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1.
Etablering af decentral biblioteksbetjening
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. juni 2013, at der arbejdes videre med
mikrobiblioteker (model 2) placeret i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen
kombineret med en model, hvor muligheder for at etablere en bogcafé evt. i
samarbejde med en boghandel eller café undersøges. Udvalget bad samtidig
forvaltningen om at finde muligheder for modgående initiativer for driftsudgifter.
Mikrofilialer i bofællesskaber med andre institutioner er en løsning, som giver
synergi og driftsmæssige fordele. Ideen her er at etablere et biblioteksområde i et
eksisterende kommunalt tilbud, hvor der i forvejen er en bemanding. Samtidig er
det muligt at skabe en større profilleret sammenhæng omkring særskilte temaer som
fx et sundt og aktivt liv eller et aktivt foreningsliv. Jo mere liv og aktivitet, der er i
kommunens tilbud, jo flere borgere vil benytte dem – og etablering af
mikrobiblioteker vil dermed ikke bare gavne biblioteksbrugerne – men samtidig
gavne andre aktiviteter i de huse de bor i.
Mikrobibliotekerne tilbyder de mest populære materialer, for eksempel romaner og
børnebøger til de mindste samt et lille udvalg af aviser, ugeblade og tidsskrifter,
foruden efterspurgte titler (svarende til bogbussens materialer).
Forvaltningen har i den forbindelse undersøgt mulighederne for de to modeller:
1. Mikrobibliotek i Virumhallen med fokus på et sundt og aktivt liv
Biblioteket placeres i området ud mod indgangen bag caféområdet – og kræver
minimal bygningsændring med opsætning af glasdøre og glasvæg. Biblioteket
har åbent samtidig med Virumhallens åbningstider (kl. 6.30 - 22.00) og der vil
derfor være en eller anden form for bemanding/tilsyn hele tiden.
Biblioteket vil udover populære materialer og aviser, ugeblade og tidsskrifter,
indeholde bøger og materialer vedrørende sundhed, motion og bevægelse. En
sådan profil med fokus på et sundt og aktivt liv kunne skabe et spændende og
sammenhængene hal rettet imod en bredere målgruppe, som kan understøttes af
særlige caféarrangementer, sundhedstjek med videre i et samarbejde mellem
hallen, foreningerne og kommunens Sundhedscentret.
Etablering af et bibliotek vil samtidig kunne understøtte cafédriften i hallen,
samt de øvrige aktiviteter i hallen.
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Der skal afsættes ressourcer til indgangssluse og overvågningskamaraer, som
det er sket i Taarbæk, samt videoovervågning, selvbetjeningsautomater til
udlån/aflevering og pc svarende til 350.000 kr. Hertil kommer opsætning af
glasvægge og døre mv. af ca. 100.000 kr.
2.

Mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus med fokus på aktivt foreningsliv
Biblioteket placeres i området til højre for hovedindgangen modsat
caféområdet – og kræver minimal bygningsændring med opsætning af glasdøre
og glasvæg. Der gøres opmærksom på at området i dag ikke er tilgængeligt for
handicappede – og at det ville forudsætte opsætning af elevator eller lignende
at gøre det tilgængeligt for handicappede og gangbesværede.
Biblioteket har åbent samtidig med Medborgerhusets åbningstider (kl.7.00 22.00). Der er i dag ingen bemanding i medborgerhuset.
Medborgerhuset har i dag ikke mange aktiviteter, og benyttes i gennemsnit af
ca. godt 20 borgere om dagen. Etablering af et biblioteket vil øge antallet af
besøgene i huset og dermed understøtte medborgerhusets frivvillige café og
foreningsaktiviteter i huset.
Alternativt kan der etableres en løsning i Lundtoftehallen, hvor der er
bemanding fra 6.30 - 22.00. Udgifterne er stort set de samme uanset placering.
Der skal afsættes ressourcer til indgangssluse og overvågningskamaraer, som
det er sket i Taarbæk, samt videoovervågning, selvbetjeningsautomater til
udlån/aflevering og pc svarende til 350.000 kr. Hertil kommer opsætning af
glasvægge og døre mv. af ca. 100.000 kr.

Det forudsættes, at der ikke skal ske egentlige ombygninger af de eksisterende
fysiske rammer hverken i Virumhallen eller i medborgerhuset, dog kan
mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus blive dyrere, hvis der skal etableres en
egentlig handicapindgang (elevatorløsning).
De årlige udgifter til driften af hvert mikrobibliotek, herunder oprydning,
opsætning mv. anslås til ca. 100.000 kr. Det forudsættes her, at der ikke er nogen
egentlig bibioteksfaglig betjening. Det forventes, at mikrobibliotekerne kan åbnes
1. januar 2014.
Som modgående initiativ foreslås det, at der indføres lukning på hovedbiblioteket
mellem jul og nytår. I dagene den 27. til den 30. december for årene 2010-2012 var
der 4.922 besøgende. Til sammenligning var det 9 % lavere end den 27. til den 30.
november i samme år. Eventuelle biblioteksbrugere i juledagene kan henvises til
de åbne biblioteker i Taarbæk, Lundtofte og Virum.
Økonomiske konsekvenser
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Oversigten nedenfor viser de skønnede omkostninger ved etablering af
mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte.
Mikrobibliotek i…
Anlægsinvestering (2014)
Årlige driftsudgifter
Virumhallen
450.000 kr.
100.000 kr.
Lundtofte medborgerhus
450.000 kr.
100.000 kr.
*) Tallet indeholder ikke udgifter til finansiering af handicapelevator eller
lignende.
Driften af mikrobibliotekerne finansieres ved at stadsbiblioteket har lukket mellem
jul og nytår.
Besparelsen herved er
1.000 kr.
Udgift er
Indt ægt er
I alt

2014
- 215

2015
- 215

2016
- 215

2017
- 215

- 215

- 215

- 215

- 215

Beløbene er i 2013-niveau (-=forbedring, +=forværring)
Personalemæssige konsekvenser
1.000 kr.
Personale
Kr.
Årsværk
Gennemsnit sløn (1.000 kr.)

2014
- 200
- 0,53
380

2015
- 200
- 0,53

2016

2017

- 200
- 0,53

- 200
- 0,53

Beløbene er i 2013-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)
Forslaget forudsætter at de faglige organisationer skal høres angående de
personalemæssige konsekvenser.
Vær opmærksom på, at der er ikke peget på finansiering af anlægsudgifterne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum efter ovenstående modeller pr.
1. januar 2014.
2. Indføre lukning mellem jul og nytår på hovedbiblioteket og anvende midlerne
til drift af mikrobibliotekerne.
3. Anlægsudgiften i forbindelse med at etablere mikrobiblioteker oversendes til
budgetforhandlingerne.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Anbefales idét det forudsættes, at den nødvendige finansiering til drift og anlæg af
mikrobiblioteker tilvejebringes i budgetforhandlingerne.
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2.
Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-16
.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsloven blev i juni 2011 ændret således, at det fremover er
obligatorisk at oprette et udvalg på folkeoplysningsområdet med repræsentation af
de tilskudsberettigede aktører. Loven siger intet om politisk repræsentation. Ifølge
lovens §35 stk. 2 hedder det, at ”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden
for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få
tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne
lov.”
Tidligere indeholdte Folkeoplysningsloven ikke et krav om et udvalg på
folkeoplysningsområdet, men satte klare krav til sammensætningen af udvalget,
såfremt kommunen valgte at nedsætte et egentligt Folkeoplysningsudvalg.
Ændringen af Folkeoplysningsloven i 2011 betød ikke andre ændringer for
udvalgets sammensætning og funktionsmåde. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog
den 29. november 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, som beskriver visioner, mål
og rammer for folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysningsudvalget drøftede den 30. april 2013 rammerne for et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet for næste kommunalbestyrelsesperiode. I
forbindelse med denne drøftelse anbefalede brugerrepræsentanterne af
folkeoplysningsudvalget, at der fortsat er politikere repræsenteret i et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet.
Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i juni 2010 en rapport om den
Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering (Bilag), som vedlægges sagen til
inspiration for udvalgets drøftelse. Rapporten peger på fem modeller for den
fremtidige organisering af folkeoplysningsområdet:






Model 1 Bevarelse af Folkeoplysningsudvalget.
Model 2 Folkeoplysningsudvalget nedlægges.
Model 3 Udvidet Folkeoplysningsudvalg
Model 4 Et rådgivende forum
Model 5 Tænketank og dialogmøder med de folkeoplysende foreninger

I forbindelse med denne kommunalbestyrelsesperiode valgte Lyngby-Taarbæk
Kommune i høj grad at indføre model 3 – et udvidet Folkeoplysningsudvalg, hvor .
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Reelt har Tænketanken på Kulturområder ikke fungeret i de seneste år, pga. af for
mange aflysninger. Sidste planlagte møde var i november 2012 blev aflyst pga.
afbud fra stort set alle eksterne medlemmer. Vær opmærksom på at den er skrevet
inden den nye lovgivning på området og i forlængelse af lovændringen er det ikke
muligt at vælge model 2 og 5 i den beskrevne form, idet der i dag skal være et
udvalg på folkeoplysningsområdet. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at to
modeller for et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet drøftes:
A) En videreførelse af den nuværende model (en kombination af model 1 og 3) –
dvs. et folkeoplysningsudvalg med den nuværende sammensætning, men det
foreslås at Tænketanken erstattes af et årligt dialogmøde mellem Kultur- og
Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har som opgave, at
godkende foreninger indenfor Folkeoplysningslovens rammer, anvise lokaler til
fritids-, idræts- og voksenundervisningsområdet, modtage og behandle
ansøgninger om tilskud, påse, at tilskud anvendes i overensstemmelse med
loven, samt offentliggøre af Kommunalbestyrelsens regler for tilskud m.v. samt
informere, rådgive, vejlede og tilbyde administrativ hjælp til mindre og nye
initiativtagere.
B) Et (rådgivende) udvalg på folkeoplysningsområdet (en tilpasset model 4), med
den nuværende eksterne sammensætning, men uden politisk deltagelse. Det er
muligt at henligge egentlig kompetence til dette udvalg på samme niveau som
hidtil, fx ansvar for fordeling af start- og udviklingspuljen. Det foreslås, at
udvalget møder Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt (forår som optakt til
budgetforhandlingerne og efterår umiddelbart efter budgetaftalen). Endvidere
foreslås, at også at denne model kombineres med et årligt dialogmøde mellem
Kultur- og Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet.
Fordelen ved model A er, at Folkeoplysningsudvalget omfatter alle foreningstyper
og mulighed for direkte dialog med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.
Udvalget sikrer på den ene side interessevaretagelse og indflydelse for foreningerne
og kan på den anden side bidrage til en større forståelse for de økonomiske rammer
og Kommunalbestyrelsens prioriteringer. Omvendt fremhæves i rapporten fra 2010,
at udvalget kan have en tendens til at fokusere på interesser og konkrete
beslutninger frem for en kreative og innovative dialog, der kan medvirke til at
nytænke og udvikle området. Samtidig kan der være en lidt uklare roller og
forventninger til især de politiske repræsentanter i udvalget.
Fordelen ved Model B er at der fortsat er en stor brugerindflydelse på
folkeoplysningsområdet herunder kan udvalget fortsat have kompetence til fx
fordeling af start- og udviklingspuljen, hvis kommunalbestyrelsen træffer
beslutning herom. Samtidig er der en klar skillelinje mellem administrative,
brugerorienterede og politiske opgaver. Omvendt betyder modellens manglende
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politiske repræsentation i selve udvalget, at den løbende dialog med udvalgte
repræsentanter fra kommunalbestyrelsen mindskes, dog foreslås det i modellen at
udvalget fx to gange årligt har et fælles møde med hele Kultur- og Fritidsudvalget,
som sikrer en fast institutionaliseret bred dialog mellem alle medlemmer i Kulturog Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.
Begge modeller foreslår, at Tænketank og eventuelle andre repræsentative råd
erstattes med et bredt årligt dialogmøde med alle foreninger og interessenter på
området og hele udvalget, samt relevante medarbejdere på kultur- og
Fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen i
forbindelse med den endelige udformning af udvalgsstrukturen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den fremtidige model for et udvalg på
folkesoplysningsområdet drøftes, herunder særlig politisk repræsentation.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
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3.
Gennemførelse af besparelsen på takststigninger ved leje af haller, sale m.m.
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Budgetaftalen for 2013 blev det vedtaget at øge taksterne ved leje
af kommunens haller, sale m.m. inden for en ramme på 0,25 mio. kr. årligt i
2013-16. Udmøntningen er ansvarsmæssigt placeret under Kultur- og
Fritidsudvalget, dog således at den tværgående koordinering sker i
Økonomiudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i marts 2013 den konkrete model for
udmøntning af besparelsen, herunder en forhøjelse af taksterne - med virkning for
nye aftaler indgået efter 1. april 2013 - som estimeres til at levere et provenu på
50.000 kr. i 2013 og 125.000 kr. i 2014 og frem. Hertil kan lægges et provenu på ca.
20.000 kr. årligt for lokaler, der hidtil er udlejet vederlagsfrit. Endelig forventes en
øget kommerciel udnyttelse af haller mm. at kunne have effekt fra 1. september
2013 med et provenu på 42.000 kr. i 2013 og ca. 100.000 kr. i 2014 og frem.
Samlet kan provenuet således opgøres til ca. 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,25 mio. kr. i
2014 og frem.
I forlængelse heraf bad udvalget forvaltningen om at fremlægge et forslag til
finansiering i 2013 af de manglende 150.000 kr. inden for udvalgets egen ramme i
forbindelse udmøntningen af taksstigningen ved leje af kommunens haller, sale
m.m. inden for den samlede ramme på 0,25 mio. kr. jf. budgetaftalen 2013-16.
Det estimeres at en mere effektiv udlejning af Kulturhuset i 2013 giver en
merindtægt på 0,15 mio. kr.
Budgetvedtagelsen betyder 20 % højere takster i forbindelse med udlejning af alle
kommunens bygninger, herunder haller, skoler Fuglevad Mølle, Kulturhus mv. pr.
1. april 2013. Forvaltningen har i forbindelse med implementering af
takstforhøjelsen udsendt information herom til alle foreninger i kommunen samt
oplyst om takstforhøjelsen i på hjemmeside mv. Derudover har forvaltningen
igangsat et analysearbejde med henblik på at iværksætte initiativer for øget
kommerciel udnyttelse, samt for at undersøge mulighederne for udvidet opkrævning
af leje og øget opkrævning for ekstraomkostninger ifm. udlejning.
Økonomiske konsekvenser
Jf. overfor.
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Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at implementering af budgetvedtagelsen om at øge taksterne
ved leje af kommunens haller, sale m.m. sker som beskrevet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
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4.
Boligsocial pulje: Ansøgning om støtte til projekt idrætsambassadører
.

Sagsfremstilling
Lyngby Volleyball og Sorgenfrivang II har fremsendt en ansøgning om støtte til
projekt "Idrætsambassadørerne - et boligsocialt projekt med fokus på idræt og
integration".
Projektet er beskrevet i ansøgningen, der er vedlagt (bilag) og går i korte træk ud på
følgende:
2-3 udenlandske volleyballspillere flytter ind i Sorgenfrivang II, spiller volley i
Lyngby Volleyball og fungerer som idrætsambassadører i boligafdelingen og
lokalområdet som et led i de boligsociale handleplaner. Spillerne deltager aktivt i
aktiviteterne i boligafdelingen og lokalområdet og har mulighed for at møde de
unge i området på alle tider af dagen. Spillerne etablerer kontakt mellem de unge og
volleyballklubben eller andre foreninger, der ønsker at medvirke. Lyngby volleyball
har ungdomshold i alle aldre og vil gerne integrere flere børn og unge i foreningen
og gøre en særlig indsats for at inkludere udsatte og/eller tosprogede børn i
foreningen. Lyngby Volleyball har i juni måned henvendt sig til Hummeltofteskolen
og Tryggehvile med henblik på samarbejde. Der søges også støtte i
integrationsrådet.
Projektet tænkes igangsat i efteråret 2013 og løber frem til sommerferien 2015 med
halvårlige evalueringer og justeringer.
Forvaltningen har været i dialog med Lyngby Volleyball omkring ansøgningen, og
Lyngby Volleyball har været i dialog med Sorgenfrivang II, LAB og FIL omkring
ansøgningen. LAB og Sorgenfrivang II har valgt at støtte projektet i hele
projektperioden. Lyngby Volleyball har ligeledes været i dialog med Center for
Uddannelse og Pædagogik omkring et samarbejde med skoler og fritidsordninger.
De konkrete aktiviteter, der skal indgå i idrætsambassadørernes arbejde skal
udvikles i samarbejde med de forskellige aktører, så de forankres lokalt, men
eksempler på aktiviteter kunne være:
•
•
•
•

Volleydag i området med åben træning i lokalområdet
Volleytræning i klub regi
Kidsvolley på Hummeltofteskolen
Event aftener for alle i området
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• Crossfit træning
• Kultur formidling (på tværs af grænser)
• Årskort til kampe i Volleyligaen til alle deltagere i projektet
• Beachvolleyaktiviteter
• Kampe mod politiet (inspireret af Lundtofteparkens "Tør du slå politiet - i
fodbold"
• Cheerleader træning
Fra de boligsociale midler søges der 45.000 kr. i 2013, 90.000 kr. i 2014 og 55.000
kr. i 2015. Forvaltningen har i dialogen med Lyngby Volleyball informeret om, at
støtten fra de boligsociale midler kun kan gives for et år ad gangen, hvorfor det vil
være det nye Kultur- og fritidsudvalg, der skal tage stilling til en støttebevilling for
kommende år.
Det samlede budget og oplæg til finansiering er vedlagt (bilag).
Ansøgningen er drøftet med styregruppen for de boligsociale handleplaner, hvor
flertallet anbefaler at ansøgningen imødekommes.
Økonomiske konsekvenser
Støtten kan gives indenfor den økonomiske ramme af de boligsociale midler for
2013. Hvis begge ansøgninger, der behandles af Kultur- og fritidsudvalget i august
2013 imødekommes, vil der restere 77.776,40 kr. 83.716,50 kr. af den boligsociale
pulje i 2013.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen med
henblik på at støtte ansøgningen med det ansøgte beløb i 2013.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
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5.
Ansøgning om dækning af merudgifter til toilet i Fortunhallerne
.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 12. april 2012 at bevillige 100.000 kroner i
støtte til etablering af toiletfaciliteter i Fortunhallerne i boligafdelingen Fortunen
Øst som led i implementeringen af de boligsociale handleplaner. De 100.000 kroner
udgjorde halvdelen af den estimerede udgift til etablering af toiletfaciliteterne.
Begrundelsen for at støtte etableringen af toiletfaciliteter var, at etableringen af
toiletfaciliteter var nødvendig for at få gang i aktiviteter i hallerne, dels af hensyn til
brugerne af hallen og dels af hensyn til de tætboende naboer. Ansøgningen om
støtte til toiletfaciliteterne kom fra de to boligafdelinger Fortunen Øst og Højhuset i
fællesskab.
Toiletfaciliteterne blev etableret i sommeren 2012 og hallerne genåbnet i november
2012, og siden da har der været aktiviteter i hallerne, blandt andet med medvirken
af Klub Lyngby, som har stået for aktiviteter i hallerne hver onsdag siden åbningen.
Boligafdelingen vil gerne have flere aktiviteter i hallerne og har som betingelse for
at åbne hallerne, at der er kvalificeret voksenopsyn med aktiviteterne.
I prisoverslaget, som lå til grund for ansøgningen om støtte, havde boligafdelingen
Fortunen Øst ikke kalkuleret med, at toiletfaciliteterne ville blive betragtet som
"offentlige toiletter", da der kun er adgang til hallerne med nøgle, og der således
ikke kan komme brugere ind i hallen med mindre, der er aktiviteter i hallen, der
ledes af en voksen, som har åbnet hallerne. I kommunens byggesagsbehandling blev
toilettet imidlertid betragtet som offentligt, og i den forbindelse har kommunen
stillet krav, der har fordyret projektet med 38.716,50 kr. Herudover har
boligafdelingen Fortunen Øst valgt at etablere forbedringer til toiletfaciliteterne for
32.042 kr.
De kommunale krav og udgifter forbundet hermed er:









Opbygning af forrum
Ekstra lampe i forrum samt føler
Maling af gulve i forrum
Levering og opsætning af mekanisk ventilation samt tilslutning
Isolering af ventilationsrør
Fremstilling og opsætning af 2 stk. rustfri beskyttelsesplader over håndvaske
Skilteplade samt tekst og piktogrammer
Ekstra arbejdstimer i forbindelse med ansøgning om kommunal byggetilladelse
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Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Fortunen Øst om støtte fra de
boligsociale midler til at dække merudgifterne i forbindelse med de kommunale
krav til toiletfaciliteterne, i alt 38.716,50 kr.
Forvaltningen har været i dialog med boligafdelingen omkring ansøgningen og
mener, at ansøgningen bør imødekommes ud fra en betragtning om, at etableringen
af toiletterne har været og fortsat er en forudsætning for en kommunal anvendelse af
hallerne (til idrætsprojekter mv) og at de øgede udgifter, der er opstået i forbindelse
med etableringen af toiletfaciliteterne, ikke kunne forudses af ansøgeren.
Ansøgningen er drøftet med styregruppen for de boligsociale handleplaner, hvor
flertallet anbefaler at støtte ansøgningen, idet det dog også bemærkes, at projektet
ikke som udgangspunkt burde falde indenfor det boligsociale område.
Økonomiske konsekvenser
Støtten kan gives indenfor den økonomiske ramme af de boligsociale midler for
2013. Hvis begge ansøgninger, der behandles af Kultur- og fritidsudvalget i august
2013 imødekommes, vil der restere 77.776,40 kr. 83.716,50 kr. af den boligsociale
pulje i 2013.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen med
henblik på at støtte ansøgningen med det ansøgte beløb.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
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6.
Halvårsregnskab 2013 - Kultur- og Fritidsudvalgets område
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse vedrørende halvårsregnskabet 2013.
Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende ultimo
2013, samt med udgangspunkt i forbruget pr. 30.6.2013.
I overensstemmelse med normal sagsgang behandles det anslåede regnskabsskøn
først i økonomiudvalget, som oversender sagen til behandling i fagudvalgene.
Herefter videresender fagudvalget sagen til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Efter denne tidsplan vil Kommunalbestyrelsens behandling af halvårsregnskabet
foregå den 5. september. Dermed sikres det, at kommunalbestyrelsen har behandlet
halvårsregnskabet 2013 forud for 1. behandlingen af budgetforslaget 2014-17, som
finder sted den 16. september, således som det fastsættes i regelsættet omkring
halvårsregnskabet.
Halvårsregnskabet for 2013 er udsendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og
vil blive behandlet på økonomiudvalgsmødet den 19. august. Protokollen fra dette
møde vil blive udsendt forud for mødet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22.
august.
På Kultur- og Fritidsdhedsudvalgets område viser budgetopfølgningen af
driftsvirksomheden følgende resultat for 2013:
Tabel 1
1.000 kr. netto

Budget
2013

Korrigeret
budget *

Anslået
regnskab

Afvigelse i
Afvigelse i
forhold til
forhold til
korr. budget opr. budget
0
784
0
-1.514
0
-3.017
0
222
0
-1.214
0
-1.244
0
-5.985

Klubber
16.084
16.868
16.868
Fritid
10.743
9.229
9.229
Idræt
4.983
1.966
1.966
Folkeoplysning
13.720
13.942
13.942
Bibliotek
33.455
32.241
32.241
Kultur
5.534
4.290
4.290
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
84.519
78.534
78.534
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt
* Budget 2013 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2012 til og med juni 2013.

Der forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget på Kultur- og
Fritidsudvalgets område.
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Hovedtallene i Halvårsregnskab 2013 for 2014-17:
1.000 kr. netto
Klubber
Fritid
Idræt
Folkeoplysning
Bibliotek
Kultur
Kultur- og Fritidsudvalget i alt
- = mindreudgift/merindtægt
+ = merudgift/mindreindtægt

Budgetforslag
2014
0
0
0
0
0
0
0

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2015
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende halvårsregnskabet 2013 godkendes
2. der ikke foretages bevillingsmæssige ændringer.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Ad 1 og 2. Anbefales.
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7.
Meddelelser til udvalgtes medlemmer august 2013
.

Sagsfremstilling
1. Status for kunstgræsbaner i Lyngby-Taarbæk
Notat vedlagt.
2. Boligsociale Handleplaner - Status for anvendelse af midler til etablering af
fysiske rammer
Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en orientering om, hvor mange af de boligsociale
midler, der er anvendt til fysiske forhold. Som bilag er vedlagt en oversigt over,
hvad de boligsociale midler i perioden fra 2011 til dags dato er anvendt til, fordelt
på typer af projekter. Af oversigten fremgår det, at 146.445 kroner er anvendt til
fysiske forhold, heraf størstedelen - knap 100.000 kr. til støtte til etablering af toilet
i Fortunhallerne.
3. Orientering om ansøgninger til boligsociale midler behandlet af
styregruppen samt status for midler
Der er udarbejdet en oversigt for ansøgninger behandlet af styregruppen i foråret
2013 samt en oversigt for anvendte boligsociale midler i 2013 (bilag).
4. Status for Kulturfonden
Jf. vedlagte oversigt over kulturfonden frem går det, at puljen er fuldt disponeret i
2013 - det er derfor ikke muligt at bevilge flere midler fra fonden. Forvaltningen vil
fremover give eventuelle ansøgninger afslag under henvisning til at der ikke er flere
midler i fonden. Hver måned orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om afslag under
meddelelser.
5. Status Lyngby Idrætsby
Mundtlig orientering ved direktør Ulla Agerskov.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udvalget blev endvidere orienteret om anlæg af bueskytteanlæg på Lyngby
Stadion.
Taget til efterretning.
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9.
Ansøgning fra Handelsforeningen om økonomisk støtte til 'Liv i Lyngby'
.

Sagsfremstilling
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har i brev af 8. august 2013
ansøgt om støtte på i alt 150.000 kr. til eventarrangement 'Liv i Lyngby', som finder
sted den 30. til 31. august 2013 (bilag). Der er ansøgt om dels:
1. 75.000 kr. til støtte til leje af scene mv., og dels
2. 75.000 kr. til at dække de omkostninger, som udføres af Lyngby-Taarbæk
Kommune, blandt andet driftsudgifter i forbindelse med afspærring af
bymidten, drift og leje af Lyngby Torv mv.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2013, at alle afledte driftsudgifter
i forbindelse med afspærring af veje mv. skal afholdes af arrangøren, hvorfor der
ikke indstilles kommunal støtte hertil (ansøgt 75.000 kr.)
For så vidt angår støtte til leje af scene mv. (ansøgt 75.000 kr.), peger forvaltningen,
på at ansøgningen drøftes og i fald den imødekommes, vil den kunne finansieres
over kontoen for kulturelle arrangementer, (restpulje fra det tidligere kulturhus'
arrangementskonto, som henhører under Kultur- og Fritidsudvalget). Kontoen for
kulturelle arrangementer er pt. på 80.000 kr. i 2013.
Sagen forelægges parallelt i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen peger på at støtte, for så vidt angår 75.000 kr. til leje af scene mv.,
evt. kan finansieres over kontoen for kulturelle arrangementer.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår kontoen for kulturelle arrangementer.
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ansøgningen jf. punkt 2.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgning om støtte til leje af scene i alt
75.000 kr. finansieret af kontoen for kulturelle arrangementer.
2. Teknik- og Miljøudvalget afslår ansøgningen med henvisning til
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Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Ad 1. Godkendt idét arrangementet støttes med 50.000 kr. som finansieres på
kontoen for kulturelle arrangementer, da udvalget ønsker at støtte aktiviteter i
forbindelse med byfesten. Udvalget forudsætter, at udgifter til oprydning og
afspærring mv. afholdes af Handelsforeningen.
Det forudsættes at eventuelle kommende ansøgninger til støtte af arrangementer
fremsendes minimum 3 måneder før arrangement afholdes for at komme i
betragtning i forhold til eventuel tildeling af økonomisk støtte.
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10.
Folkeskolereform - organisering og udmøntning
.

Sagsfremstilling
Der er den 7. juni 2013 indgået en aftale om reform af folkeskolen mellem
regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, der den 13. juni 2013 er delvist tiltrådt af
Det Konservative Folkeparti.
Hermed forelægges sag om implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Skolereformen indebærer, som i alle andre kommuner, en stor ændring
af folkeskolens rammer, indhold og organisering. Dette gælder især i form af flere
undervisningslektioner, nye fag, fag på tidligere klassetrin, det nye begreb
understøttende undervisning, krav om fysisk aktivitet, lektiehjælp/faglig fordybelse
- samt samlet set en længere skoledag.
Men reformen har også konsekvenser for Musikskolen, klubområdet og det
frivillige foreningsliv, idet loven forudsætter samarbejde og inddragelse af disse i
skolens virksomhed og dagligdag. Reformen forudsætter endvidere også
inddragelse og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
Grundlaget for sagen er for det første aftalen af 7. juni 2013 mellem regeringen,
Venstre og Dansk Folkeparti (13. juni delvis tiltrådt af Konservative). Aftalen
forventes at blive vedtaget som lov tidligt i folketingsåret 2013/14 og vedlægges
sagen. For det andet er det lov nr. 409 af 26. april 2013, der som afslutning på
lockouten fastsætter helt nye principper for lærernes arbejdstid.
Endelig er det Økonomiudvalgets beslutning af 20. juni 2013 med følgende indhold:
”Økonomiudvalget ønsker, at der etableres et bredt samarbejde med ledelse og
medarbejdere på skoleområdet og vil derfor indkalde til møde umiddelbart efter
sommerferien med henblik på at skabe en fælles forståelse af lærernes og
pædagogernes arbejdstid set i relation til skolereformen.”
Der er en stor økonomisk udfordring ved reformens implementering, og denne
udfordring skal håndteres ved arbejdet med budget 2014-17, idet reformen i 2014
har 5/12 effekt. Forvaltningen arbejder løbende med de beregninger, der skal indgå i
budgetoplægget og på beskrivelse af de politiske handlemuligheder i den
forbindelse.
Arbejdet med reformen involverer i forhold til den politiske beslutningsproces tre

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 22-08-2013, s.27

politiske udvalg - udover Kommunalbestyrelsen. Det er Børne- og
Ungdomsudvalget for så vidt angår det faglige indhold mv., Kultur- og
Fritidsudvalget for så vidt angår Musikskolen, foreningslivet og klubbernes
inddragelse, samt endelig Økonomiudvalget for så vidt angår de økonomiske
rammer og personaleforhold - herunder lærernes arbejdstid.
Sammenholdt med den tætte inddragelse af områdets aktører og interessenter - som
er både nødvendig og politisk ønsket - giver dette store udfordringer i forhold til at
håndtere den nødvendige forberedelse og koordinering af sagen samt at håndtere
den politiske beslutningsproces. Ikke mindst set i lyset af den relativt korte
tidshorisont, der er til at forberede reformens implementering.
På den baggrund foreslås det, at forberedelse og koordinering af skolereformens
implementering sker i et særligt politisk udvalg, nedsat i henhold til styrelseslovens
§ 17, stk. 4.
Kommissoriet for og sammensætningen af dette udvalg beskrives i vedlagte bilag.
Det foreslås, at alle partierne i kommunalbestyrelsen repræsenteres i udvalget, og at
udvalget i øvrigt sammensættes efter den d’Hondtske metode. Derudover foreslås
det, at udvalget sammensættes af et antal personer udefra. Det foreslås at være en
repræsentant for skolelederne, en repræsentant for skolebestyrelserne,
områdelederen fra Klub Lyngby, en repræsentant fra kreds 22, BUPL og PMF, samt
det lokale foreningsliv. Udvalget kan undervejs inddrage andre relevante aktører herunder øvrige uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
Udvalget forventes at kunne sit arbejde januar 2014 og undervejs forelægges
beslutninger til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen efter forudgående
behandling i de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget.
Under § 17, stk. 4- udvalget etableres en administrativ organisation med en
styregruppe, hvor bl.a. direktionen er repræsenteret, samt et antal arbejdsgrupper om
alle de væsentlige elementer i reformen. Arbejdsgrupperne bl.a. repræsentanter for
skolelederne, klubberne, foreningerne mv., og udarbejde løbende oplæg til
behandling i § 17 stk. 4-udvalget. Der vedlægges til orientering en oversigt over
den etablerede administrative organisationsstruktur.
De overordnede principper for paragraf 17.4 udvalget foreslås at være følgende,
således at der sættes en politisk ramme for udvalgets arbejde:
- Der tages udgangspunkt i den indgåede aftale om reform af Folkeskolen og de
opstillede nationale mål
- Der tages endvidere udgangspunkt i de lokale strategier og politikker (især den
sammenhængende børne- og ungepolitik, skoleudviklingsstrategien,
inklusionsstrategien og kulturudviklingstrategien, idet disse dog skal gives et
servicecheck på baggrund af reformen)
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- Et helhedssyn på læring gældende hele 0 - 18 års området
- Sikre inklusion af både svage og stærke elever – herunder bl.a. talentudvikling
- Kommuneaftalens forudsætninger om lærernes arbejdstid og inddragelse af
andre medarbejdergrupper i den understøttende undervisning.
Økonomiske konsekvenser
Reformens økonomiske konsekvenser indgår i arbejdet med budget 2014-17.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen via Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt
Økonomiudvalget

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. skolereformen implementeres ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg med
vedlagte kommissorium og sammensætning
2. de overordnede principper for udvalgets arbejde lægges til grund.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
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