2004

Indtægter i alt

R
2005

R
2006

R
2007

R
2008

R
2009

Indtægter i alt inkl. ejd.salg

R
2010

R
2011

B
2012

BO
2013

BO
2014

BO
2015

Drifts- og anlægudgifter

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2007-”11” og budget 2012-15
Note: I årene 2011-14 er der korrigeret for den del af anlægsudgifterne der er ”almene” boliger

Vurderes udviklingen i indtægter og udgifter fremgår det (se figur 1.1.3a), at indtægterne
(blå kurve, skatter og tilskud/udligning) i hovedparten af årene ikke har kunnet dække
drifts- og anlægsudgifterne. Ses der på indtægterne tillagt provenuet for ejendomssalg
ændres billedet en smule, idet underskuddet i en række år vendes til et overskud (R2004,
R2006, R2008, R2011).
I nedenstående figur 1.1.3b er ovenstående kurver vist som forskellen mellem indtægterne
og udgifterne – altså årligt over-/underskud henholdsvis inkl. og ekskl. ejendomssalg.

Budgetredegørelse 2012

8

1.1 Hovedoversigt (det skattefinansierede område)

Figur 1.1.3b: Udviklingen i forskellen mellem indtægter og udgifter
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Kurven viser således, at det med det vedtagne budget 2012-15 er lykkedes at skabe et
overskud i 2014 og 2015 endda med et anlægsbudget på gennemsnitligt 100 mio. kr. i disse år.
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1.2.1 Økonomiske rammer på større udgiftsområder
Figur 1.2.1a: Udvikling i de økonomiske ramme på de største udgiftsområder
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Kilde: Budgetter og regnskaber for LTK samt LTK’s befolkningsprognose
Note: Rammerne er regnskabstal for 2007-2011 og budgettal for 2012-2015 opgjort i 2012-priser.
Rammerne er korrigeret for de i perioden 2007-2012 tilførte opgaver og refusionsomlægninger (DUTkorrektioner). De vist rammer afspejler opgaveniveauet i 2012.

I figur 1.2.1a er vist en oversigt over udviklingen i de samlede økonomiske rammer pr. indbygger på de største af områderne, som er beskrevet i analysens del 2. Det drejer sig om
følgende områder:








Børn (dagtilbud og udsatte børn og unge)
Skoler
Ældre
Handicappede
Sundhed
Beskæftigelse
Administration (sekretariat og forvaltninger)

Det samlede udgiftsniveau til disse områder er steget fra 47.750 kr. pr. indbygger i 2007 til
49.960 kr. pr. indbygger i 2009 (svarende til en stigning på 5 pct.). Herefter er det samle-
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de udgiftsniveau faldende. I 2011 er udgifterne 48.220 kr. pr. indbygger for de valgte områder tilsammen.
Fra 2012 og frem er der budgetteret med yderligere reduktioner. I 2015 forventes udgifterne på de store udgiftsområder at udgøre 46.460 kr. pr. indbygger. Dette svarer til et fald i
udgiftsniveauet på knap 4 pct. i forhold til niveauet i 2011.
Udviklingen i det samlede udgiftsniveau dækker derudover over en omfordeling mellem
områderne. Der har været et fald i udgifterne på områderne Børn, Skoler og Ældre, mens
der har været en udgiftsstigning på Handicappede, Sundhed og Beskæftigelse. Handicappede, Sundhed og Beskæftigelse er generelt vanskeligt styrbare områder. Udgiftsstigning
på de vanskeligt styrbare områder er således sket på ”bekostning” af Børn, Skoler og Ældre, hvor der er umiddelbart er færre regelbindinger ift. fastlæggelsen af serviceniveauet.
For så vidt angår Administration har der været en stigning i udgiften fra 2007 til 2009 som
følge af organisatoriske sammenlægninger. Herefter falder de samlede udgifter til Administration, jf. nedenfor.
Det bemærkes, at rammerne er korrigeret for de i perioden 2007-2012 tilførte opgaver og
refusionsomlægninger. Der er således taget højde for DUT-korrektioner, der er foretaget
årenes løb. De viste rammer for hele perioden afspejler det aktuelle opgaveniveau i 2012.
Figur 1.2.1b: Den økonomiske ramme på de store udgiftsområder, indeks
Udvikling i opgavekorrigerede økonomiske ramme pr. indbygger
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I figur 1.2.1b er udviklingen i den opgavekorrigerede økonomiske ramme pr. indbygger vist
på de store udgiftsområder indekseret i forhold til niveauet i 2007.
For en detaljeret beskrivelse af de enkelte serviceområder henvises til analysens del 2.
Overordnet set kan der knyttes følgende kommentarer til den generelle udvikling.
Den økonomiske ramme til områderne Børn (såvel dagtilbud som udsatte børn og unge) og
Skoler er generelt faldet i perioden 2007 til 2011 (svarende til et fald i rammen pr. indbyg-
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ger på hhv. 10 pct. og 6 pct.). Som det fremgår af del 2 er dette sket i en periode med generelt stigende børnetal. Fra 2012 til 2015 falder den økonomiske ramme pr. indbygger for
Børn og Skoler yderligere (svarende til henholdsvis 88 pct. og 91 pct. af niveauet i 2007).
På ældreområdet har der været en vækst i udgiftsniveauet i 2009 og 2010, bl.a. som følge
af manglet på kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og
et øget antal borgere i længerevarende botilbud. I 2011 er den økonomiske ramme dog
tilbage på niveau med 2007. Fra 2012 til 2015 falder rammen yderligere (til 94 pct. af niveauet i 2007).
For områderne Handicappede, Sundhed, Beskæftigelse og Administration har der samlet
set været stigende udgifter fra 2007 til 2011. For Sundhed, Beskæftigelse og Administration er den økonomiske ramme pr. indbygger faldende fra 2012 til 2015. For Handicappede
er rammen på et uændret niveau. Det er et fællestræk for Sundhed, Beskæftigelse og Handicappede, at det afsatte budget i 2015 fortsat er over niveauet i 2007 – derimod er budgettet for Administration i 2015 under 2007-niveauet.
Som det fremgår af figurerne er der samlet set for hele perioden tale om et fald i den økonomiske ramme pr. indbygger. Dette skal ses i lyset af, at Børn, Skoler og Ældre udgør de
største serviceområder i kommunen. Det er perioden viste fald i den økonomiske ramme
pr. indbygger for disse områder indebærer, at den samlede ramme i 2015 samlet set ligger
2 pct. under niveauet i 2007.
1.2.2 Serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune contra servicerammen
I figur 1.2.2 vises udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommunes dels budgetterede og faktiske
overskridelse (+) /overholdelse (-) af den opgavekorrigerede serviceramme, dels forskellen
mellem den budgetterede og den faktiske overskridelse/overholdelse af servicerammen.
Figur 1.2.2 Udvikling i hhv. budgettet og faktisk overholdelse af servicerammen
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Som det fremgår af figur 1.2.2 budgetteres der først i perioden med en overskridelse af
servicerammen. Fra 2007 og frem er der imidlertid budgetteret med overholdelse af ser-
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vicerammen, og generelt øget ”luft” mellem servicerammen og de budgetterede serviceudgifter.
I perioden har der overvejende været en faktisk overskridelse af den opgavekorrigerede
serviceramme. Særligt i 2009 og 2010 ligger serviceudgifterne over servicerammen. I både
2009 og 2010 er der budgetteret med en overholdelse af servicerammen. Som følge heraf
er der en endnu større afvigelse mellem den budgetterede og faktiske serviceramme.
I 2011 er servicerammen samlet set overholdt med 19 mio. kr., hvilket dog er 17 mio. kr.
under det budgetterede niveau.
1.2.3 Serviceudgifterne i 5 regioner
KL har i efteråret 2011 undersøgt udviklingen i serviceudgifterne mellem kommunerne i
udvalgte år, siden kommunalreformen trådte i kraft. Deres konklusion er, at serviceudgifterne steg i årene efter kommunalreformen men er efterfølgende reduceret til et generelt
lavere niveau end i 2007. Derudover er forskellen mellem kommunerne med de højeste og
laveste serviceudgifter pr. indbygger reduceret.
Endvidere ses en tendens til, at sammenlægningskommuner generelt har haft den største
vækst i serviceudgifterne men det mindste fald efterfølgende.
Figur 1.2.3: Udviklingen i serviceudgifter pr. indbygger i de 5 regioner og Lyngby-Taarbæk
Kommune, regnskab 2007, 2009 og budget 2012
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Kilde: ECO Nøgletal, Lyngby-Taarbæk Kommunes budget og regnskab, samt befolkningsprognose for
2007, 2009 og 2012, og KL. Serviceudgifterne er opgjort i 2012 pris- og lønniveau.
Note: KL har reguleret serviceudgifterne for refusion af særligt dyre enkeltsager og aktivitetsbestemt
medfinansiering. LTK´s serviceudgifter er reguleret tilsvarende.
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I figur 1.2.3 ses udviklingen i serviceudgifterne i de 5 regioner og Lyngby-Taarbæk Kommune. Samlet set tendenserne de samme, nemlig stigende serviceudgifter fra regnskab
2007 til regnskab 2009. Fra regnskab 2009 til budget 2012 forventes serviceudgifterne at
falde væsentligt til et niveau lavere end i regnskab 2007.
Det fremgår endvidere, at kommunerne i Region Hovedstaden forventes at bruge flest penge på serviceudgifter pr. indbygger i 2012, nemlig 43.322 kr. Dette er knap 3.000 mere pr.
indbygger end i Region Sjælland, hvor serviceudgifterne er 40.403 kr. Forskellen er dog
reduceret betragteligt i forhold til regnskab 2007, hvor forskellen var ca. 4.000 kr. pr. indbygger.
Dertil skal det bemærkes, at der er forholdsvis få sammenlægningskommuner i Region Hovedstaden i forhold til de andre regioner.
Sammenlignes serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune med Region Hovedstaden, så
var udgifterne pr. indbygger knap 500 kr. lavere i 2007 end gennemsnittet i regionen. I
2009 var udgifterne knap 800 kr. højere, mens den forventede forskel i 2012 er knap 400
kr.
Denne forskel svarer til, at serviceudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune skulle være ca.
20 mio. kr. mindre, hvis de skulle svare til gennemsnittet i Region Hovedstaden.
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Figur 1.3a: Demografiudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune
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Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognoser 2007 til 2011
Note: Tallene er opgjort 1/1 i året. Fra 2007 til 2011 er der tale om faktiske tal. Fra 2012 er det prognosetal.

Pr. 1.1. 2012 var der i alt 53.251 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. I perioden 2007
til 2012 har der været en stigning i antallet af borgere. Frem mod 2015 forventes der en
fortsat befolkningstilvækst i kommunen ud fra kendte boligudbygningsplaner. Befolkningsudviklingen dækker imidlertid over større forskydninger mellem de enkelte aldersgrupper.
Der ses et forholdsvist kraftigt udsving i antallet af 0-5-årige. Fra 2007 til 2009 faldt antallet af 0-5-årige med knap 5 pct. Fra 2009 til 2011 er antallet af 0-5-årige imidlertid vokset
til 3.676 svarende til en stigning på godt 7 pct. Udviklingen skal bl.a. ses på baggrund af,
at der i 2009 og 2010 har været en stor tilflytning til kommunen af unge familier med børn.
Den store tilflytning skyldes bl.a., at faldende boligpriser og lave renter har givet de unge
familier bedre mulighed for at købe bolig i kommunen. Udsvingene i børnetallet har skabt
udfordringer i forhold til at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet, jf. beskrivelsen af
dagtilbudsområdet i analysens del 2.
Den forholdsvis store tilflytning af yngre børnefamilier viser sig også ift. udviklingen i antallet af 6-17-årige. Hvor det tidligere er forventet, at antallet børn i aldersgruppen for skolesøgende børn ville ”toppe” i perioden 2011/2012, forventes det nu, at antallet af 6-17-årige
vil stige i hele perioden 2007 til 2015. I 2011 udgjorde befolkningsgruppen 7.695 indbyggere.
Antallet af 18-64-årige ligger forholdsvist stabilt. Der ses dog en mindre stigning fra 2007
til 2011, hvor der var 31.271 indbyggere i aldersgruppen. Herefter forventes et uændret
niveau af 18-64-årige. Det skal bemærkes, at der er tale om en stor befolkningsgruppe.
Udsvingene for aldersgruppen under ét vil derfor være begrænsede og dække over udsving
i alderssammensætningen inden for befolkningsgruppen.
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Antallet af ældre over 65 år har samlet set været forholdsvist konstant i perioden 2007 til
2011. I 2012 og frem til 2015 forventes antallet af ældre at stige med 5 pct. Udviklingen
dækker over, at der fra 2007 til 2011 har været et mindre fald i antallet af 65-84-årige og
en stigning i antallet af borgere over 85 år. I 2012 og frem forventes en stigning i antallet
af 65-84-årige, hvorimod antallet af ældre over 85 år holder sig på et mere stabilt niveau.
Figur 1.3b: Forsørgerbyrdeindeks
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Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og egne beregninger.
Note: Forsørgerbyrdeindekset er opgjort som andelen af 0-16-årige og 65+-årige i forhold til andelen
af 17-64-årige

Befolkningssammensætningen påvirker det udgiftspres og de finansieringsmuligheder, de
enkelte kommuner står overfor. F.eks. vil en høj andel af børn og ældre alt andet lige betyde et stort udgiftspres på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Omvendt vil en høj andel af
borgere i alderen 17-64 år betyde et mindre demografibetinget udgiftspres og bedre mulighed for at finansiere udgifterne gennem skatter. I figur 1.3b er vist en opgørelse af forsørgerbyrdeindekset opgjort som andelen af 0-16-årige og 65+-årige i forhold til andelen af de
17-64-årige.
Forsørgerbyrdeindekset for Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden 2007 til 2011 været
forholdsvist konstant omkring 65 – dog stigende til knap 66 i 2011. For hver 100 borgere i
aldersgruppen 17-64 år er der således ca. 65 borgere i alderen 0-16 år og 65+ år. Forsørgerbyrdeindekset for Lyngby-Taarbæk Kommune ligger over gennemsnittet for kommunerne i hele landet og Region Hovedstaden samt Gladsaxe Kommune. Derimod har Gentofte
og særligt Rudersdal Kommuner et indeks, der ligger over Lyngby-Taarbæk Kommune.
For de øvrige sammenligningskommuner og grupper er det et fællestræk, at forsørgerbyrdeindekset har været stigende i hele perioden (dog er indekset forholdsvist konstant i Gladsaxe Kommune). Således har befolkningssammensætningen de seneste år generelt medvirket til et større demografirelateret udgiftspres i sammenligningskommuner og –
grupperne, end det er tilfældet for Lyngby-Taarbæk Kommune.
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I dette afsnit foretages en gennemgang de metodevalg, der ligger til grund for budgetredegørelsen, herunder analyserne af de vigtigste aktivitetsområder.
1.4.1 Anvendelse af tal
Budgetredegørelsen tager afsæt i kommunens godkendte regnskaber og budgetter fra 2007
til 2012 samt aktuelle budgettal for 2012-15 fra i kommunens økonomisystem. Alle budgetog regnskabstal er omregnet til 2012-prisniveau, så tallene er sammenlignelige regnskabsår imellem.
Beskrivelsen af regnskab og budget for de enkelte aktivitetsområder tager udgangspunkt i
den samlede budgetramme for det enkelte område, og der foretages ingen separat opdeling på enkeltfunktioner eller profitcentre inden for budgetrammet. Der er således valgt et
højere budgetniveau for at sikre, at regnskabsårene er sammenlignelige i forhold til flytninger mellem de enkelte budgetområder. En analyse på et lavere organisatorisk niveau vil
kræve, at der foretages yderligere korrektioner som følge af flytninger mellem funktioner
og profitcentre. En analyse på dette niveau ligger således uden for budgetredegørelsens
afgrænsning. Såfremt der er behov for at analysere udviklingen på et lavere organisatorisk
niveau, henvises der til separate budgetanalyser.
For hvert aktivitetsområde vises udviklingen for regnskab og budget over en periode på 9
år (fra 2007 til 2015). Regnskabstallene er indarbejdet fra 2007 til 2011, og det oprindelige
budget er indarbejdet for hele perioden 2007 til 2015. Endeligt er der indarbejdet et korrigerede budget fra 2007 til 2011. Det korrigerede budget indeholder dels overførsler fra året
før (mer-/mindreforbrug), dels tillægsbevillinger givet i løbet af regnskabsåret. Det korrigerede budget er medtaget for at vise de godkendte budgettilpasninger i løbet af året.
For bedre at kunne sammenligne regnskabstal og budgettal mellem regnskabsårene er der
indarbejdet et opgavekorrigeret budget. Korrektionen omfatter nye opgaver givet i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet. De givne DUT-kompensationer de enkelte år er
indarbejdet i det oprindelige budget korrigeret for nye opgaver årene før. Det oprindelige
budget korrigeret for nye opgaver giver således bedre mulighed for at sammenligne udviklingen mellem årene, idet opgavesammensætningen ved nye opgaver er den samme årene
imellem.
Foruden regnskabs- og budgettal er der udarbejdet en række nøgletal for økonomi og aktivitet for Lyngby-Taarbæk Kommune. Derudover er der hentet en række fælles nøgletal fra
andre kommuner. For en nærmere beskrivelse af nøgletallene fra andre kommuner henvises til afsnit 1.4.4 vedrørende ECO Nøgletal mv.
Nøgletallet for Lyngby-Taarbæk Kommune er opgjort som en nettoudgift pr. indbygger eller
nettoudgift pr. aldersgruppe. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og
budgettal fra 2012-15. Udviklingen i demografi er baseret på tal fra Danmarks Statistik og
kommunens egen befolkningsprognose fra maj 20111. I forhold til nøgletallene er der således valgt at anvende de samme demografital, der ligger til grund for budget 2012-15.
De to sæt nøgletal – kommunens egne og de tværkommunale fx ECO-nøgletallene – er ikke
altid direkte sammenlignelige. Det skyldes af afgrænsningen af udgifterne i ECOnøgletallene ikke nødvendigvis er identiske med afgrænsningen af udgifterne på de enkelte

1

Befolkningsprognosen 2011-22, Lyngby-Taarbæk Kommune Maj 2011.
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aktivitetsområder. Enkelte funktioner kan være medtaget i den ene nøgletalsberegning og
ikke den anden. Hvis grundlaget for beregningen af nøgletallene er forskellige angives dette
i analyseteksten for aktivitetsområdet.
For bedre at kunne sammenligne udviklingen i nettoudgiften pr. aldersgruppe med udviklingen i regnskabet/budget og udviklingen i antal aldersgruppe foretages en indeksering af
tallene i analysen. Udviklingen opgøres i indeks 100 med 2007 som basisniveau. Afvigelserne fra 2007 (fald og stigninger) er således direkte sammenlignelige for de opgjorte værdier (nettoudgift pr. aldersgruppe, udviklingen i regnskab/budget og udviklingen i antal
aldersgruppe).
1.4.2 Korrektioner
Der er i forhold til de anvendte budget- og regnskabstal foretaget en række korrektioner.
Korrektionerne kan henføres til flytning af større opgaver på tværs af de enkelte aktivitetsområder. Der er korrigeret for flytning af udgifter til tjenestemandspensioner, udvendig
vedligehold, genoptræningscenter, omflytning af administration fra ældre og beskæftigelse
til administration, samt flytning af diverse profitcenter mellem aktivitetsområder (ungdomsskolen, introduktionsprogram og produktionsskole).
Der er primært foretaget flytninger i af regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget i
2007, 2008 og 2009.
1.4.3 PL-fremskrivning
Alle budget-, regnskabs- og nøgletal er i 2012-prisniveau. Prisfremskrivningen er baseret
på KL’s tal for PL-fremskrivning.
1.4.4 ECO Nøgletal m.v.
I budgetredegørelsen anvendes primært nøgletal fra AKF’s ECO Nøgletal til sammenligning
af udviklingstendenser kommunerne imellem. Der er indhentet nøgletal fra LyngbyTaarbæk Kommune og fra vores nabokommuner Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune. Der er indhentet nøgletal fra en sammenligningsgruppe defineret af ECO Nøgletal. Deltagerkommunerne i sammenligningsgruppen varierer afhængigt af aktivitetsområde. Endeligt er der indhentet nøgletal fra Region Hovedstaden samt landsgennemsnittet.
Sekundært er der indhentet nøgletal fra bl.a. Undervisningsministeriet, De Kommunale
Nøgletal (Økonomi- og Indenrigsministeriet) samt Danmarks Statistik. De sekundere nøgletal er medtaget for at kunne vise udviklingen ud fra andre perspektiver og som supplement
til budget- og regnskabstallene samt ECO-nøgletallene.
Nøgletallene i budgetredegørelsen kan anvendes til at stille spørgsmål ud fra og skal ses i
sammenhæng med det øvrige budget- og regnskabsmateriale i budgetredegørelsen. ECOnøgletallene bruges for eksempel til at se på, om udviklingstendenserne i kommunens egne
nøgletal og budget/regnskabstal stemmer overens med udviklingstendenserne i de øvrige
kommuner. Om der er særlige afvigelser eller forsinkelser i udviklingen, der skal undersøges nærmere. Nøgletallene kan ikke sige noget om, hvorfor der er afvigelser, men alene
belyse, om afvigelserne er interessante nok til at blive undersøgt nærmere.

Budgetredegørelse 2012

18

Del 2 - Analysegennemgang af enkelte aktivitetsområder/- funktioner

Del 2 - Analysegennemgang af enkelte aktivitetsområder/- funktioner

Budgetredegørelse 2012

19

2.1 Aktivitetsområde Skoler

2.1 Aktivitetsområde Skoler
Sammenfattende konklusioner:
 Først i perioden har budgettet ligget væsentligt over regnskabet – særligt i 2007 til
2009 har budgettet ikke været tilpasset det faktiske forbrug.
 Det samlede udgiftsniveau er faldet fra 2007 til 2011. Faldet i den økonomiske ramme er sket på trods af en stigning i antallet af 6-16-årige.
 En væsentlig årsag til udgiftsudviklingen er, at kapacitetstilpasningen af folkeskolerne overvejende sker på baggrund af klassedannelsen. Derudover er der i perioden
foretaget en række budgetreduktioner.
 Udgiftsniveauet er generelt faldet mere end i sammenligningskommunerne. Modsat
er klassekvotienten steget til samme niveau som sammenligningskommunerne.
2.1.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet Skoler omfatter både undervisning på kommunale og private skoler, specialundervisningsområdet og skolefritidsordninger (SFO). Beskrivelsen af området tager
udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på området. Der gives ikke en separat gennemgang af de enkelte aktiviteter på området, idet sådanne forudsættes henlagt til særskilte budgetanalyser. Der er således ikke foretaget en opdeling af eksempelvis almenundervisning og specialundervisning. En sådan analyse forudsætter en mere detaljeret opdeling af skolernes budgetposter samt en nærmere analyse af udviklingen i aktiviteten. Der er
igangsat en særskilt analyse af specialundervisningsområdet.
Figur 2.1.1: Udvikling i budget og regnskab for Skoler (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK
Note: Opgjort i 2012-priser

Den samlede budgetramme for området er faldende i perioden 2007 til 2013. Faldet har
været størst i perioden 2007 til 2011 (fra 538 mio. kr. til 489 mio. kr. svarende til et fald
på 9 pct.). Herefter er budgettet på et uændret niveau. Det korrigerede budget ligger generelt på samme niveau som det oprindeligt udmeldte budget. For det samlede aktivitetsområde er niveauet for tillægsbevillinger i årene således forholdsvis begrænset (tillægsbevillinger er opgjort netto inklusive overførelser fra tidligere år).
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Regnskabsresultatet er samlet set faldet fra 507 mio. kr. i 2007 til 491 mio. kr. i 2011
(svarende til et fald på 3 pct.). Faldet i det faktiske forbrug har således været mindre markant end udviklingen i budgetrammen. I perioden 2007 til 2010 ligger aktivitetsområdets
samlede regnskabsresultat under det korrigerede budget. Særligt først i perioden har der
været væsentlige mindreforbrug, hvor det afsatte budget ikke har afspejlet det faktiske
forbrug. I 2007 var der et markant mindreforbrug på 39 mio. kr. svarende til 7 pct. af den
samlede ramme. Af mindreforbruget i 2007 vedrørte godt 22 mio. kr. mindreforbrug på
kommunens skoler (decentrale budgetter vedrørende almene skoler, SFO og kommunal
specialundervisning). Det skal bemærkes, at alle skolerne overgik til lønsumsstyring pr. 1.
januar 2007. Mindreforbruget på skolerne i 2007 kan bl.a. skyldes forsigtighed i forbindelse
med indførelse af det nye styringsprincip. Mindreforbruget blev overført til efterfølgende år,
som 9 mio. kr. til 2008, mens resten blev overført i tre rater i 2010 til 2012, og indgår som
en del af områdets oprindelige budget. Udviklingen i budgetterne og regnskabsresultatet
skal ses i lyset heraf.
2.1.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.1.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Skoler
set i forhold til udviklingen i antallet af 6-16-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels
figur 2.1.2a, der viser antallet af 6-16-årige og nettoudgiften pr. 6-16-årig, dels figur
2.1.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Der er anvendt antallet af 6-16årige som generel normeringsfaktor. Praktisk taget modtager alle kommunens børn i aldersgruppen tilbud omfattet af aktivitetsområdet – enten på egne eller andre kommuners
skoler eller på private skoler. Udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen er derfor en af
de afgørende faktorer for udviklingen i udgiftspresset på området.
I en mere detaljeret gennemgang af de enkelte undervisningstilbud vil andre normeringsfaktorer være relevante (antal elever, antal klasser, udviklingen i mellemkommunale
køb/salg af pladser, modtagere af specialundervisning, privatskoleelever, SFO-pladser
mm).
Figur 2.1.2a: Antal 6-16-årige og nettoudgiften pr. 6-16-årig
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTKs befolkningsprognose
Note: Befolkningstal pr. 1/1 i året.
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For hele perioden er forudsat en stigning i antallet af 6-16-årige på 8 pct. Det faktiske antal
af børn er steget fra 6.760 i 2007 til 7.106 i 2011, svarende til en stigning på 5 pct. Antallet af 6-16-årige forventes yderligere at stige til 7.310 i 2015 svarende til en yderligere
stigning på 3 pct.
For hele perioden under ét er der en reduktion i nettoudgiften pr. 6-16-årig på 12 pct. Fra
2007 og frem til 2015 falder nettoudgiften pr. 6-16-årig fra 74.936 kr. til 66.183 kr.
Figur 2.1.2b: Udvikling i antal 6-16-årige, nettoudgift pr. 6-16-årige og regnskab/budget
(indeks 2007 niveau)
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Den økonomiske ramme er på samme niveau i 2007 til 2009. Herefter falder rammen frem
til 2013, hvorefter budgettet stort set er konstant. Dette sker samtidig med, at der er et
stigende børnetal. Som følge heraf ses der en reduktion i udgiften pr. 6-16-årig.
Udviklingen i den økonomiske ramme skal bl.a. ses i lyset af de politisk besluttede budgettilpasninger, som er blevet gennemført i perioden herunder særligt i forbindelse med budgetaftalerne for 2009-2012 og 2011-14 (bl.a. nedsættelse af undervisningstimetallet, genforhandling af arbejdstidsaftale på lærerområdet, fleksibel ledelse i skole/SFO samt fællespasning i sommerferien i SFO).
Udgiftsudviklingen er imidlertid også en konsekvens af de kapacitetstilpasningsmodeller,
som benyttes på området, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem udviklingen i antallet af børn/elever og ressourcetildelingen til området. Det skyldes tilpasningen på folkeskoleområdet.
For så vidt angår SFO-pladser, privatskole/-SFO, Ungdommens Uddannelsesvejledning og
produktionskolen tilpasses budgettet i forhold til udviklingen i antallet af elever/børn, samt
en enhedspris for de pågældende tilbud. Her er der således en klar sammenhæng mellem
børn/elever og kapacitetstilpasningen af områdets budget. For folkeskolerne, herunder specialundervisningen, sker kapacitetstilpasningen imidlertid overvejende på baggrund af udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever. I det omfang en stigning i antallet af elever kan rummes inden for det nuværende antal klasser, er ressourcetilførelsen til området forholdsvis begrænset. Omvendt kan få elever være afgørende for, at
der bliver behov for at udvide antallet af klasser – og dermed medføre en forholdsvis stor
tilpasning af området budget. Tilsvarende kan ændringer i elevsammensætningen mellem
skoledistrikterne påvirke klassedannelsen og dermed budgettildelingen.
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Som det fremgår af afsnit 2.1.3, figur 2.1.3c, har der generelt været en stigende klassekvotient. Den klassebaserede ressourcetildeling – og de stigende klassekvotienter – har
således været medvirkende til at reducere udgiftspresset på området.
2.1.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.1.3a: Udgifter til skoler i alt kr. pr. 6-16-årig
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Kilde: ECO Nøgletal 2011 tabel 6.10 og 6.11
Note: Opgjort i 2012-priser. Det bemærkes, at de opgjorte udgifter omfatter såvel almene folkeskoler, privatskoler, specialundervisning og SFO.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses den generelt samme udvikling i udgifter til skoleområdet pr. 6-16-årig som beskrevet i afsnit 2.1.2 Udgifterne til skoleområdet falder i perioden
2007 til 2011 med 8 pct. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til skoler er dog ikke
fuldt identisk med aktivitetsområdet Skoler. Det i figur 2.1.3a viste udgiftsniveau er derfor
ikke direkte sammenlignelig med beskrivelsen i afsnit 2.1.1 og 2.1.2.
Det er et fællestræk for alle de vist sammenligningskommuner og –grupper, at der har været faldende skoleudgifter pr. 6-16-årig i perioden 2007 til 2011 – dog har der for hele landet under ét været en lille stigning. Faldet i udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune har
imidlertid været større end i sammenligningskommunerne og -grupperne. Ved periodens
start var udgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end i Gentofte og Rudersdal Kommuner og landsgennemsnittet. I 2011 er udgifterne i Lyngby-Taarbæk faldet til niveau med
Rudersdal og nærmere niveauet i Gentofte kommune.
For at give et billede af, om udviklingen i udgifterne til den ”rene” undervisning afviger fra
den generelle udvikling for skoleområdet, er der i figur 2.1.3b vist en oversigt over udviklingen i undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig (jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal). Opgørelsen adskiller sig fra figur 2.1.3a ved ikke at indeholde udgifter til
SFO. Derudover omfatter aldersgruppen ikke de 6-årige.
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Figur 2.1.3b: Udgifter til undervisning i alt kr. pr. 7-16-årig
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Kilde: De kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012.
Note: Opgjort i 2012-priser. Omfatter alene udgifter til undervisning (funktionerne 3.22.01-3.22.04,
3.22.07, 3.22.08, 3.22.10 (ekskl. gr. 004-006) samt 3.22.12)

Når der alene ses på undervisningsudgifterne pr. 7-16-årig, er der generelt samme udviklingstendens for Lyngby-Taarbæk Kommune som i figur 2.1.2a og 2.1.3a. Der er en stigning i undervisningsudgifterne fra 2007 til 2008, mens udgiftsniveauet falder fra 2008 til
2011. I hele perioden falder undervisningsudgifterne med knap 9 pct. Der har således generelt været samme udvikling i udgifterne til undervisning som de øvrige områder på skoleområdet.
Alle de vist sammenligningskommuner og –grupper har haft faldende undervisningsudgifter
pr. 7-16-årig i perioden 2007 til 2011. Det ses endvidere, at Lyngby-Taarbæk Kommune i
2009 havde udgifter der lå over Gentofte og Rudersdal Kommuner og landsgennemsnittet.
I 2011 overstiger udgiftsniveauet alene Gentofte Kommune.
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Figur 2.1.3c: Klassekvotient (elever pr. normalklasse)
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Kilde: ECO Nøgletal 2011. Note: Klassekvotienten er for normalklasser, børnehave - 10. klasse. Opgjort som gennemsnit for budgetåret.

Udviklingen i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune skal bl.a. ses på baggrund af de
kapacitetstilpasningsmodeller, som benyttes på området. Som beskrevet i afsnit 2.1.2 sker
kapacitetstilpasningen for så vidt angår folkeskolerne, herunder specialundervisningen,
overvejende efter udviklingen i antallet af klasser og i mindre omfang antallet af elever.
Ifølge bilag 7.3 til styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen planlægges der med maksimalt 24 elever ved oprettelsen af børnehaveklasser (dog højest 22
på Engelsborgskolen). Antallet af elever i de enkelte klasser kan dog overstige 24. Både
ved særskilt politisk beslutning ved den konkrete dannelse af børnehaveklasser og som
følge af til-/afgang af elever i de ældre klasser (herunder ved klassesammenlægninger).
I figur 2.1.3c er vist en oversigt over udviklingen i klassekvotienten for børnehaveklasse til
10. klasse (opgjort som gennemsnit for budgetåret). Det fremgår af figuren, at klassekvotienten generelt har været stigende i Lyngby-Taarbæk Kommune – fra 20,2 elever pr. klasse
i 2007 til 21,9 elever pr. klasse i 2011, svarende til en stigning på 8 pct. I samme periode
var væksten i antallet af 6-16-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune på 5 pct. Det stigende
antal skolebørn er således imødekommet ved flere børn i de enkelte klasser – klassekvotienten er endda steget mere end udviklingen i antallet af børn.
Den samlede klassekvotient for børnehave til 10. klasse dækker over forskelle mellem klassetrin og fra skole til skole. Det fremgår af Kvalitetsrapporten for skoleområdet (skoleåret
2010/2011), at klassekvotienten for skoleåret 2010/2011 er 23,9 for børnehaveklasser,
mens klassekvotienten for 1.-9. klasse er 21,5. Klassekvotienten er således generelt højere
for børnehaveklasser end for de ældre klasser. En opgørelse over klassekvotienten på skolerne pr. 5. september 2011 viser endvidere, at klassekvotienten mellem skolerne varierer
fra 20,1 (Taarbæk Skole) til 23,6 (Kongevejens Skole). Klassekvotienten på 10. klassecentret er 17,1.
Lyngby-Taarbæk Kommune havde en klassekvotient i 2007, der var på niveau med landsgennemsnittet men under alle de øvrige sammenligningskommuner og –grupper. I 2011 er
klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk steget til et niveau som i Rudersdal og Gladsaxe Kommune samt gennemsnittet for kommunerne i sammenligningsgruppen og Region Hovedstaden. Lyngby-Taarbæk Kommune er således gået fra en lav klassekvotient i 2007 til en mere gennemsnitlig klassekvotient i 2011.
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Det er umiddelbart bemærkelsesværdigt, at klassekvotienten i Lyngby-Taarbæk Kommune i
2011 generelt er på samme niveau som sammenligningskommunerne samtidig med, at
udgifterne til undervisning pr. 6-16-årig/7-16-årig i forhold til de samme kommuner er forholdsvis lav. Dette vil bl.a. kunne forklares med forskelle i folkeskolelærernes undervisningsandel.
Figur 2.1.3d: Lærernes undervisningsandel i 2009/2010 og 2010/2011
Undervisningandel, kom m uner under overenskom st 2008
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Kilde: Tal fra Undervisningsministeriet, 29. november 2011
Note: Antal undervisningstimer pr. fuldtidsansat lærer ift. det samlede antal arbejdstimer. Der er 63
og 74 kommuner, der i hhv. 2009/2010 og 2010/2011 benytter arbejdstidsaftalen fra 2008. Da aftalerne i 2005 og 2008 bygger på forskellige undervisningsbegreber, kan de to aftaler ikke umiddelbart
sammenlignes. Tallet for hele landet er et gennemsnit for de kommuner, der benytter arbejdstidsaftale 2008. Rudersdal Kommune benytter aftalen fra 2005 og indgår derfor ikke i figuren.

En opgørelse over lærernes undervisningsandel viser, at lærernes undervisningsandel på
skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune er høj i forhold til sammenligningskommuner, der
benytter arbejdstidsaftalen fra 2008. En forholdsvis stor andel af lærernes arbejdstid i
Lyngby-Taarbæk Kommune går således til undervisningstimer. Dette kan være en medvirkende forklaring på de forholdsvis lave skoleudgifter pr. 6-16-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det fremgår dog samtidig, at lærernes undervisningsandel i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet fra 35,1 pct. i 2009/2010 til 34,9 pct. i 2010/2011. På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i marts 2012 blev det besluttet at iværksætte en lokal analyse af lærernes
arbejdstid.
Andre forklaringer på forskelle i udgiftsniveauet kommunerne imellem kan f.eks. være forskelle i antallet af undervisningstimer og niveauet for deletimeordninger og specialundervisning. Der er ikke her foretaget en særskilt analyse heraf.
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2.2 Aktivitetsområde Børn – dagtilbud
Sammenfattende konklusioner:
 Der har været væsentlige uforudsete udsving i antallet af 0-5-årige. Børnetallet er
faldet fra 2007 til 2009, mens der er kommet flere børn fra 2009 til 2011.
 I 2007 til 2010 er de samlede udgifter i høj grad tilpasset udviklingen i børnetallet.
Fra 2011 er der et fald i udgifterne pr. 0-5-årig.
 Udgiftsudviklingen skal ses i lyset af en række gennemførte budgetreduktioner,
merindskrivning og kapacitetstilpasning med kun de børnetalsafhængige udgifter.
 Faldet i udgifterne til dagtilbud pr. 0-5-årig er sket fra et forholdsvist højt niveau
sammenlignet med andre kommuner.
2.2.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet Børn – dagtilbud omfatter pasningstilbud til børn i dagpleje, vuggestuer,
børnehaver og integrerede institutioner i både egne og andre kommuners institutioner samt
i private pasningstilbud. Derudover indgår udgifter til sundhedsplejen. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet. Der gives
ikke en separat gennemgang af de enkelte tilbud på området, idet sådanne forudsættes
henlagt til særskilte budgetanalyser.
Figur 2.2.1: Udvikling i budget og regnskab for dagtilbud (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK.
Note: opgjort i 2012 priser.

Budgettet for området er samlet set faldet i perioden 2007 til 2012 (fra 288 mio. kr. til 256
mio. kr. svarende til et fald på 11 pct.). Fra 2012 og frem ligger budgettet forholdsvist stabilt.
I hele perioden har regnskabsresultatet ligget mellem 9 og 16 mio. kr. under det korrigerede budget. En væsentlig del af mindreforbruget er overført til efterfølgende år. Overførelsen fra 2010 til 2011 udgjorde 11 mio. kr. hvoraf næsten hele beløbet vedrører overført
mindreforbrug på de decentrale institutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner). Udviklingen i det korrigerede budget – der indeholder overførelser fra tidligere år
– skal ses i lyset heraf.
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2.2.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.2.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Børn –
dagtilbud set i forhold til udviklingen i antallet af 0-5-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.2.2a, der viser antallet af 0-5-årige og nettoudgiften pr. 0-5-årig, dels
figur 2.2.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Der er anvendt antallet af 05-årige som generel normeringsfaktor, idet langt den overvejende del af kommunens børn i
aldersgruppen modtager pasningstilbud omfattet af aktivitetsområdet – enten på egne eller
i andre kommuners institutioner eller i private pasningstilbud. Udviklingen i antallet af børn
i aldersgruppen er derfor afgørende for udviklingen i udgiftspresset på området. I en mere
detaljeret analyse af de enkelte tilbud vil det være relevant at se på udviklingen i antal
modtagere af de enkelte typer af tilbud (pladser i dagpleje, vuggestue, børnehave og aldersintegrerede institutioner).
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Figur 2.2.2a: Udvikling i antal 0-5-årig og nettoudgiften pr. 0-5-årig
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Antal 0-5-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Der har i perioden 2007 til 2011 været et kraftigt udsving i antallet af 0-5-årige. Fra 2007
til 2009 faldt antallet af 0-5-årige med knap 5 pct. Fra 2009 til 2011 er antallet af 0-5-årige
imidlertid vokset til 3.676 svarende til en stigning på godt 7 pct. Fra 2011 og frem forventes en mere stabil udvikling i antallet af 0-5-årige.
I 2007 til 2010 er de afholdte udgifter pr. 0-5-årig forholdsvis stabile (dog svagt faldende
omkring et niveau på 77.000 kr. pr. 0-5-årig). Fra 2010 til 2011 ses imidlertid et kraft fald i
udgiften til 70.800 kr. pr. barn svarende til et fald på 7 pct. Fra 2011 og frem ligger udgiften pr. 0-5-årige på et mere stabilt niveau omkring 70.000 kr.
I foråret 2011 blev der truffet beslutning om indførelsen af tidlig SFO-start – på 4 skoler i
2011 og fuldt indfaset på alle skoler i 2012. Den tidlige SFO-start har lettet udgiftspresset
på dagtilbudsområdet – bevillingen til de afledte udgifter på SFO- og klubområdet indgår
imidlertid på aktivitetsområderne Skoler og Fritid. Såfremt rammerne korrigeres for effekten af de frigivne pladser som følge af tidlig SFO-start, er udgiften pr. 0-5-årig i 2011 og
frem omkring 71.000 kr. og 72.000 kr. pr. barn.
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Figur 2.2.2b: Udvikling i antal 0-5-årig og nettoudg. pr. 0-5-årig (indeks 2007 niveau)
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Der er i perioden 2007 til 2010 et sammenfald mellem udviklingen i antallet af børn og det
samlede regnskab for området. Dette ses også af udviklingen i nettoudgiften pr. 0-5-årig,
der i perioden 2007 til 2010 ligger forholdsvist stabil. Der er således sket en høj grad af
tilpasning af områdets samlede forbrug i forhold til udviklingen i børnetallet.
Fra 2010 til 2011 ses imidlertid en kraftig stigning i antallet af 0-5-årige samtidig med, at
den økonomiske ramme falder. Som følge heraf falder udgiften pr. 0-5-årig markant.
De faldende udgifter fra 2011 og frem skal bl.a. ses i lyset af, at der i budgettet for 20112014 blev indarbejdet en række budgetreduktioner på området – herunder bl.a. fællespasning i sommerferien og afskaffelse af ekstra timer til fysiske forhold. Den samlede effekt af
de iværksatte tiltag er ca. 5 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 og frem.
Derudover skal det bemærkes, at udviklingen i børnetallet fra 1/1 2010 til 1/1 2011 afveg
markant fra forventningen i kommunens befolknings- og institutionsprognose, som ligger til
grund for kapacitetstilpasningen og opgørelsen af normeringen ved budgetlægningen. Det
faktiske antal 0-5-årige pr. 1/1 2011 var således 175 børn højere end estimeret i befolkningsprognosen fra foråret 2010. Den ikke forudsete stigning i børnetallet har skabt et pres
på pladssituationen, som har betydet merindskrivning i daginstitutionerne. Merindskrivningen afregnes til en lavere enhedspris end egentlige opnormeringer, hvilket er medvirkende
til – på kortere sigt – at kunne forklare en reduceret nettoudgift pr. 0-5-årig. Der er imidlertid ikke budgetteret med merindskrivning. Budgettet i 2012 og frem er således kapacitetstilpasset i forhold til det forventede børnetal. Merindskrivningen kan derfor ikke forklare, at udgiftsniveauet i 2012 og de efterfølgende budgetår er fastholdt på 2011-niveauet.
Derimod skal det bemærkes, at kapacitetstilpasningen og ændringer i normeringen alene
slår igennem på de børnetalsafhængige udgifter (dvs. en marginal tilpasning). Når antallet
af børn stiger, som det har været tilfældet i 2011, vil det samlede afsatte budget pr. barn
alt andet lige falde.
En række andre faktorer kan påvirke udgiftsudviklingen pr. 0-5-årig – bl.a. fordelingen af
vuggestuebørn og børnehavebørn inden for aldersgruppen. En opgørelse af udviklingen i
antallet af 0-2-årige set i forhold til alle de 0-5-årige viser, at de 0-2-årige udgør 47,1 pct.
af aldersgruppen i 2007. I 2015 forventes andelen at udgøre 48,0 pct. Ændringer i sammensætningen af aldersgruppen ses derfor ikke at kunne medvirke til at forklare den faldende udgiftsudvikling pr. 0-5-årig.
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Derimod kan udgiftsudviklingen – og pladsbehovet – være påvirket af bl.a. ændringer i
tidspunktet for børnenes indslusning i pasningssystemet og dækningsgraderne samt udviklingen i anvendelsen af private institutioner og mellemkommunalt køb/salg af pladser (der
afregnes til den fulde gennemsnitspris). Der er ikke fortaget en nærmere analyser heraf,
idet sådanne forudsættes henlagt til særskilte analyser af området.
2.2.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.2.3: Udgifter til børnepasning i alt kr. pr. 0-5-årig
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Kilde: ECO Nøgletal 2011. Tabel 5.10 og 5.11.
Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.10-5.14, 5.17-5.19 og 3.09 og 3.16. Det bemærkes, at beregningen af ECO-nøgletallenes landsgennemsnit er ændret fra regnskab 2009, så alle kommuner
indgår i tallet. Tidligere har Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner været holdt ude af
beregningen. Der er ændret i sammensætning af sammenligningsgruppen fra 2009.

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses generelt den samme tendens som beskrevet i afsnit
2.2.2. Således falder udgifterne fra 81.000 kr. pr. 0-5-årig i 2007 til godt 72.000 kr. pr. 05-årig i 2011. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til børnepasning er dog ikke
fuldt identisk med aktivitetsområdet Børn – dagtilbud. Det i figur 2.2.3 viste udgiftsniveau
er derfor ikke direkte sammenlignet med beskrivelsen i afsnit 2.2.1 og 2.2.2.
Det er et fællestræk for sammenligningskommunerne og –grupperne, at udgiftsniveauet er
faldet fra 2009 til 2011. Derudover ses det, at alle – på nær gennemsnittet for hele landet
– har et udgiftsniveau i 2011, der ligger under 2007-niveau. Den afvigende udvikling for
hele landet skal ses i sammenhæng med den i 2009 ændrede opgørelsesmetode, hvor Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner nu også er indeholdt i beregningen, jf.
noten til figuren.
I forhold til sammenligningskommunerne og -grupperne er faldet i udgifterne i LyngbyTaarbæk Kommune sket fra et forholdsvist højt udgangsniveau i 2007. I 2007 var udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune højere end alle de viste sammenligningskommuner
og -grupper. I 2011 ligger udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune ”midt i feltet” og
fortsat over niveauet for Rudersdal Kommune, sammenligningsgruppen og landsgennemsnittet.
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2.3 Aktivitetsområde Børn – udsatte børn og unge
Sammenfattende konklusioner:
 Udviklingen i de økonomiske rammer viser, at området har været vanskeligt at styre. Der var en stor udgiftsstigning i 2009 – efterfølgende er udgifterne faldet.
 I 2011 er forbruget væsentligt under budgettet og tilbage på niveau med 2007. De
af forvaltningen iværksatte styringsmæssige initiativer synes således at have den
tilsigtede effekt på udgiftsudviklingen.
 Målt over hele perioden er der et fald i udgiftsniveauet pr. 0-22-årig.
 Der er store forskelle i udgiftsniveauet kommunerne imellem. Udviklingen i LyngbyTaarbæk Kommune afviger dog ikke markant fra de øvrige kommuner.
2.3.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområde Børn – udsatte børn og unge omfatter tilbud til børn og unge med særlige
behov. Dels forebyggende og andre mindre indgribende foranstaltninger, dels anbringelser
uden for hjemmet. Derudover omfatter området tilbud til hjemmeboende handicappede
børn og deres forældre.
Figur 2.3.1: Udvikling i budget og regnskab for udsatte børn og unge (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK.
Note: Opgjort i 2012-priser.

Udviklingen i det samlede budget og regnskab for området er i høj grad præget af et stort
merforbrug i 2009. I forlængelse af blev der indarbejdet et bevillingsmæssigt løft i de følgende års budgetrammer (såvel korrigeret budget 2010 og oprindeligt budget fra 2011 og
frem) – dog således at der sker en gradvis reduktion af rammerne mod niveauet i 2007, jf.
nedenfor.
Det fremgår af figur 2.3.1, at regnskabsresultatet i 2009 er på 109 mio. kr. svarende til et
merforbrug på 15 mio. kr. Merforbruget findes på både anbringelsesområdet og de forebyggende foranstaltninger. Der blev efterfølgende i foråret 2010 igangsat en række initiativer for at sikre en strammere økonomistyring. Der blev bl.a. iværksat et arbejde med implementering et koncept, som giver bedre grundlag for at forudsige konsekvensen af de
økonomiske disponeringer, samt en centralisering af bevillingskompetencen.
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Uanset de iværksatte initiativer var det dog vurderingen, at udgiftskurven ikke på kort sigt
vil kunne bringes tilbage på tidligere tiders niveau. Der gives derfor i foråret 2010 et væsentlig tillægsbevilling til områdets budget i 2010 og frem, dog således at der gradvist sker
en reduktion af rammerne i takt med, at de iværksatte styringsmæssige initiativer forventes at påvirke udgiftsudviklingen.
Samlet er det korrigerede budget i 2010 løftet til 104 mio. kr., hvilket også blev regnskabsresultatet i 2010. Niveauet i 2010 er dog lavere som følge af ekstraordinære refusionsindtægter på 3 mio. kr. vedrørende 2007-2009 – fraregnes denne indtægt, er såvel det korrigerede budget som regnskabsresultatet 3 mio. kr. højere.
I budgettet for 2011 indlægges en yderligere reduktion, så budgettet udgør 103 mio. kr. I
2012 og frem ligger rammerne omkring 95 og 96 mio. kr. svarende til niveauet i 2007.
Budgetniveauet i 2012 og frem afspejler dels den i foråret 2010 forudsatte udgiftsudvikling,
dels at der i budget 2012-2015 er indarbejdet yderligere initiativer vedrørende bedre forebyggelse og anbringelser i plejefamilier frem for institution samt yderligere fokus på opfølgning og tilsyn (mellem 4 og 5 mio. kr. årligt fra 2012 og frem).
Udviklingen i regnskabsresultatet viser, at iværksatte styringsmæssige initiativer synes at
have haft den tilsigtede effekt på områdets udgiftsudvikling. Særligt i 2011 ses en kraftig
opbremsning i udgifterne til et niveau under det budgetterede (svarende til et resultat omkring 95 mio. kr.). Man er således allerede i 2011 nået ned på et udgiftsniveau som forudsat i 2012 og frem.
Der er i perioden 2007 til 2012 tilført området nye DUT-kompenserede opgaver samt foretaget en omlægning af refusionsordningen svarende til 5 mio. kr. Såfremt der korrigeres
herfor, ville den økonomiske ramme i 2007 således have været 5 mio. kr. højere (jf. det
opgavekorrigerede budget, der i 2007 ligger 5 mio. kr. over det oprindelige budget).
2.3.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.3.2 beskrives udviklingen i den økonomiske ramme på aktivitetsområdet Børn –
udsatte børn og unge set i forhold til udviklingen i antallet af 0-22-årige. Beskrivelsen tager
udgangspunkt i dels figur 2.3.2a, der viser antal 0-22-årige og nettoudgiften pr. 0-22-årig,
dels figur 2.3.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Området omfatter mange forskelligartede tilbud – lige fra relativt billige forebyggende foranstaltninger til meget
dyre anbringelsessager. Derudover har indsatsen på nogle områder betydning for aktiviteten på andre områder. Der kan derfor vanskeligt opgøres én generel normeringsenhed for
området under ét. Der er her anvendt antal 0-22-årige som generel normeringsenhed, idet
udviklingen i antallet af 0-22-årige, alt andet lige, vil have betydning for det samlede udgiftspres på området. I mere detaljerede analyser af de enkelte foranstaltninger vil det bl.a.
være relevant at se på prisudviklingen på de forskellige tilbud samt udviklingen i antallet af
modtagere tilbuddene (eksempelvis anbragt børn i henholdsvis døgninstitutioner og familiepleje samt modtagere af forebyggende indsat). Sådanne analyser forudsættes henlagt til
særskilte analyser på området.
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Figur 2.3.2a: Udvikling i antal 0-22-årig og nettoudgiften pr. 0-22-årig
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Antal 0-22-årige er opgjort 1/1 i året. Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

Der har i hele perioden været en jævn stigning i antallet af 0-22-årige. Således er antallet
af 0-22-årige steget fra 13.850 personer i 2007 til 14.707 personer i 2011. I hele perioden
forventes en tilvækst i aldersgruppen på 10 pct.
I 2009 ses en kraftig stigning i udgifterne pr. 0-22-årig (fra 6.940 kr. til 7.710 kr. pr. 0-22årig svarende til en stigning på 11 pct.). Udgiftsudviklingen har særligt baggrund i regnskabsresultatet i 2009. Fra 2009 til 2011 ses derimod et kraftigt fald i nettoudgiften pr. 022-årig. Faldet skyldes især reduktionen i udgiftsniveauet, men også den fortsatte stigning
i antal 0-22-årige. I 2012 og frem forventes en ydereligere reduktion i udgifterne pr. 0-22årig. I 2015 er udgiften 6.240 kr. pr. 0-22-årig.
Figur 2.3.2b: Udvikling i antal 0-22-årig, regnskab/budget og nettoudg. pr. 0-22-årig (indeks 2007 niveau)
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Som følge af det stigende antal 0-22-årige ligger udviklingen i nettoudgiften pr. 0-22-årig
generelt under udviklingen i det samlede budget/regnskab. I 2011 og frem ligger den samlede økonomiske ramme på niveau med 2007. Men set i sammenhæng med demografiudviklingen er der målt over hele perioden tale om et fald i udgiftsniveauet pr. 0-22-årig. I
2015 ligger udgiftsniveauet pr. 0-22-årig 11 pct. under niveauet i 2007.
2.3.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.3.3: Udgifter til udsatte børn og unge i alt kr. pr. 0-22-årig
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Kilde: ECO Nøgletal 2011, tabel 5.10 og 5.11, og Danmarks Statistik.
Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.20-5.24. ECO-nøgletallene i 2007 og 2008 er oprindeligt opgjort pr. 0-18-årig. Tallene i 2007 og 2008 er omregnet til en normering pr. 0-22-årig.

ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til udsatte børn og unge ikke er fuldt identisk
med aktivitetsområdet Børn – udsatte børn og unge. I ECO-nøgletallene er der bl.a. ikke
indregnet udgifter til særlige dagtilbud, kommunal genoptræning (Motorikhuset) og kontante ydelser. Det i figur 2.3.3 viste udgiftsniveau er derfor ikke direkte sammenligneligt med
beskrivelsen i afsnit 2.3.1 og 2.3.2.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses dog den samme overordnede udvikling som beskrevet i
afsnit 2.3.1 og 2.3.2, hvor udgifterne pr. 0-22-årig stiger markant i 2009. Udgiften udgør
4.950 kr. pr. 0-22-årig i 2007. I de følgende to år stiger udgiften – mest i 2009 – til 6.000
kr. pr. 0-22-årig svarende til en stigning på 21 pct. Der er således tale om en kraftigere
udgiftsudvikling for de her viste funktionsområder end for hele aktivitetsområdet. Herefter
falder udgiftsniveauet. Budgettet for 2011 udgør 5.270 kr. pr. 0-22-årig svarende til 7 pct.
over udgiftsniveauet i 2007.
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Der er store forskelle i udgiftsniveauet kommunerne i mellem. De gennemsnitlige udgifter i
hele landet og Region Hovedstaden ligger væsentligt over Lyngby-Taarbæk Kommune. I
hele perioden ligger udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune under niveauet for sammenligningsgruppen. Derimod har Gentoft Kommune et udgiftsniveau, der ligger væsentligt
under Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at bl.a. rammebetingelserne i forhold til socioøkonomiske forhold har betydning for udgiftsniveauet på området. Generelt ses det dog ikke, at udviklingen i udgiftsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune afviger markant fra udviklingen i de øvrige kommuner. Det skal i øvrigt bemærkes, at
regnskabsresultat i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger væsentligt under budgettet for 2011,
jf. afsnit 2.3.1. Den faktiske udgift pr. 0-22-årig vil derfor være noget lavere end vist her.
Det er uklart, hvorvidt det samme er tilfældet for sammenligningskommunerne.
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2.4 Aktivitetsområde Ældre
Sammenfattende konklusioner:
 Budgettet og regnskabet er vokset frem til 2010 – primært som følge af mangel på
kvalificeret arbejdskraft, om- og udbygningen af kommunens plejeboliger og et øget
antal ældre med særlige behov.
 Fra 2011 er budgettet reduceret som følge af bl.a. træning før varig hjælp, stordriftsfordele ved de ombyggede plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.
 Udgifterne til pr. plads i plejeboliger falder henover perioden.
 Udgifterne pr. 65+-årig i LTK ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
 Timeprisen på praktisk hjælp ligger i den øvre del af sammenligningsgruppen.
2.4.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområde Ældre omfatter primært drift af plejeboliger, herunder køb og salg af pladser i plejeboliger, personlig- og praktisk hjælp og madservice. Derudover omfatter området
udgifter til boligydelse, hjælpemidler, ældre med særlige behov og kørsel til aktiviteter.
Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.
Figur 2.4.1: Udvikling i budget og regnskab for ældre (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK (2012-prisniveau)

Det oprindelige budget for aktivitetsområde Ældre har været stigende til og med 2010,
hvorefter det er aftaget særligt i 2012 og 2013. I perioden 2007 til 2010 er budgettet steget fra 541 mio. kr. til 592 mio. kr. svarende til en stigning på 9 pct. Efterfølgende er budgettet reduceret til 569 mio. kr. i 2015 svarende til en reduktion på 4 pct.
Det korrigerede budget er større end det oprindelige budget i perioden frem til og med
2010, hvorefter det er på niveau med det oprindelige budget. Området har således fået
tillægsbevillinger i den samme del af perioden, hvor der har været en vækst i budgettet.
Tillægsbevillingerne var i perioden 2007-2010 ca. 10-15 mio. kr. årligt.
Regnskabet har været større end budgettet i perioden 2007-10. I 2007 var afvigelsen
størst – 39 mio. kr., men er siden reduceret til ca. 15 mio. kr. i 2008-10. Det bemærkes, at
regnskabet for 2011 ligger 3 mio. kr. under det oprindelige budget.
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Afvigelserne i perioden 2007 - 2010 på såvel budget som regnskab skal ses i lyset af, at
der var en stor udfordring i at finde kvalificeret arbejdskraft, og dermed steg udgifterne til
eksterne vikarer væsentligt på såvel områdecentrene som i hjemmeplejen. Derudover var
og er plejeboligmassen i Lyngby-Taarbæk Kommune i gang med at blive ombygget og gjort
tidssvarende. Denne proces medfører øgede udgifter i perioden til køb af pladser i plejeboliger i andre kommuner, hvilket er ca. 20 pct. dyrere pr. plads end en plads i kommunens
egne plejeboliger. Endvidere blev der åbnet 26 flere plejeboliger i perioden. Endelig er udgifterne til ældre med særlige behov vokset som følge af den generelle demografiske udvikling, hvor den gennemsnitlige levetid for disse personer stiger.
For så vidt angår reduktionerne i budgettet fra 2011 og frem, skyldes det bl.a. træning før
varig hjælp herunder også et kompetenceløft af medarbejderne, stordriftsfordele ved de
nye og ombyggede plejeboliger herunder også lukning af utidssvarende plejeboliger og anvendelsen af ny teknologi.
2.4.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.4.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Ældre set i forhold
til udviklingen i henholdsvis antallet af 65+- og 85+-årige, samt driftsudgiften i kommunens plejeboliger.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.4.2a, der viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. borger, dels figur 2.4.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007.
Baggrunden for opdelingen er, at en stor af indbyggerne først er berettiget til ydelserne på
aktivitetsområdet, når de er fyldt 65 år. På den anden side er det ikke alle borgere over 65
år, der medfører udgifter på ældreområdet. Når borgerne er blevet 85 år vil de fleste være
omfattet af én eller anden form for hjælp.
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Figur 1.4.2a: Udvikling i antal 65+-årig og nettoudgiften pr. 65+-årig

2015

Nettoudgift pr. 65+-årig

Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012 priser.

I figur 2.4.2a fremgår det, at der i perioden 2007-2009 var et lille fald i antallet af 65+årige, mens antallet er steget efterfølgende og forventes at stige frem til 2015. Der var
således 10.062 borgere over 65 år i 2007 – et antal der faldt til 9.975 i 2009, og som forventes at udgøre 10.630 i 2015.
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I 2007 til 2010 stiger nettodriftsudgifterne pr. 65+-årig fra knap 58.000 kr. til knap 61.000
kr., hvorefter de falder gradvist til ca. 54.000 kr. sidst i perioden.
Figur 2.4.2b: Udvikling i antal 65+-årig og nettoudg. pr. 65+-årig (indeks 2007-niveau)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

I figur 2.4.2b fremgår det, at antallet af 65+-årige vil stige fra indeks 100 til indeks 106 i
2015. Udgifterne 65+-årig steg til indeks 105 i 2010, men vil falde til indeks 98 i 2015.
Indekset over nettoudgifterne pr. 65+-årig vil falde mere end det samlede regnskab, som
er på indeks 93 i 2015. Udgifterne på aktivitetsområdet forventes i budgetoverslag 2015
således lidt under niveauet i regnskab 2007, mens nettoudgifterne pr. 65+-årig er ca. 7
pct. lavere.
Som nævnt i afsnit 2.4.2, så er der en væsentlig del af borgerne over 65 år, som ikke modtager ydelser omfattet af aktivitetsområdet. Det vil gruppen af borgere over 85 år derimod
gøre. Figur 2.4.2c og 2.4.2d er opbygget på samme vis som figur 2.4.2a og 2.4.2b, men
her er udgifterne sammenholdt med udviklingen i antallet af borgere over 85 år.
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012 priser.
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Figur 2.4.2c: Udvikling i antal 85+-årig og nettoudgiften pr. 85+-årig
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Af figur 2.4.2c fremgår det, at der vil være en stigning i antallet af 85+-årige fra 1.904 i
2007 til et forventet antal på 1.985 i 2015. I denne udvikling indgår også en stigning i
gruppen af borgere over 90 år fra 571 i 2007 til et forventet antal i 2015 på 808 borgere.
Udviklingen i nettoudgifterne pr. 85+-årig udviser et ujævnt forløb. Udgiften i 2011 er på
niveau med 2008, men falder generelt igennem perioden fra knap 305.000 kr. i 2007 til
286.000 kr. i 2015.
Det fremgår af figur 2.4.2d, at antallet af 85+-årig stiger i perioden fra indeks 100 i 2007
til indeks 104 i 2015, mens nettoudgiften falder til indeks 94 i 2015.
Figur 2.4.2d: Udvikling i antal 85+-årig og nettoudgiften pr. 85+-årig
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt LTK’s befolkningsprognose.
Note: Nettoudgifter er opgjort i 2012-priser.

I forhold til de andre store serviceområder som skoler og dagtilbud er det ikke alle borgere
over 65 år, der får hjælp fra kommunen, ligesom graden af hjælp kan variere meget. En af
indikatorerne for udgiftsudviklingen for området er derfor udgiften pr. plejebolig. I figur
2.4.2e og 2.4.2f nedenfor er nettoudgiften pr. plads sammenholdt med antallet af pladser
og det samlede budget og regnskab.
Af figur 2.4.2e fremgår det, at antallet af pladser i plejeboliger i perioden 2010-2015 ændres meget. Det skyldes den igangværende om- og udbygningsplan på området. Det bemærkes, at antallet af pladser er både permanente og midlertidige.
Nettoudgiften er faldende igennem hele perioden. Det skyldes bl.a. stordriftsfordele ved de
ombyggede plejeboliger, lukning af Lykkens Gave og ændrede arbejdsgange.
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Figur 2.4.2e: Udvikling i antal pladser i plejeboliger og nettoudgiften pr. plads
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Af figur 2.4.2f fremgår det, at nettoudgiften pr. plads forventes at være indeks 95 i 2015.
Det svarer til, at driftsudgiften forventes at være 5 pct. lavere i 2015 end i 2010.
Figur 2.4.2f: Udvikling i antal pladser i plejeboliger og nettoudg. pr. plads (indeks 2010
niveau)
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2.4.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.4.3a: Ældreudgifter i alt kr. pr. 65+-årig
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Kilde: De kommunale nøgletal.
Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 4.62.82 grp. 001, 4.62.84, 5.32.30, 5.32.32 (ekskl. grp. 003),
5.32.33-5.32.34, 5.32.35 grp. 001, 005-007, 009-011, 091, 093 samt 5.38.53 (grp. 002).

I figur 2.4.3a er vist udviklingen i ældreudgifterne pr. 65+-årig i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med
udgifterne på aktivitetsområdet Ældre. Det er primært opdelingen af udgifter mellem aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sundhed, der gør sammenligningen vanskelig. Derfor er de i figur 2.4.3 viste udgiftsniveauer for ældreudgifter i Lyngby-Taarbæk Kommune
ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.4.1 og 2.4.2 Derudover har konteringen af administrative medarbejdere på plejehjemmene betydning for udgiftsniveauet,
således har eksempelvis Gentofte i nogle år dobbelt så mange administrative medarbejdere
og ledere pr. 1000 65+-årige end Lyngby-Taarbæk Kommune, mens de øvrige sammenligningsgrupper ligger på nogenlunde samme niveau.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses der generelt den samme tendens som i figur 2.4.2a
med stigende udgifter frem til 2010 og et efterfølgende fald i 2011, når der ses bort fra
faldet fra 2008-2009. Niveauet for udgifterne i 2011 er 58.834 kr. hvilket er på niveau med
2007 (58.785 kr.)
For sammenligningskommunerne og –grupperne, undtagen Gladsaxe, er der det fællestræk, at udgiftsniveauet har været faldende fra 2007 til 2011, og at faldet svarer til ca. 7-8
pct. henover perioden. Gladsaxe adskiller sig ved, at udgiftsniveauet er reduceret 2 pct.
henover perioden.
Gentofte har det højeste udgiftsniveau foran Lyngby-Taarbæk Kommune. Gennemsnittet i
Region Hovedstaden lå på niveau med Lyngby-Taarbæk Kommune i 2007, men ligger ca.
3.000 kr. under Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011.
En del af forklaringen af de højere udgifter pr. borger over 65 år i Gentofte og LyngbyTaarbæk Kommune kan skyldes befolkningssammensætningen i kommunerne. Lyngby-
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Taarbæk Kommune har bl.a. den højeste andel af ældre over 85 år, og denne gruppe af
borgere modtager meget hjælp.
I figur 2.4.3b nedenfor er en opgørelse over den revisionsgodkendte timepris for praktisk
hjælp. Timepriserne vedrører levering af hjemmehjælp beregnet ud fra kommunernes egne
direkte omkostninger inkl. overhead. De viste timepriser er de eksterne timepriser, der bruges til afregning af private leverandører. Timepriserne er fejlbehæftede i den første del af
perioden, så en sammenligning på tværs af årene skal tages med det forbehold.
Timeprisen er trods dette interessant, da sammenligningen på tværs af kommuner tilnærmelsesvis er uafhængig af serviceniveauet.
I Lyngby-Taarbæk Kommune falder timeprisen fra 2007 til 2008, hvorefter den stiger
svagt, så den i 2011 er en anelse højere end i 2007. Faldet i timeprisen virker logisk, da
det primært var i 2007, at der var problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, jf.
afsnit 2.4.1, og lønudgifter er den primære udgift i timeprisen. Gladsaxe har de højeste
timepriser igennem hele perioden, mens den laveste timepris er i Rudersdal og Gentofte.
Timeprisen på såvel praktisk hjælp som personlig hjælp vil blive analyseret nærmere i den
bestilte budgetanalyse på området.
Figur 2.4.3b: Timepris for praktisk hjælp kr.
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Kilde: Frit-valgs databasen. Opgjort ekskl. moms.
Note: 2012-priser. (Der foreligger ingen opgørelse for hele landet for 2011)
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2.5 Aktivitetsområde Handicappede
Sammenfattende konklusioner:
 Udgifterne har været stigende i hele perioden for både budget og regnskab.
 Udgifterne på de nye opgaveområder er steget med 40 mio. kr. fra regnskab 2007
til 2011, hvilket til dels skyldes aftrapning af statsrefusionen og nye opgaver.
 Udgifterne til førtidspension er stigende i hele perioden – en stigning som staten finansierer via bloktilskuddet.
 Det er ikke kun Lyngby-Taarbæk Kommune, der har oplevet en stigning i udgifterne,
og stigningen har procentuelt været lavere end i de fleste sammenligningskommuner.
 Der er forholdsvis mange modtagere af ydelser i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til andre kommuner i Region Hovedstaden. Til gengæld er nettoudgiften pr.
modtager og pr. 18-64-årig blandt de laveste.
2.5.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og vedrører derfor
primært opgaver overtaget i forbindelse hermed. Derfor er den primære opgave tilbud og
hjælp til borgere i aldersgruppen 18-64 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Derudover omfatter området udgifter til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg.
Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.
Figur 2.5.1a: Udvikling i budget og regnskab for handicappede (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset igennem hele perioden fra 254 mio. kr. i 2007 til 342 mio. kr. i 2015.
Væksten i budgettet skyldes primært to forhold.
For det første havde de nye opgaver på området en indkøringsfase, hvor staten over en
periode aftrappede refusionssatserne fra et højt niveau i 2007 til et lavere niveau i 2010.
Kommunen er kompenseret for dette via bloktilskuddet. Denne indkøringsfase har isoleret
set øget udgifterne frem til 2010. Denne kendsgerning er den primære årsag til, at det opgavekorrigerede budget ligger væsentligt over det oprindelige budget i perioden 2007-
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2009. Hertil kommer nye opgaver i form af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
og brugerstyret personlig assistance (BPA-ordningen).
For det andet indgår udgifterne til førtidspension i den samlede ramme. Udgifterne til førtidspension er omfattet af refusion fra staten, men da refusionsprocenten er gradvist reduceret fra 100 til 50 og nu 35 pct. af udgiften, så er nye førtidspensionister dyrere end de,
der forlader ordningen. Dermed øges udgifterne, selvom antallet er konstant. De øgede
udgifter bliver kompenseret ved, at staten øger den del af bloktilskuddet, som omfatter de
budgetgaranterede udgifter.
Afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet er indsnævret henover perioden i
takt med, at dokumentationen på området er forbedret. Den store forskel mellem korrigeret budget 2007 og regnskab 2007, samt budget 2008 og regnskab 2008 skyldes omflytning af budget til ældreområdet.
I figur 2.5.1b nedenfor er udgifterne til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg
fjernet fra aktivitetsområdets samlede ramme for bedre at kunne illustrere udviklingen i
udgifterne på de nye opgaveområder.
Det fremgår, at der er vækst i udgifterne i det oprindelige budget i den første del af perioden – hvor årsagen delvis er, at refusionen aftrappes og bloktilskuddet øges, mens kurven
flader ud fra og med 2010. Der er ikke budgetteret med stigende udgifter fra og med 2012,
så væksten i udgifterne på det samlede aktivitetsområde Handicappede fra 2012 skyldes
alene udgifterne til førtidspension.
Fra 2007 til 2011 har regnskabsresultatet udvist en samlet vækst på området på knap 40
mio. kr., hvoraf en del skyldes lavere refusion, som er finansieret ved et højere bloktilskud
samt nye opgaver – primært særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og brugerstyret
personlig assistance (BPA-ordningen).
Figur 2.5.1b: Udvikling i budget og regnskab for handicappede ekskl. førtidspension og boligsikring samt andre tillæg (mio. kr.)
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2.5.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.5.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Handicappede
fratrukket udgifter til førtidspension og boligsikring samt andre tillæg set i forhold til udviklingen i antallet af 18-64-årige. Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.5.2a, der
viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. 18-64-årig, dels figur 2.5.2b, hvor udviklingen
er indekseret i forhold til 2007.
Af figur 2.5.2a fremgår det, at nettoudgiften pr. 18-64 årig stiger i den første del af perioden fra 5.748 kr. i 2007 til 6.949 i 2011 og er herefter budgetteret til at være jævnt faldende til 6.659 kr. i 2015. I samme periode er antallet af 18-64 årige steget fra 30.748 i
2007 31.385 i 2015.
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Figur 2.5.2a: Udvikling i antal 18-64-årige, nettoudgiften ekskl. udgifter til førtidspension,
sygesikring m.v. pr. 18-64 årig
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

En stigning fra 2007 til 2011 på 1.200 kr. svarer til merudgifter på 35-40 mio. kr., da nettoudgifterne sammenholdes med antallet af 18-64 årige. Stigningen skal dog sammenholdes med dels den reducerede refusion og dels de øgede udgifter til STU og BPA-ordningen.
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Antal 18-64-årig

Figur 2.5.2b: Udvikling i antal 18-64-årige, nettoudgift pr. 18-64-årig ekskl. udgifter til førtidspension, sygesikring mv. pr. 18-64-årig og regnskab/budget (indeks 2007 niveau)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

I figur 2.5.2b ses de samme tendenser som i figur 2.5.2a. Udviklingen i antallet af 18-64årige er tilnærmelsesvis konstant, og dermed er udviklingen i nettoudgiften pr. 18-64 årig
og samlet budget/regnskab stort set identiske. I perioden stiger disse således til henholdsvis indeks 121 og 123 i 2011, men falder efterfølgende til indeks 116 og 118 i 2015.
2.5.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.5.3a: Udgifter til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+-årig
5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000
R07

R08

Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Hele landet

R09
Gentofte
Sammenligningsgrup.

R10

B11
Gladsaxe
Region hovedstaden

Kilde: ECO-Nøgletal 2011
Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 5.35.40, 5.38.42-5.38.59. Det bemærkes, at beregningen af
ECO- nøgletallenes landsgennemsnit er ændret fra regnskab 2009, så alle kommuner indgår i tallet.
Tidligere har Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner været holdt ude af beregningen.
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I figur 2.5.3a er vist udviklingen i udgifter til voksne med særlige behov pr. 18+-årig i
Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden og hele landet.
Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområde Handicappede. Det er primært udgifter til voksne med særlige behov over 65
år, som i Lyngby-Taarbæk Kommune henføres til ældreområdet, samt udeladelsen af udgifter til voksenspecialundervisning og STU, der gør, at de i figur 2.5.3a viste udgiftsniveauer
for udsatte voksne med særlige behov i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.5.1 og 2.5.2.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses dog den samme tendens som i figur 2.5.2a med stigende udgifter i starten af perioden, og med fald fra 2009. Udgiftsniveauet er større i 2011
(4.188 kr.) end i 2007 (3.748 kr.), men stadig væsentligt lavere end i 2009 (4.567 kr.). I
2011 er sammenligningen baseret på de budgetterede udgifter. Regnskabstallet for Lyngby-Taarbæk Kommune er 4.144 kr. i 2011, så udgifterne er en anelse lavere end vist på
figuren ovenfor.
Udviklingen i sammenligningskommunerne og –grupperne viser samme tendens som i
Lyngby-Taarbæk Kommune med stigende udgifter. Nogle af sammenligningsgrupperingerne
har også faldende udgifter fra 2009, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune, mens andre først
oplever et fald i 2010. De grupper, der ligger lavest og væsentligt under Lyngby-Taarbæk
Kommune i 2007, har den største vækst i udgifterne i perioden.
Udgiften pr. 18-64-årig eller 18+-årig giver imidlertid ikke et særligt præcist billede af enhedsomkostningerne, da det kun er en begrænset del af borgerne i disse aldersgrupper,
der modtager ydelser efter serviceloven. Her er det relevant at kigge på enhedsudgiften pr.
modtager. Ballerup Kommune har udarbejdet en rapport med inddragelse af og indberetning fra alle kommuner i hovedstaden. Rapporten tager også bedre højde for forskellig konteringspraksis.
I figur 2.5.3b er et uddrag fra denne rapport. Den viser udgifterne til visse typer af tilbud til
voksne med særlige behov i 2010 i kommunerne i Region Hovedstaden. For LyngbyTaarbæk Kommune viser opgørelsen, at såvel enhedsudgift pr. modtager (228.125 kr.)
som nettodriftsudgift pr. 18-64-årig (5.473 kr.) er blandt de laveste i Region Hovedstaden,
mens andelen af modtagere er blandt de højeste (22,6). I den tilsvarende rapport fra 2009
var enhedsudgiften 294.168 kr. pr. modtager, nettodriftsudgiften 5.592 kr. pr. 18-64-årig
og andelen af modtagere 19,0.
Dette kunne indikere, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har en stram visitation i forhold
til andre kommuner, men at de tildelte ydelser er relativt begrænsede, da nettodriftsudgiften pr. 18-64-årig er lav. Til sammenligning er andelen af modtagere i Gladsaxe meget lav,
mens enhedsudgiften er meget høj og nettodriftsudgiften pr. 18-64-årig er på niveau med
Lyngby-Taarbæk Kommunes. Dette kunne indikere strammere visitation end i LyngbyTaarbæk Kommune.
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Figur 2.5.3b: Enhedsudgifter, nettodriftsudgifter modtagerandele af visse tilbud omfattet af
serviceloven
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*Halsnæs har ikke kunne angive antallet af borgere der får støtte under § 97. Hillerød har ikke kunne
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oplysninger vedr. § 109-110.
** Nettodriftsudgiften er inkl. refusion.
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2.6 Aktivitetsområde Sundhed
Sammenfattende konklusioner:
 Det oprindelige budget og regnskabet stiger i perioden – primært som følge af omlægningen af medfinansieringen og aftalt aktivitetsstigning på hospitalerne.
 Sundhedsudgifterne i Lyngby-Taarbæk Kommune er større end i sammenligningskommunerne.
 Medfinansieringen af behandlingerne på sygehusene er den primære udgift på aktivitetsområdet, og omlægningen fra og med 2012 er væsentlig at følge.
2.6.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen og vedrører derfor
primært opgaver overtaget i forbindelse hermed. Den primære udgiftspost er medfinansieringen af hospitalernes udgifter til behandling af kommunens borgere. Derudover omfatter
området genoptræningscenteret, tandplejen og behandling af stof- og alkoholmisbrug.
Figur 2.6.1: Udvikling i budget og regnskab for Sundhed (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset gennem hele perioden fra 172 mio. kr. i 2007 til 210 mio. kr. i 2011 og
herefter til 277 mio. kr. i 2015.
Stigningen i perioden 2011-2015 skyldes, at kommunernes medfinansiering ændres fra et
stort fast tilskud (grundbidrag på 63,6 mio. kr. i budget 2011) og en lille medfinansiering af
den enkelte behandling til en væsentlig højere medfinansiering af somatiske behandlinger,
uændret medfinansiering af psykiatriske behandlinger og intet fast tilskud. Ændringen skal
øge kommunernes incitamenter i den forebyggende sundhedsindsats.
Denne ændring øger budget 2012 med 71,6 mio. kr. i forhold til budget 2011, og der er
samlet tilført nye opgaver for 79 mio. kr. i 2012 i for hold til 2007. Finansieringen kommer
primært fra de finansielle konti, hvor udgiften til grundbidrag bortfalder.
Ændringen fra budget 2007-2010 skyldes primært de årlige økonomiforhandlinger mellem
Danske regioner og Regeringen normalt har udmøntet sig i aftaler om realvækst i hospitalernes aktivitet – en realvækst som kommunerne samlet set er blevet kompenseret for via
bloktilskuddet
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En del af realvæksten opnås ved øget anvendelse af ambulant behandling på hospitalerne
med hurtigere udskrivelse af patienterne som følge. Den hurtigere udskrivelse – også kaldet accelererede patientforløb - er en udfordring for hjemmeplejen, da de ældre borgere vil
være mere plejekrævende. Dette er en udfordring for alle kommuner, men den demografiske sammensætning i Lyngby-Taarbæk Kommune med en forholdsvis stor befolkningsandel
over 65 år i forhold til andre kommuner giver en større udfordring.
Derudover har den nævnte demografiske udvikling med en forholdsvis stor befolkningsandel over 65 år isoleret set en tendens til at presse antallet af sygehusbesøg op og derved
også udgifterne.
Endelig har opgaveomlægningen givet hospitalerne en udfordring i at registrere alle behandlinger. Registreringen af ydelser er nødvendig for at kunne opkræve medfinansiering
fra kommunerne. Denne opgave er blevet opprioriteret, hvilket også har medvirket til øgede udgifter.
Regnskabet stiger frem til 2009, hvorefter det falder i både 2010- og 11. Forklaringen er
langt hen ad vejen det samme som ovenfor, men det skal dertil også bemærkes, at den
store stigning fra 2008-2009 skyldes øget aktivitet i 2009 som følge af sygehuskonflikten i
april-juni 2008. Faldet i de efterfølgende år skal ses i lyset af denne ekstraordinært høje
aktivitet. Dog skal faldet fra 2010 til 2011 sammenholdes med et stort aktivitetsfald på
hospitalerne i Region Hovedstaden i samme periode. Størstedelen af Lyngby-Taarbæk
Kommunes borgere bliver behandlet på hospitaler i netop Region Hovedstaden.
2.6.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.6.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Sundhed set i
forhold til udviklingen i antallet af indbyggere.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.6.2a, der viser antallet af borgere og nettoudgiften pr. borger, dels figur 2.6.2b, hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007.
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen.
Note: Opgavekorrektion er lavet med udgangspunkt i 2012. Der er korrigeret for nye opgaver, der
har indgået i Lov- og cirkulæreprogrammet og omlægningen af medfinansieringen.
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I figur 2.6.2a er antallet af indbyggere sammenholdt med henholdsvis udgifterne pr. indbygger og udgifterne pr. indbygger korrigeret for nye opgaver. Det fremgår, at de opgavekorrigerede nettoudgifter er vokset fra ca. 5.000 kr. pr. indbygger i 2007 til knap 6.000 kr.
i 2009 og falder herefter løbende til godt 5.000 kr. i 2015. Faldet i nettoudgiften pr. indbygger er en kombination af stigende folketal og de forventede effektiviseringer som følge
af bl.a. forløbsprogrammer, reducerede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospitalerne og lavere udgifter til af alkoholmisbrugere.
Figur 2.6.2b: Udvikling i antal indbyggere, nettoudgift pr. indbygger og regnskab/budget
(indeks 2007 niveau)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt befolkningsprognosen

I figur 2.6.2b ses nogle af de samme tendenser som ovenfor. Indbyggertallet er svagt stigende over perioden, hvilket reducerer nettoudgiften pr. indbygger i forhold til det samlede
budget. Indekset over den opgavekorrigerede nettoudgift pr. indbygger viser en stigning
frem til 2009 til indeks 110, men det falder herefter løbende til indeks 106 i 2015. Der er
således en vækst i nettoudgifterne pr. indbygger på 6 pct. fra regnskab 2007 til budget
2015.
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2.6.3 Sammenligning af nøgletal
Figur 2.6.3: Udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indbygger
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Kilde: ECO Nøgletal 2011
Note: Opgjort i 2012-priser. Funktion 04.62.81, 04.62.82, 04.62.84 (fra 2009), 04.62.88 og
04.62.90. Alle genoptræningscenterets udgifter til genoptræning blev i 2007-09 konteret på funktion
04.62.82. En del af genoptræningsplanerne vedrører imidlertid genoptræning efter serviceloven (fkt.
05.32.32). Der er skønsmæssigt korrigeret for dette i udgifterne for LTK.

I figur 2.6.3 er vist udviklingen i sundhedsudgifterne pr. indbygger i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i henholdsvis en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Sundhed. Det er primært opdelingen af udgifter mellem aktivitetsområderne ældre og sundhed, der gør sammenligningen vanskelig. Derfor er de i figur 2.6.3 viste udgiftsniveauer for sundhedsudgifter i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.6.1 og
2.6.2.
Der ses en tendens for de viste sammenligningskommuner og –grupper til stigende udgifter
henover perioden, dog med fald fra 2010 til 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune ligger øverst
blandt alle sammenligningsgrupperne. En del af forklaringen kan være den demografiske
sammensætning med flere ældre som nævnt i afsnit 2.6.1 ligesom aktiviteten på hospitalerne i Region Hovedstaden steg kraftigt i 2010. Der ses bl.a. også store stigninger i udgifterne i såvel Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner som Region Hovedstaden under
ét. Den primære del af udgifterne er den aktivitetsbestemte medfinansiering, som i LyngbyTaarbæk Kommune udgjorde knap 2.300 kr. af de samlede udgifter på 3.153 kr. i 2010.
Disse udgifter bliver væsentlige at følge, når den nye finansieringsmodel træder i kraft fra
2012.
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2.7 Aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde
Sammenfattende konklusioner:
 Den samlede budgetramme er faldet med ca. 35 pct. i perioden 2007 til 2015, hvilket er en samlet reducering af budgetrammen på i alt 11 mio. kr.
 Den igangsatte konkurrenceudsættelse af området udgør 4 mio. kr. af den samlede
budgetreduktion på området, svarende til lidt over tredjedel af den samlede reduktion.
 Sammenholdt med de øvrige nabokommuner, sammenligningsgruppen og gennemsnittet for Region Hovedstaden falder aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde fra et relativt højt udgiftsniveau ned til et niveau svarende til de øvrige nabokommuner og gennemsnittet for Region Hovedstaden. Niveauet er dog stadig noget
højere end sammenligningsgruppen.
2.7.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens grønne naturområder, parker, strande og kirkegårde. Derudover leverer området
ydelser i forhold til drift og vedligeholdelse af kommunale institutioner og skoler med vedligeholdelseskontrakter. Endeligt omfatter området udgifter til diverse udendørs arrangementer og begivenheder. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede
budgetrammer på aktivitetsområdet.
Figur 2.7.1: Udvikling i budget og regnskab for grønne områder (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Den samlede budgetramme for aktivitetsområdet Grønne områder og kirkegårde har generelt været faldende fra 31 mio. kr. i 2007 til 20 mio. kr. i 2012. Fra 2012 til 2015 er den
samlede budgetramme uændret. Området Grønne områder og naturpladser er i perioden
2007 til 2012 reduceret med ca. 10 mio. kr., heraf 4 mio. kr. som følge af konkurrenceudsættelse. De resterende 6 mio. kr. kan henføres til justering af serviceniveau, organisations- og kapacitetstilpasninger samt effektiviseringer. Området Station og idrætsanlæg
samt området kystsikring er i perioden 2007 til 2012 reduceret med lidt under 1 mio. kr.
som følge af ændret serviceniveauer og besparelser på kommunens friluftsbade og kystsikring. Budgetrammen for 2012 for området Kirkegårde er stort set uændret i forhold til niveauet for 2007, dog er der i perioden sket en lukning af aktiviteterne omkring kremering.
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Afvigelserne mellem oprindeligt budget og korrigeret budget i 2009 på 4 mio. kr. kan i det
væsentligste henføres til dels overførsler af mindreforbrug i 2008 på 2,1 mio. kr., dels tillægsbevillinger som følge af manglende salg af orgel på 0,8 mio. kr. og tilbageførsel af tidligere udmøntet besparelser på 0,4 mio. kr. samt korrektion for flytning af opgaver i forbindelse med bygningsvedligehold på 0,7 mio. kr.
Afvigelsen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget i 2011 på 3,8 mio. kr. kan i det
væsentligste henføres til dels fjernelse af indtægtskravet i forbindelse med lunkningen af
aktiviteter i forbindelse med kremering på 2,1 mio. kr. Dels tillægsbevillinger givet i forbindelse med øgede udgifter til stormfald og vinterforanstaltninger på 1,1 mio. kr., tilbageførsel af tidligere besparelser i forhold til Taarbæk Søbad på 0,1 mio. kr. samt som følge af
færre indtægter fra kirkegårde på grund af fald i antallet af højtider på 0,5 mio. kr.
2.7.2 Nøgletalsudvikling
I afsnittet beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Grønne områder og
kirkegårde set i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15. Endvidere er budgetrammen
angivet eksklusive den besparelse (den sorte stiplet linje), der er lagt på området, som
følge af konkurrenceudsættelse.
Figur 2.7.2: Udvikling i nettoudgiften pr. indbygger
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

Af figur 2.7.1 fremgår det, at nettoudgiften pr. indbygger er faldet med 208 kr. pr. indbygger fra 2007 til 2012, heraf udgør besparelsen som følge af konkurrenceudsættelsen lidt
under halvdelen (74 kr. pr. indbygger).
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2.7.3 Sammenligning af nøgletal
I figur 2.7.3 er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til grønne områder og kirkegårde pr.
indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe,
og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at
afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Grønne
områder og kirkegårde. Det skyldes, at udgifter til kirkegårde, strande og udendørs kulturelle arrangementer ikke indgår i opgørelsen for ECO-nøgletallene. De viste udgiftsniveauer
i figur 2.7.3 for Lyngby-Taarbæk kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med
beskrivelsen i afsnit 2.7.1 og 2.7.2.
Figur 2.7.3: Udgifter til grønne områder og naturpladser i alt kr. pr. indbygger
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Kilde: ECO Nøgletal 20111

For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger generelt er højere end
sammenligningsgruppen, gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet samt de
øvrige nabokommuner. Kun Gladsaxe Kommune ligger over Lyngby-Taarbæk Kommunes
udgiftsniveau pr. indbygger. Overordnet er der for sammenligningsgruppen og nabokommunerne et fald i udgifterne pr. indbygger, mens niveauer for gennemsnittet af Region Hovedstaden og hele landet stort set er uændret.
Det skal dog bemærkes, at udgiftsniveauet fremadrettet i budget 2012-15 for LyngbyTaarbæk Kommune vil være væsentligt lavere, idet besparelsen som følge af konkurrenceudsættelse først har effekt fra 2012. Kommunen vil således komme ned på udgift svarende
til 243 kr. pr. indbygger.

1

Sammenligningsgruppen består af Gentofte, Allerød, Dragør, Hørsholm, Furesø, Rudersdal og Lyngby-T.
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2.8 Aktivitetsområde Trafikanlæg mv.
Sammenfattende konklusioner:
 Den samlede budgetramme er steget med ca. 13 pct. i perioden 2007 til 2015, hvilket er en samlet stigning af budgetrammen på 8 mio. kr.
 Der er budgetteret med en reduktion af budgetrammen fra 2016 på 5 mio. kr. som
følge af endelig gennemførelse af nedklassificering af private fællesveje. I forhold til
2007 er der således tale om en stigning på 3 mio. kr., når der ses bort fra nedklassificeringssagen.
 Stigningen i rammen kan primært henføres til øgede udgifter til busdrift, vejbelysning og slamsugning/fejning af vejbrønde.
 I den budgetlagte ramme for området er indarbejdet en årlig besparelse på 3,2 mio.
kr. i 2012 stigende til 4,3 mio. kr. i 2013-15 i forbindelse med en konkurrenceudsættelse af området.
2.8.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. omfatter vedligeholdelse af kommunens veje samt glatførebekæmpelse og snerydning. Derudover omfatter området udgifter til vejbelysning, busdrift, kommunale parkeringsordning samt driftstilskud til bådfarten. Af hensyn til sammenligning mellem regnskabsårene, er beskrivelsen af området foretaget eksklusiv udgifter til
vintertjeneste, idet vejrliget de enkelte år vil påvirke det samlede forbrug betydeligt. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.
Figur 2.8.1: Udvikling i budget og regnskab for Trafik ekskl. vintertjeneste (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Den samlede budgetramme for aktivitetsområdet Trafikanlæg har generelt været stigende i
perioden fra 58 mio. kr. i 2007 til 70 mio. kr. 2012. Fra 2012 til 2015 er et mindre fald i
budgettet.
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Udviklingen i budgetrammen indeholder forskelligrettede overordnede tendenser. Området
busdrift har i perioden 2009 til 2012 fået tilført en budgetramme på 4 mio. kr. som følge
stigning hos Movia. Derudover har området vejbelysning fået tilført 2 mio. kr. som følge af
stigning i elpriser. Endeligt har vejvedligeholdelsesområdet fået tilført en budgetramme på
4 mio. kr. til dækning af udgifter til slamsugning og fejning af vejbrønde, 5 mio. kr. til udskydelses af nedklassificering af private fællesveje samt 2 mio. kr. til udskydelses af indtægt fra belysning på private fællesveje. I alt er rammen øget med 17 mio. kr. i periode
2009 til 2012.
I modsat retning er der sket en reduktion i budgetrammen fra 2011 til 2012 på 2 mio. kr.
på vejvedligeholdelsesområdet som følge af en reorganisering af driften, og fra 2012 en
yderligere reduktion på 3 mio. kr. som følge af konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelsesområdet. I alt er budgetrammen reduceret med 5 mio. kr. i perioden 2009-2012.
For 2012 til 2015 falder den samlede budgetramme med 4 mio. kr. fra 70 mio. kr. til 66
mio. kr. Faldet i den samlede budgetramme kan dels henføres yderligere reduktioner på
vejvedligeholdelsesområdet på 1 mio. kr. som følge af fuld effekt ved konkurrenceudsættelse. Dels henføres til en forventet indtægt fra belysning på private fællesveje på 2,0 mio.
kr. Endeligt er der indarbejdet besparelse på busdriften på ca. 1 mio. kr. Stigningen i budgetrammen i 2014 skyldes midler afsat til modernisering af vejbelysning.
Det skal bemærkes at budgetrammen fra 2016 reduceres med yderligere 5 mio. kr. som
følge af gennemførelse af nedklassificering af private fællesveje. Når der ses bort fra justeringer af budgetrammen som følge af nedklassificeringssagen er den samlede budgetramme alene øget med 3 mio. kr. i perioden 2007-2015.
Forskellen mellem det korrigerede budget og regnskab/oprindelige budget i perioden 2009
til 2012 kan i det væsentligste henføres til en periodisering af de budgetlagte investeringer
til modernisering af kommunens vejbelysning, idet DONG Energy havde udskudt igangsættelsen af moderniseringsprojektet. Projektet er nu igangsat, og de budgetlagte investeringer forventes anvendt i 2012 og 2013.
Det lave regnskabstal for 2009 i forhold til oprindeligt og korrigeret budget kan i det væsentligste henføres til et bedre regnskab for busdriften (Movia 2007 regnskab) end budgetteret på 1,5 mio. kr. samt en mindreudgift på 4,7 mio. kr. som følge af manglede igangsættelse af kabellægningen hos DONG Energy. De 4,7 mio. kr. pga. manglende igangsættelse indgår i det korrigerede budget for 2010 som en overførsel.
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2.8.2 Nøgletalsudvikling
I afsnittet beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Trafikanlæg m.v. set
i forhold til udviklingen i indbyggertallet i kommunen. Nettoudgiften er baseret på regnskabstal til og med 2011 og budgettal for 2012-15. Endvidere er budgetrammen angivet
eksklusive den besparelse (den sorte stiplede linje), der er lagt på området som følge af
konkurrenceudsættelse.
Af figur 2.8.2 fremgår det, at nettoudgiften pr. indbygger er steget med 88 kr. pr. indbygger fra 2007 til 2012, og derefter budgetteres at falde igen i 2015 til ca. samme niveau
som i 2007. Faldet i nettoudgiften fra 2012 kan i det væsentligste henføres til fuld effekt af
konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelsesområdet samt besparelse på busdriften. Hvis
besparelse som følge af konkurrenceudsættelsen ikke kan gennemføres som planlagt, vil
området ved udgangen af 2015 ligge på et udgiftsniveau på 1.304 kr. pr. indbygger, hvilket
er en stigning på ca. 6 pct.
Figur 2.8.2: Udvikling i nettoudgift pr. indbygger for trafik ekskl. vintertjeneste
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik
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2.8.3 Sammenligning af nøgletal
I figur 2.8.3a er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til trafikanlæg ekskl. vintertjeneste pr.
indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe,
og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at
afgrænsningen af udgifterne ikke er identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Trafikanlæg mv. Det skyldes, at busdrift og parkering ikke indgår i opgørelsen for ECOnøgletallene. De viste udgiftsniveauer i figur 2.8.3a for Lyngby-Taarbæk Kommune er dermed ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.8.1 og 2.8.2.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger er højere end i Gladsaxe
men lavere end sammenligningsgruppen, Region Hovedstaden, gennemsnittet for hele landet og de øvrige nabokommuner. Overordnet er der for størstedelen af kommunerne i figuren et mindre fald i udgiften pr. indbygger henover perioden.
Figur 2.8.3a: Udgifter til trafikanlæg ekskl. vintertjeneste i alt kr. pr. indbygger
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Kilde: ECO Nøgletal 20111

1

Sammenligningsgruppen består af Rudersdal, Hvidovre, Ballerup, Tårnby, H.-Taastrup, Greve, Rødovre, Køge,
Brøndby, Furesø, Egedal, Fredensborg og Lyngby-T.
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I nedenstående figur er vist udviklingen i udgifterne til vintertjeneste pr. indbygger for
Lyngby-Taarbæk Kommune og tilsvarende sammenligningsgruppen som vist i figur 2.8.3a.
Figur 2.8.3b: Udgifter til vintertjeneste pr. indbygger
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Kilde: ECO Nøgletal 2011

Af figur 2.8.3b fremgår det, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger højest i udgift pr. indbygger til vintertjeneste i forhold nabokommunerne, sammenligningsgruppen og gennemsnittet
for Region Hovedstaden. Kun gennemsnittet for hele landet ligger lidt højere end LyngbyTaarbæk Kommune.
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2.9 Aktivitetsområde Administration
Sammenfattende konklusioner:
 Den samlede budgetramme er reduceret med 6 pct. svarende til et fald på 13 mio.
kr. i perioden 2007 til 2015, når der korrigeres for nye opgaver. Faldet kan primært
henføres til administrative effektiviseringer gennemført siden 2010 samt en samling
af rådhusfunktionerne i 2015.
 I perioden 2007 til 2015 er der enkelte større udsving mellem regnskab og budgettal. I 2009 stiger udgifterne som følge af bl.a. en centralisering og investering i itområdet. I 2012 stiger udgifterne som følge af nye politiske indsatsområder i forhold
til bl.a. borgerrådgiver, klima og vidensby samt investering i borgerrettede digitale
løsninger.
 Gennem hele perioden er der foretaget årlige rammebesparelser på den ordinære
administrative drift. I 2010 og frem er der fortaget en række besparelser på det
administrative personale, ledelse og den øvrige drift svarende til en årlig besparelse
på ca. 14 mio. kr. Derudover er der indlagt yderligere administrative besparelser fra
2012 på 3,3 mio. stigende til 13,5 mio. kr. ved sammenlægning af rådhusfunktionerne.
2.9.1 Budget og regnskab
Beskrivelsen af aktivitetsområdet Administration er eksklusive den politiske organisation,
turisme, erhvervsservice, kulturelle og sociale opgaver, administrationsbygninger, administration af jobcentret samt tjenestemandspensioner.
Aktivitetsområdet Administration omfatter alene de tværgående, administrative funktioner
som økonomi, personale, intern service, it, indkøb, omstilling og borgmester- og direktionssekretariat. Derudover omfatter aktivitetsområdet de administrative forvaltningsområder i
Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Fritidsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning.
Figur 2.9.1: Udvikling i budget og regnskab for administration (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK
Anm: Opr. budget korrigeret for nye opgaver indeholder korrektioner i forhold til Lov- og cirkulæreprogrammerne, samt korrektioner i forhold til nye opgaver besluttet af kommunalbestyrelsen.
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Det oprindelige budget for aktivitetsområde administration har været stigende i perioden
2007-12 fra 205 mio. kr. til 225 mio. kr. Stigningen skyldes primært opgaveforskydninger
mellem de enkelte aktivitetsområder.
Når der korrigeres for nye administrative opgaver som følge af ny lovgivning og statslige
initiativer samt nye opgaver besluttet af kommunalbestyrelsen, er udgiftsniveauet fra 2007
til 2012 stort set uændret, dog med enkelte udsving undervejs. Udsvingene i det opgavekorrigerede budget kan primært henføres til samlingen af it-funktionerne i 2009/2010 og
en tilbageførsel af enkelte funktioner på skoleområdet i 2011 (Skole-It).
Fra 2013 er der et fald i den opgavekorrigerede budgetramme. Faldet kan i det væsentligste henføres til administrative effektiviseringer, effektiviseringer som følge af udmøntning
af Kommuneaftalen for 2012 til 2015, samt effektiviseringer ved en samling af rådhusfunktionerne i 2015 med en besparelse på 3,3 mio. i 2013 stigende til 13,5 i 2015.
Udviklingen i den samlede budgetramme indeholder forskelligrettede tendenser. Det administrative personale og ledelse er i perioden reduceret med ca. 9 mio. kr. Derudover er
rammen reduceret som følge af en lavere PL-fremskrivning og effektiviseringer med ca. 5
mio. kr. I modsat retning er rammen øget på grund af nye opgaver og opgaveændringer.
Rammen er øget med 3 mio. kr. som følge af udskillelse af forsyningsvirksomheden samt
med 4,5 mio. kr. som følge af udfasning af model for intern projektering. Rammen er derudover øget som følge af placering af puljemidler til rengøring og forsikring på i alt 4 mio.
kr. Endvidere er rammen øget med 4,1 mio. kr. som konsekvens af en styrkelse af området
for plan, byg, klima og varmeplan, borgerrådgiver samt ressourcer til bedre forebyggelse.
Det korrigerede budget ligger i perioden 2008 til 2011 noget højere end det oprindelige
budget - mellem 12 og 27 mio. kr. højere. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget kan dels henføres til overførsler af mindreforbrug fra tidligere år svingende fra 5 til 10
mio. kr. årligt, dels henføres til tillægsbevillinger givet i perioden, herunder tillægsbevillinger givet til it-investeringer (drift) og sammenlægning af it-området på 15 mio. kr. særligt i
2009. Der er givet tillægsbevillinger til dækning af manglende indtægter fra intern projektering 1-2 mio. kr. i 2009 og 2011. Desuden er der givet tillægsbevillinger til konsulentbistand til madudbud og rengøringsudbud på ca. 1 mio. kr. i henholdsvis i 2009 og 2010
samt midler til gennemgang af særligt dyre enkeltsager. Endeligt er der givet tillægsbevillinger til hurtigere byggesagsbehandling 1 mio. kr. i 2010.
2.9.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.9.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområdet Administration
set i forhold til indbyggertallet i kommunen. Udgiften er baseret på regnskabstal til og med
2011 og budgettal for 2012-15.
Af figur 2.9.2 fremgår det, at udgiften pr. indbygger er steget fra 3.667 kr. pr. indbygger i
2007 til 3.937 kr. pr. indbygger i 2015 svarende til en stigning på 6 pct. Når der korrigeres
for nye administrative opgaver, er der tale om et fald i udgiften pr. indbygger på 3 pct. Det
fremgår endvidere af figuren, at der er et større udsving i udgiften pr. indbygger i 2009.
Stigningen kan i det væsentligste henføres den organisatoriske sammenlægning af itområdet og de tilhørende driftsmæssige it-investeringer. Faldet i 2011 kan i det væsentligste henføres til tilbageførselen af opgaver i forhold til Skole-It. Faldet i 2012 kan dels henføres til de administrative besparelser, som blev lagt ind i budgetaftalen for 2011-14, og
dels til de besparelser, som blev lagt ind i budgetaftalen for 2012-15.
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Figur 2.9.2: Udvikling i nettoudgift pr. indbygger for Administration
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt prognose Danmarks Statistik

2.9.3 Sammenligning af nøgletal
I figur 2.9.3 er vist udviklingen i udgifterne til administration – sekretariat og forvaltning
pr. indbygger for Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner, en sammenligningsgruppe, og gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden og hele landet. Det skal
bemærkes, nøgletallene ikke er fuldt ud er identiske med udgifterne på aktivitetsområde
Administration. Det skyldes, at der i de anvendte regnskabs- og budgettal er foretaget en
række korrektioner som følge af flytningen mellem aktivitetsområderne. Korrektioner der
ikke er medtages i ECO-nøgletallene.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses, at udgifterne pr. indbygger til administration generelt
ligger under niveau for sammenligningsgruppen, gennemsnittet for Region Hovedstaden
samt hele landet, kun Gentofte Kommune har et lavere udgiftsniveau til administration. I
forhold til niveauet for 2007 er den overordnede tendens for de valgte kommuner, at udgifterne til administration er faldende.
Det skal dog bemærkes, at udgifterne pr. indbygger til administration svinger meget fra år
til år, og at udsvingene for f.eks. Lyngby-Taarbæk Kommune kan henføres til specifikke
investeringer og administrative prioriteringer de enkelte år. Endvidere kan udsvingene og
forskellene mellem kommunerne skyldes forskelle og ændringer i styringsstrategi i forhold
til fordelingen af opgaver mellem den centrale administration (under sekretariat og forvaltninger) og den decentrale administration (under de øvrige aktivitetsområder). I LyngbyTaarbæk Kommune er der for eksempel gennemført en række centraliseringer af en række
administrative opgaver og støttefunktioner med henblik på at styrke og effektivisere den
samlede opgavevaretagelse i kommunen – herunder etableringen af en samlet it-funktion
for kommunen samt etableringen af fælles udbudsenhed. Funktioner og opgaver der tidligere har været placeret under de øvrige aktivitetsområder.
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Figur 2.9.3: Udgifter til administration ekskl. lønpuljer i alt kr. pr. indbygger
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Anm.: Gentofte kommune anvender en anden konteringspraksis i forhold til konteringen af administrative medarbejdere, hvormed udgiftsniveauet er væsentlig lavere pr. indbygger end de øvrige
sammenligningskommuner.

1

Gentofte, København, Egedal, Vallensbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Allerød, Lejre, Gladsaxe, Roskilde og Lyngby-T.
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2.10 Aktivitetsområde Beskæftigelse
Sammenfattende konklusioner:
 Udgifterne har været stigende – primært som følge af nye opgaver og stigende ledighed som følge af finanskrisen.
 Den stigende ledighed har kun i begrænset omfang påvirket nettoudgiften pr. modtager, men de forventes at falde fra 2012 som følge af ny aktiveringsstrategi.
 Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge er reduceret fra 2010 til 2011.
 Der kan være et potentiale for lavere gennemsnitspriser bl.a. ved mere virksomhedsrettet aktivering. Prisudviklingen skal sammenholdes med effekten af indsatsen.
2.10.1 Budget og regnskab
Aktivitetsområdet omfatter hovedsageligt udgiftsområder, der varierer i forhold til de generelle konjunkturer i samfundet, som eksempelvis kontanthjælp, a-dagpenge, aktivering af
kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere, samt sygedagpenge. Sygedagpenge har dog
typisk et modsat konjunkturforløb om end knap så kraftigt. Disse konjunkturafhængige
udgifter bliver medfinansieret af staten via budgetgarantien (sygedagpenge undtaget) og
for a-dagpenge i form af beskæftigelsestilskud. Dette giver samlet set kommunerne en vis
budgetsikkerhed. Beskrivelsen af området tager udgangspunkt i de overordnede budgetrammer på aktivitetsområdet.
Figur 2.10.1: Udvikling i budget og regnskab for beskæftigelse (mio. kr.)
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK

Budgettet er vokset fra 129 mio. kr. i 2007 til 250 mio. kr. i 2015. Der er særligt to lovgivninger – svarende til ca. 107 mio. kr. - som kan forklare den store forøgelse af budgettet.
For det første ændringen i 2010, hvor kommunerne overtog ansvaret for finansieringen af
a-dagpengemodtagere – en opgave som først er fuldt indfaset fra 2013.
For det andet refusionsomlægningen fra 2011, som reducerer de generelle refusionssatser
og øger bloktilskuddet tilsvarende. Denne ændring har betydning for både udgifterne til adagpenge og andre forsørgelsesudgifter.
Derfor er det opgavekorrigerede budget en bedre indikator for, hvordan udviklingen reelt
har været. Her ses en stigning i perioden 2008 til 2012 på 23 mio. kr. Denne stigning skal
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sammenholdes med den generelle udvikling i ledigheden, siden finanskrisen satte ind i oktober 2008.
Af regnskabsresultatet for 2009 fremgår konsekvenserne af finanskrisen også tydeligt, idet
udgifterne var 10 mio. kr. større end i regnskabet for 2008. Stigningen fra regnskab 2009
til regnskab 2010 er væsentlig større, nemlig 61 mio. kr., men det skyldes primært overtagelsen af finansieringen af a-dagpenge. Hvis denne opgave udelades, så er forskellen 21
mio. kr. Stigningen skyldes ikke alene merudgifter som følge af øget ledighed, men også
ekstraordinært store udgifter til sygedagpenge i 2010.
Det korrigerede budget for 2011 er væsentligt større end det oprindelige budget. Det skyldes, at refusionsomlægningen fra 2011 blev vedtaget i december 2010 og dermed ikke
indgik i de kommunale budgetter.
2.10.2 Nøgletalsudvikling
I afsnit 2.10.2 beskrives udviklingen i budgetrammen på aktivitetsområde Beskæftigelse i
forhold til antal modtagere af kontanthjælp, fleksjob eller sygedagpenge. Det skal understreges, at konsekvenserne af refusionsomlægningen og overtagelsen af opgaven vedr. adagpengemodtagere er holdt udenfor opgørelsen af budgetrammen for at gøre årene mere
sammenlignelige. Dermed er det primært forsørgelses- og driftsudgifter, der indgår i nettoudgiften.
Beskrivelsen tager udgangspunkt i dels figur 2.10.2a, der viser antallet af kontanthjælps-,
fleksjob- og sygedagpengemodtagere og nettoudgiften pr. modtager, dels figur 2.10.2b,
hvor udviklingen er indekseret i forhold til 2007. Netop disse områder er valgt ud, da de
udgør en stor del af budgettet.
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Figur 2.10.2a: Udvikling i antal modtagere af visse ydelser og nettoudgiften pr. modtager
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Kilde: Budget og regnskabstal LTK samt jobindsats.dk

I figur 2.10.2a fremgår det tydeligt, at der har været en vækst i gruppen af modtagere i
Lyngby-Taarbæk Kommune. Der var samlet 1.226 modtagere i 2007, mens antallet var
steget til 1.469 i 2011. Dette svarer til en stigning på knap 20 pct. Der forventes en lille
stigning fra 2011 til 2012.
Nettoudgiften pr. modtager har været svagt faldende over perioden bortset fra et udsving i
2010. Den store stigning i 2010 skyldes ekstraordinære udgifter til sygedagpenge. Der forventes et kraftigt fald fra 2011 til 2012, hvilket primært skyldes en ny strategi af aktive-
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ringsindsatsen fra vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og løntilskud samt
den forventede effekt af den styrkede indsats på sygedagpengeområdet.

Indeks

Figur 2.10.2b: Udvikling i antal modtagere af visse ydelser, nettoudgift pr. modtager af
visse ydelser og regnskab/budget (indeks 2007-niveau)
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I figur 2.10.2b fremgår det, at udviklingen i budget/regnskab i den første del af perioden
ligger på niveau med udviklingen i antallet modtagere, når der ses bort fra 2010. Årsagen
er, at forsørgelsesudgifterne i stort omfang er lovbundne. Dermed er der en tendens til, at
den stigende ledighed ikke medfører stigende nettodriftsudgifter pr. modtager. Dette fremgår af kurven over nettodriftsudgifterne, som stort set ikke ligger over indeks 100.
Fra 2012 budgetteres med lavere udgifter som følge ændret aktiveringsstrategi og dermed
også lavere nettodriftsudgifter.
2.10.3 Sammenligning af nøgletal
I figur 2.10.3a nedenfor er vist udviklingen i nettodriftsudgifter til forsørgelse pr. 17-64årig i Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 omegnskommuner og gennemsnittet af kommunerne i
Region Hovedstaden og hele landet. Det bemærkes, at afgrænsningen af udgifterne ikke er
identisk med udgifterne på aktivitetsområdet Beskæftigelse. Det skyldes, at bl.a. udgifter til
førtidspension hører under aktivitetsområde Handicappede. Derfor er de i figur 2.10.3a viste udgiftsniveauer i Lyngby-Taarbæk Kommune ikke direkte sammenlignelige med beskrivelsen i afsnit 2.10.1 og 2.10.2.
For Lyngby-Taarbæk Kommune ses udgifterne at være højere end i Gentofte og Rudersdal,
men lavere end i Gladsaxe, Region Hovedstaden og hele landet. Derudover er der den samme tendens for alle områder, nemlig stigende udgifter henover perioden. Der er tale om
lovbundne ydelser, hvor satsen er ens på tværs af kommuner, forskellen afspejler derfor
primært forskel i antallet af personer.
Der er flere årsager til, at antallet er højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i Gentofte og
Rudersdal, bl.a. er rammevilkårene på kontanthjælpsområdet dårligere, og der er en nettotilflytning af førtidspensionister fra bl.a. Gentofte og Rudersdal.
Da forsørgelsesudgifterne er lovbundne er det interessant at se nærmere på driftsudgifterne til aktivering.
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Figur 2.10.3a: Nettodriftsudgifter til forsørgelse i alt kr. pr. 17-64-årig
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Kilde: De kommunale nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Note: Nettodriftsudgifter til forsørgelse vedrører førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob.

I figur 2.10.3b vises udviklingen i gennemsnitsprisen pr. aktiveret kontanthjælpsmodtager,
sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager – den sidste gruppe er dog kun medregnet i 2010, da det var der jobcentrene overtog ansvaret for dette område. Tallene viser et
fald for de fleste kommuner fra 2009 til 2010, hvilket netop skyldes at adagpengemodtagerne er medregnet. Denne gruppe er som udgangspunkt billigere, da forløbene er billigere, og en høj andel af de aktiverede er i et virksomhedsrettet tilbud.
Figur 2.10.3b: Gennemsnitspris (brutto) pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager (kun 2010)
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Kilde: Danmarks Statistik, jobindsats.dk og egne beregninger
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Opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed, da konteringerne i de enkelte kommuner
kan være forskellig.
Dog kunne figuren vise, at Lyngby-Taarbæk har et potentiale for at få gennemsnitsprisen
længere ned, bl.a. i form af flere virksomhedsrettede tilbud. Det skal dog bemærkes, at
prisen skal ses i forhold til effekt. Et relativt dyrere forløb kan således godt være mere effektivt, hvis det giver en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet.
Figur 2.10.3c: Udvikling i antallet sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) ud af den
samlede arbejdsstyrke
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Kilde: Danmarks Statistik, jobindsats.dk og egne beregninger.
Note: Sammenligningsgruppen er: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre og Solrød.

Figur 2.10.3c viser udviklingen i andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge ud af den
samlede arbejdsstyrke. Som det fremgår ligger Lyngby-Taarbæk under niveauet for sammenligningsgruppen men nærmer sig gruppen i 2010. Det er lykkedes i 2011 at nedbringe
andelen af lange sager, hvilket også fremgår af faldet fra 2010 til 2011. De lange sygedagpengeforløb er særligt interessante, da de kommunale udgifter er væsentlig større end de
øvrige forløb. Der er således en sammenhæng mellem den store stigning i regnskabsresultatet i 2010 og antallet af lange sygedagpengesager.
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