Økonomiudvalget den 20-09-2010, s. 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 20. september 2010 kl. 15:30
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.
Medlemmerne var til stede
Endvidere deltog:
Kommunaldirektør Tim Andersen og
vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen.
Økonomichef Dorthe Randeris deltog under
behandlingen af dagsordenens punkt 1-5,
vicedirektør Rene Rasmussen deltog under
behandlingen af dagsordenens punkt 15-18.

Økonomiudvalget den 20-09-2010, s. 2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:

Side:

01

Regnskab 2009 - revisionsberetning

5

02

PricewaterhouseCoopers' overtagelse af revisionsopgaven fra
Ernst & Young

8

03

2. anslået regnskab 2010 - Økonomiudvalgets
aktivitetsområde

9

04

2. anslået regnskab 2010 - samlet behandling efter
fagudvalgenes indstillinger

12

05

Oversigt over udviklingen på det specialiserede socialområde

16

06

Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69

18

07

Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby

19

08

Forhøring - Ændret anvendelse af det tidligere Skovtofte
Socialpædagogiske Seminarium

20

09

Samarbejde med Bygningskultur Foreningen om udpegning af 22
bevaringsværdige bygninger

10

Forslag til udvikling af Sorgenfri Torv august 2010

25

11

Omklassificering og harmonisering af veje i Taarbæk

28

12

Opklassificering af veje

31

Økonomiudvalget den 20-09-2010, s. 3

13

Vidensby: Samarbejde mellem DTU og LTK

34

14

Mødeplan for 2011 for stående udvalg, økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen

36

15

Beskæftigelsesplan 2011

37

16

Tidlig og intensiv indsats for de forsikrede ledige

39

17

Danskundervisning af udlændinge

41

18

Meddelelser

44

Økonomiudvalget den 20-09-2010, s. 4

19

LUKKET SAG

45

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-09-2010, s.5

1
Regnskab 2009 - revisionsberetning
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. revisionsberetningen tages til efterretning
2. årsberetning og regnskab 2009 godkendes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2010, at årsberetningen og
regnskabet for 2009 videresendes til revisionen med henblik på regnskabets
endelige forelæggelse i august 2010.
Revisionsberetningen er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 14.
september 2010.
Efter kommunalbestyrelsens behandling skal kommunens regnskab sammen med
revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af
september.
Revisionsberetning
z

Der er tale om en anmærkningsfri beretning.

z

Revisionen gør herudover opmærksom på, at der er sket en række forbedringer i
forhold til niveauet for 2008. Det gælder især på de sociale- , sundheds- og
beskæftigelsesmæssige områder.

z

Revisionen konkluderer, at forvaltningen i 2009, på de områder de har
undersøgt, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at
oplysningerne i rapportering om mål og resultater er dokumenterede og
dækkende for Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed i 2009.

Revisionen gør dog opmærksom på nedennævnte 4 forhold:
Afsnit 2.2.1 Afstemning af statuskonti.
Revisionen har konstateret, at der i lighed med 2008 henstår en del statuskonti, der
ikke foreligger afstemt ultimo 2009. Revisionen er bekendt med, at der er aftalt en
plan for berigtigelse af beløb på de omtalte konti.
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Kommentar: Forvaltningen har taget initiativ til at sikre en hurtigere afstemning og
har endvidere taget initiativ til at sikre, at de afstemninger, der ikke var afstemt ved
revisionens gennemgang, bliver færdiggjort. Forvaltningen har i den forbindelse
benyttet bistand fra Ernst & Young til at få færdiggjort en række af de manglende
afstemninger. (P.t. udestår der dog kun 2 afstemninger vedr. Baunegården og
Vejvæsenet, som afventer en ændring i den tekniske opsætning af
ressourcestyringsstemet).
Afsnit 2.2.2 Bevillingsoverholdelse.
Revisionen har konstateret, at der på flere udvalgsområder har været et merforbrug i
forhold til den ajourførte godkendte bevilling på tilsammen 18,5 mio. kr.
Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en redegørelse for det konstaterede
merforbrug i forhold til overholdelse af Styrelseslovens § 40.
Kommentar.
Det skal bemærkes, at Ernst & Young har givet en lignende bemærkning til alle
sine kunder. Sandsynligvis foranlediget, at de store budgetoverskridelser der fandt
sted i 2009 for den kommunale sektor under ét.
Forvaltningen har drøftet bemærkningen med revisionen med henblik på at få
revisionens vurdering af overholdelse. Revisionen har imidlertid ikke ønsket selv at
afgive en sådan vurdering.
Forvaltningen finder, at styrelsesloven er overholdt, når der henses til
overførselsreglerne mellem årene og de lovpligtige udgifter (de såkaldte
kalkulatoriske poster, som f.eks. boligydelse og kontanthjælp).
Der er i det sagen vedlagt notat givet en nærmere baggrundsbeskrivelse herfor.
Afsnit 2.2.3 Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens §
52, stk. 3-5.
Revisionen har konstateret fejl i de fleste af de gennemgåede bevillingssager og
vurderer, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og i
overensstemmelse med gældende regelsæt. Revisionen er bekendt med, at
administrationen har iværksat foranstaltninger til forbedringer af
sagsadministrationen.
Kommentar:
Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for genopretning af det
børne-sociale område. Handlingsplanen indeholder såvel opkvalificering af
rådgiverne, som krav til dokumentation i sagerne, handlingsplaner, økonomistyring
mv. Handlingsplanen er forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget, og der bliver
løbende fulgt op på realiseringen.
Afsnit 2.2.4 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer.
Revisionen har konstateret i lighed med 2007 og 2008, at der ikke er udarbejdet
afstemning for pensionsområdet mellem ydelsessystemet og kommunens bogføring,
samt afregning af A-skat, AM-bidrag ATP m.v. til SKAT.
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Kommentar:
Forvaltningen har gennem 2009 arbejdet på at sikre kvaliteten på
afstemningsområdet for de største fagsystemer. Der har imidlertid vist sig
vanskeligheder, som det ikke har været muligt at løse indenfor regnskabsårets
afslutning.
Der er som følge heraf nedsat en Task Force med deltagelse af revision og
Økonomisk Forvaltning og med inddragelse af KMD, som skal sikre arbejdsgange
og systemflow mellem pensionssystemet og kommunens øvrige fagsystemer med
henblik på at rette op på de manglende afstemninger. Den nedsatte gruppe skal
sikre, at der løbende sker afstemning af systemerne fremover, at afstemninger
følges op med justering af fejlposteringer, og at der opstilles betryggende og
operative forretningsgange.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Ad 1
Taget til efterretning. Henset til bemærkningernes alvorlige karakter ønsker
udvalget, at afsnit 2.2.3 om forebyggende og anbringende foranstaltninger optages
som selvstændig sag på førstkommende ordinære møde med en redegørelse for de
initiativer, der er taget for at rette op på administrationen af området.
Ad 2
Anbefales.
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2
PricewaterhouseCoopers' overtagelse af revisionsopgaven fra Ernst & Young
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår overdragelse af revisionskontrakten til
PricewaterhouseCoopers med virkning fra 1. september 2010.
Sagsfremstilling
PricewaterhouseCoopers (PwC) har pr. 1. september 2010 overtaget Ernst &
Youngs (E&Y) afdeling for offentlig revision.
Jævnfør den indgåede kontrakt mellem Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse og
E&Y om revision af Lyngby-Taarbæk Kommune skal overdragelse af kontrakten til
PwC godkendes af kommunalbestyrelsen.
PwC foreslår, at kontrakten overdrages til PwC i sin fulde ordlyd og derved
nøjagtig de samme forpligtelser og priser som er gældende for E&Y.
Kontrakten er gældende frem til 31. december 2010. Revisionsopgaven sendes
derfor i udbud i løbet af 4. kvartal 2010.
Forvaltningen har ingen betænkeligheder ved at anbefale PwC's forslag om, at PwC
fortsætter som revisor for Lyngby-Taarbæk Kommune fra og med 1. september
2010.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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3
2. anslået regnskab 2010 - Økonomiudvalgets aktivitetsområde
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab 2010 for
Økonomiudvalgets aktivitetsområde tages til efterretning, og at afvigelserne og de
modgående initiativer anbefales over for kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 2. anslået regnskab 2010
den 23. august 2010 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende
redegørelsen til de enkelte fagudvalg med henblik på behandling, herunder de
foreslåede modgående initiativer.
Resultatet af fagudvalgenes behandling oversendes til Økonomiudvalgets møde den
20. september 2010 med henblik på at bringe bevillingerne på plads på
Kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2010.
Der er i 2. anslået Regnskab 2010 nærmere redegjort for de enkelte afvigelser i
forhold til korrigeret Budget 2010, jf. det sagen vedlagte og tidligere udsendte
materiale.

I. Driftsvirksomheden - Økonomiudvalgets område:
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt:
1.000 kr. (netto)

Beredskab
Administration
Puljebeløb til særlige formål
Kommunale ejendomme m.m
Beskæftigelse
Økonomiudvalget i alt

Budget
2010
13.118
308.602
36.080
1.120
175.008
533.928

Korrigeret budget
2010
13.162
330.589
38.750
5.660
189.197
577.358

Budgetopfølgning
31.07.2010
13.162
334.026
37.690
6.470
185.163
576.511

Afvigelse
fra korr.
budget
0
3.437
-1.060
810
-4.034
-847

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Der skønnes et samlet mindreforbrug på Økonomiudvalgets aktivitetsområder på
0,8 mio. kr.
Administration
Merudgifter til tjenestemandspensioner på 3,5 mio. kr. skyldes en yderligere
stigning i antallet af pensioneringer end forudsat. Derudover er der efterbetalinger
til tidligere borgmester og udvalgsformænd på 0,9 mio. kr.
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Endelig er der anvist modgående initiativer for 1,0 mio. kr. på uforbrugte midler til
ledelsesudvikling og -uddannelse.
Puljebeløb til særlige formål
Området udviser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der fordeler sig med
merudgifter på 1,6 mio. kr. og modgående initiativer på 2,7 mio. kr. Merudgifterne
vedrører energikontiene og var i første omgang skønnet til 3,3 mio. kr. En nærmere
analyse med henblik på at reducere beløbet medførte en reduktion på 1,7 mio. kr.,
således at merudgiften alene udgør 1,6 mio. kr.
De modgående initiativer består af at afskaffe energichecken (1,3 mio. kr.) og
reducere den afsatte investeringspulje på 3 mio. kr. med 1,4 mio. kr.
Kommunale ejendomme
Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes lejetab ved nedrivningen af Bredebovej 5-21
og Carlshøjvej 64, når der er taget højde for færre driftsudgifter. Der er anvist
modgående initiativer for 0,5 mio. kr. på området, idet det løbende ejendomssalg
forventes at medføre en besparelse på administrations- og viceværtsudgifter fra
2013.
Beskæftigelse
På beskæftigelsesområdet skønnes der mindreudgifter på omkring 4 mio. kr. i 2010,
hvilket dækker over mindreudgifter på de forsikrede lediges område på 8,6 mio. kr.,
som skal tilbagebetales til staten som følge af midtvejsreguleringen af
beskæftigelsestilskuddet for 2010. Når der er taget højde for dette, er der
merudgifter på 4,6 mio. kr. i 2010, heraf dækkes de 2,3 mio. kr. af Lov og
cirkulæreprogrammet (ny lovgivning). I bogen "2. anslået regnskab 2010" er der på
side 23 redegjort for de enkelte afvigelser.
Modgående initiativer
Der er i bogen "2. anslået regnskab" anvist modgående initiativer på følgende
områder:
z
z
z

Administration, side 20: 1,0 mio. kr.
Puljebeløb til særlige formål, side 21: 2,7 mio. kr.
Kommunale ejendomme, side 22: 0,5 mio. kr.

II. Anlægsvirksomheden
Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af følgende oversigt, og giver anledning
til bevillingsmæssige ændringer på -1,621 mio. kr.
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1.000 kr. (netto)

Budget
2010

Administration
Puljebeløb til særlige formål
Kommunale ejendomme m.m
Økonomiudvalget i alt

Korrigeret budget
2010

10.154
12.201
0
22.355

11.526
9.947
16.908
38.381

Budgetopfølgning
31.07.2010
11.526
8.596
16.638
36.760

Afvigelse
fra korr.
budget
0
-1.351
-270
-1.621

Afvigelser: -=mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/mindreindtægt

Puljebeløb til særlige formål
Afvigelsen skyldes tidsforskydning til 2011 på 1.351.000 kr.
Kommunale ejendomme
Mindreudgiften skyldes, at der er tilført Idræt og Kultur i alt 270.000 kr. fra
handicappolitik, tilgængelighedspuljen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab taget til efterretning. Afvigelserne og de
modgående initiativer anbefales over for kommunalbestyrelsen.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-09-2010, s.12

4
2. anslået regnskab 2010 - samlet behandling efter fagudvalgenes indstillinger
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Økonomiudvalget anbefaler nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som
er tilpasset efter fagudvalgenes behandlinger.
Mindreudgiften på 16,464 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.
Beløb i 1.000 kr.
+= merudgift
-= mindreudgift

Driftsvirksomhed
Anlægsvirksomhed
Renter
Skatter mm.
Finansforskydninger
Afdrag
Låneoptagelse
I alt

Bevillingsændringer
i 2010
3.143
- 10.834
- 2.256
- 10.451
534
3.400
- 16.464

2. at der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem
aktivitetsområderne, jfr. bilag på sagen.
3.

at der godkendes de i bilag på sagen anførte ændringer til anlægsbevillingerne.

Sagsfremstilling
I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget den 25. januar 2010 skal de 2 årlige
budgetkontroller først behandles i Økonomiudvalget, som herefter videresender
redegørelsen om anslået regnskab 2010 til fagudvalgene med indstillinger om
behandling af budgetudfordringen.
1. Økonomiudvalgets behandling den 23. august
2. anslået regnskab blev behandlet i Økonomiudvalget den 23. august 2010. Efter
planen oversendte Økonomiudvalget sagen til fagudvalgene, jf. flg. beslutning:
1.
2.

Redegørelsen blev taget til efterretning.
Redegørelsen blev oversendt til de enkelte fagudvalg med henblik på
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behandling, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer, idet der
dog er en mindreudgift på energiområdet på 1,7 mio. kr.
Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den
20. august, og opsamlingen af fagudvalgenes behandlinger sker i denne sag.
2. Fagudvalgenes beslutning
Teknik- og miljøudvalget den 13. september 2010
Udvalget har taget redegørelsen til efterretning, idet der gøres opmærksom på, at
udvalget ikke på nuværende grundlag kan anvise kompenserede besparelser til
dækning af merudgiftern på 0,8 mio.kr.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Dorete Dandanell (F) var fraværende.
Social- og sundhedsudvalget den 14. september 2010
Anbefales.
Børne- og ungdomsudvalget den 15. september 2010
Forvaltningen oplyste, at refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager udgør 3
mio. kr.
Udvalget tager redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab til efterretning og anbefaler
overfor Økonomiudvalget afvigelserne samt de modgående initiativer, der fremgår
af 2. anslået regnskab.
Kultur- og fritidsudvalget den 15. september 2010
Udvalget tager redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab til efterretning og
anbefaler overfor Økonomiudvalget at afvigelserne, der fremgår af 2. anslået
regnskab godkendes, dog således at afvigelsen på 0,7 mio. kr. på Fritid, Klub
Lyngby, finansieres af klubområdet i aktivitetsåret 2010/2011.
Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 20. september 2010:
Redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab taget til efterretning. Afvigelserne og de
modgående initiativer anbefales over for kommunalbestyrelsen.
3. Bevillingsmæssige konsekvenser
Efter fagudvalgenes behandling af Redegørelsen om 2. anslået regnskab 2010 kan
behovet for at foretage bevillingsmæssige ændringer opgøres. Disse ændringer skal
sikre, at bevillingerne bringes i overensstemmelse med de foretagne skøn over
regnskabet.
Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående oversigt.
På Driftsvirksomheden ansøges der om tillægsbevillinger på 3,143 mio. kr. I
forhold til 2. anslået regnskab 2010 (bogen) er tallet nedskrevet med 0,7 mio. kr.,
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jfr. KFU's beslutning. Fordelingen på aktivitetsområder fremgår af kolonne 1.
På Anlægsvirksomheden inkl. ejendomssalg ansøges der om tillægsbevillinger på
-10,834 mio. kr., jfr. kolonne 2.
På Renter ansøges om tillægsbevillinger på -2,256 mio. kr. (kolonne 3)
På Skatter ansøges om tillægsbevillinger på -10,451 mio. kr. (kolonne 4)
På Finansforskydninger ansøges om tillægsbevillinger på 0,534 mio. kr. (kolonne
5)
På Låneoptagelse ansøges om tillægsbevilling på 3,400 mio. kr. (kolonne 5).
Det totale tillægsbevillingsbehov – svarende til en mindreudgift på -16,464 mio. kr.
- tilgår kassebeholdningen.
Beløb 1.000 kr.

Børne- og ungdomsudvalget
- skoler
- børn
Kultur- og fritidsudvalget
- Fritid
- Idræt
- Kultur
Social- og sundhedsudvalget
- Ældre
- Handicappede
- Sundhed
Teknisk Udvalg
- Grønne områder og kirkegårde
Økonomiudvalgets område
- Administration
- Puljer til særlige formål (inv.pulje)
- Kommunale ejendomme
- Beskæftigelse
Netto-mer(+)/mindreudg.(-)

Drift

-2.767
-304
-2.463
590
450
140
5.367
838
-2.518
7.047
800
800
-847
3.437
-1.060
810
-4.034
3.143

Anlæg og
ejd.salg

Renter

Skatter

Finansfor- Afdrag
skydninger og
låneoptagelse

-3.227
-3.227

14
20
250
-6.000
-6.000

-1.621

-2.256

-10.451

534

3.400

-2.256

-10.451

534

3.400

-1.351
-270
-10.834

Bevillingsoverførsler mellem diverse aktivitetsområder
I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række
tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler
skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i bilag på sagen nærmere redegjort
herfor.
Anlægsbevillinger
Udover de ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløbene indstilles en række
anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Bilag på sagen specificerer de søgte
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anlægsbevillinger.
Økonomiske konsekvenser
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2010 s.f.a. 2. anslået regnskab 2010
fremgår af afsnit 2.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Ad 1
Anbefales. I forhold til Kultur- og Fritidsudvalget afholdes de 0,7 mio. kr. inden for
udvalgets ramme, idet det efterfølgende foretages en vurdering af, hvorvidt
klubområdet kan bære denne merudgift.
Ad 2
Anbefales
Ad 3
Anbefales.
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5
Oversigt over udviklingen på det specialiserede socialområde
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. kvartal 2010 om det
specialiserede socialområde tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den kommunale økonomiaftale for 2010, hvor det
specialiserede socialområde indgår som et væsentligt fokusområde, er det mellem
regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag til opbremsning af
udgiftsudviklingen på området. I den forbindelse skal der kvartalsvist udarbejdes
oversigter over udvikling på det specialiserede socialområde.
Det fremgår af oversigten vedrørende 2. kvartal 2010, at der for det specialiserede
socialområde under ét forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Det specialiserede socialområde er i oversigten opdelt på
henholdsvis Udsatte børn og Voksen- og handicapområdet.
På området vedrørende Udsatte børn forventes, at det korrigerede budget for 2010
holder. Budgettet blev i forbindelse med 1. anslået regnskab opjusteret med 13,6
mio. kr. Skønnet baserer sig på forbruget i 1. halvår 2010 og et skøn for forbruget i
2. halvår 2010. Skønnet over 2. halvår tager udgangspunkt i de styringsmæssige
tiltag, som er iværksat – og indebærer en forventelig nedbringelse af merforbruget i
2010 med mindst 1 mio. kr. Som et styringsmæssigt tiltag, der skal sikre en
opbremsning på bevillingssiden, er al bevillingskompetence centraliseret, ligesom
øvrige handlemuligheder løbende bliver vurderet. Derudover er der iværksat en
gennemgang af samtlige sager med henblik på revisitation i 2010. Den øgede fokus
på økonomistyringen og indførelsen af et nyt økonomistyringskoncept vil ligeledes
styrke det budgetmæssige overblik ved at sikre løbende opgørelser af det
disponerede forbrug på området. Kvartalsopfølgningens poster vedrørende Udsatte
børn har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i august 2010.
På Voksen- og handicapområdet skønnes merudgifter på 1,4 mio. kr. Skønnet
baserer sig på forbruget i 1. halvår 2010 og et skøn for forbruget i 2. halvår 2010,
som tager udgangspunkt i de styringsmæssige tiltag, som blev iværksat som
konsekvens af 1. anslået regnskab. Kvartalsopfølgningen har ikke været forelagt
Social- og Sundhedsudvalget.
Ovenstående afvigelse svarer til 2. anslået regnskab 2010, hvor der yderligere er
medtaget en merrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7,5 mio. kr. i 2010.
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Økonomiudvalget har på mødet den 21. juni 2010 bedt forvaltningen udarbejde et
oplæg til den fremadrettede styring af det specialiserede socialområde. Oplægget
forventes forelagt for Økonomiudvalget i oktober 2010. Den fremadrettede
udarbejdelse af kvartalsopfølgningerne på det specialiserede socialområde vil indgå
som en integreret del af styringsprincipperne for området.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Taget til efterretning.
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6
Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69
sendes i offentlig høring.
Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej muliggør opførelse af 6 boliger som
tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen er beliggende inden for rammeområde
7.1.80 Taarbæk ved Jollehavnen, der i forvejen giver mulighed for opførelse af
boliger som tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. Da bebyggelsen opføres med lodret
lejlighedsskel, kan ejer kræve ejendommen udstykket efter Byggelovens § 10a.
Kommuneplanens generelle rammer fastsætter, at udstykninger til tæt-lav
bebyggelse som minimum skal være 300 m². Da de enkelte udstykninger inden for
lokalplanområdet vil blive mindre end 300 m², foreslås den nye ramme at indeholde
den mulighed. Det foreslås også at nedsætte parkeringskravet for dette område fra 2
parkeringspladser til 1½ parkeringsplads. Da ænderingerne ikke har
miljøpåvirkning, er det ikke nødvendigt at indarbejde miljøvurdering for
kommuneplantillægget og kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanelig
8 ugers høring. Rammeændringen er vedlagt sagen.
Lokalplanforslaget behandles parallelt i Byplanudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunealbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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7
Kommuneplantillæg nr. 4 for Mølledammen i Kgs. Lyngby
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 4/2009 sendes i offentlig høring.
Sagsfremstilling
Byplanudvalget godkendte den 20. april 2010 et skitseprojekt for renovering og
ombygning af Pritzels fabriksbygning. Projektet danner grundlag for lokalplanen og
det tilhørende kommuneplantillæg.
Projektet er ikke i overensstemmelse med de nuværende kommuneplanrammer for
område 1.1.40, Mølledammen. De nuværende rammer muliggør ikke, at 1. og 2. sal
i Pritzels fabriksbygning kan anvendes til kontorformål, hvorfor der fremlægges
kommuneplantillæg 4/2009 sideløbende med lokalplanen.
Forslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
På den baggrund vurderer forvaltningen, at kommuneplantillægget ikke indebærer
en så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en
miljørapport, og kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanlig 8 ugers
høring.
Rammeændringen er vedlagt sagen. Lokalplanforslaget behandles parallelt i
Byplanudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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8
Forhøring - Ændret anvendelse af det tidligere Skovtofte Socialpædagogiske
Seminarium
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forhøringsmaterialet sendes i offentlig høring.
Sagsfremstilling
Forhøringsmateriale er udarbejdet på baggrund af sagens behandling i
Byplanudvalget den 17. august 2010, hvor udvalget godkendte, at en eventuel
ændret anvendelse af ejendommen Hummeltoftevej 139 - 145 skal være indenfor
kategorierne bolig, erhverv og private, ældreegnede boliger samt en institution.
Udvalget godkendte endvidere et bebyggelsesprincip, hvor byggefelterne placeres i
henholdvis den østlige og vestlige del af grunden, hvorved der kan etableres en
grøn kile med åbent sigte til hovedbygningen "Ebenezer" og Lyngby Åmose.
Bebyggelsesprincipperne er nærmere beskrevet i det sagen vedlagte
forhøringsmateriale af 6. september 2010.
Efter Planlovens § 23 skal kommunalbestyrelsen i visse situationer - som i dette
tilfælde, hvor der er tale om ændret anvendelse i forhold til kommuneplanens
hovedstruktur - indkalde idéer og forslag til en fremtidig anvendelse, før der kan
udarbejdes konkrete forslag til ændring af kommuneplanens rammer.
Høringsmaterialet påtænkes udsendt til husstandene i det omkringliggende område,
jf. det sagen vedlagte udsendelseskort, og planlægges at vare i 5 uger henset til
efterårsferieugen. Eventuelle indsigelser og bemærkninger vil herefter blive forelagt
for Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
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Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Godkendt med 5 stemmer at sende til høring med en bebyggelsesprocent på 25. Det
understreges i materialet, at den endelige bebyggelsesprocent først fastlægges i den
endelige politiske behandling, og at procenten ikke kan være højere end 25.
4 (C + F) stemmer imod; C med den begrundelse, at C fortsat finder, at
bebyggelsesprocenten bør være lavere end 25 og ikke over 20, når der indgår
boliger i projektet; F med den begrundelse, at F ikke har taget stilling til hverken
anvendelsen af eller byggefelternes placering på arealerne ved det tidligere
Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, og idet F er af den opfattelse, at
projektet kan gennemføres (bør tilstræbes gennemført) med en lavere
bebyggelsesprocent end anført i forhøringsmaterialet.
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9
Samarbejde med Bygningskultur Foreningen om udpegning af
bevaringsværdige bygninger
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. de nævnte principper for udpegning af bevaringsværdig bebyggelse godkendes
(Økonomiudvalget),
2. samarbejdsprojektet med Bygningskultur Foreningen sættes i værk øjeblikkeligt,
så lokalplanforslag 219 og 224 kan vedtages i overensstemmelse med de nye
principper (Byplanudvalget), og
3. der udarbejdes særskilt oplæg om ændring af kommuneplanens afsnit om
bygningsbevaring, der forelægges Udviklings- og Strategiudvalget med henblik
på revurdering af udvalgets beslutning af 14. juni 2010 (Udviklings- og
Strategiudvalget).
Sagsfremstilling
Ved møder den 26. august og den 7. september 2010 med Bygningskultur
Foreningen har borgmesteren i samråd med formændene for Udviklings- og
Strategiudvalget, Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget drøftet muligheden
for at indgå i et samarbejdsprojekt om udpegning af visse bevaringsværdige
bygninger. Samtidig blev behovet for at ændre kommuneplanens afsnit om
bygningsbevaring drøftet.
I den gældende kommuneplan er alle bygninger med en bevaringsværdi 1 - 4
udpeget som bevaringsværdige. Det har i en periode været kommunens opfattelse,
at gruppen af bygninger med bevaringsværdi 4 dels er meget stor, dels er af meget
varierende kvalitet. Derfor har de senest udarbejdede områdelokalplaner alene
udpeget bygninger med høj bevaringsværdi 1 - 3 som bevaringsværdige.
Bygningskultur Foreningen har ved flere lejligheder gjort gældende, at de bedste
bygninger med bevaringsværdi 4 har så høj en kvalitet, at de også burde udpeges
som bevaringsværdige i lokalplanerne. På den baggrund har foreningen påklaget
Lokalplan 215 for Furesøkvarteret til Naturklagenævnet, da man mener, at
kommuneplanens bestemmelser om udpegning af bevaringsværdig bebyggelse ikke
er overholdt.
Ved mødet den 7. september med Bygningskultur Foreningen foreslog
Borgmesteren at ændre kommuneplanens afsnit om bygningsbevaring til følgende:
- Alle ejendomme med høj bevaringsværdi (1 - 3) udpeges som bevaringsværdige
- Sammenhængende bebyggelser med bevaringsværdi 4 udpeges som
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bevaringsværdige
- Bygninger med bevaringsværdi 4 og med særlig kulturhistorisk værdi udpeges
som bevaringsværdige.
På den baggrund var der enighed om at indgå i et samarbejdsprojekt med følgende
indhold:
- Der skal gennemføres en gennemgang af bygninger med bevaringsværdi 4 med
henblik på at vurdere om visse 4’ere ud fra en arkitektonisk vurdering skal
opgraderes til bevaringsværdi 3 og dermed udpeges som bevaringsværdige.
- Samtidig skal det vurderes om visse bygninger med bevaringsværdi 4 skal
udpeges som bevaringsværdige på baggrund af bygningernes særlige
kulturhistoriske værdi.
Endvidere blev det drøftet, hvordan forskellige problemstillinger kunne håndteres i
samarbejdsprojektets forløb. Borgmesteren tilkendegav, at kommunen er indstillet
på at give følgende tilsagn:
- Samarbejdsprojektet starter med de 2 igangværende lokalplanforslag i Hjortekær Lokalplan 219 og Lokalplan 224, så disse lokalplaner kan vedtages i
overensstemmelse med de nye principper
- For den allerede vedtagne Lokalplan 215 for Furesøkvarteret skal der
gennemføres samme vurderinger som for øvrige områder, og resultatet fastlægges
i en supplerende lokalplan eller tilsvarende
- Gældende høringsprocedurer ved ansøgning om nedrivning af bygninger med
bevaringsværdi 4 gennemføres, indtil kommuneplanen er ændret
- Særlig fokus ved ansøgning om ombygning eller nedrivning af de bygninger, der
undervejs i samarbejdsprojektet er enighed om skal udpeges i
områdelokalplanerne.
I øvrigt henvises til det sagen vedlagte bilag af 7. september 2010.
Ved mødet tilkendegav Bygningskultur Foreningens bestyrelse, at man er indstillet
på at trække klagen over Lokalplan 215 tilbage, hvis kommunen beslutter at indgå i
samarbejdsprojektet på de nævnte vilkår.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1.
Byplanudvalget for så vidt angår punkt 2.
Udviklings- og Strategiudvalget for så vidt angår punkt 3.
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Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
3. Godkendt.

Byplanudvalget den 14. september 2010:
Punkt 1: Anbefalet.
Punkt 2: Godkendt.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Godkendt.
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10
Forslag til udvikling af Sorgenfri Torv august 2010
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. for så vidt angår Byplanudvalgets område, at projektforslag af august 2010
danner baggrund for udarbejdelse af lokalplan, og
2. for så vidt angår Økonomiudvalgets område, at der udarbejdes et
kommuneplantillæg, hvor etageantallet i området øges til 8 og at det samlede
etageareal fastsættes til 23.500 m².
Sagsfremstilling
Baggrund
Byplanudvalgte behandlede den 19.5.2009 et forslag til udvikling af Sorgenfri
Torv. Udvalget kunne ikke medvirke til det daværende projekt, men så gerne en
modernisering af det eksisterende torve- og forretningskompleks. Ejerkredsen har i
den efterfølgende periode udarbejdet et nyt projektforslaget sammen med deres
rådgiver. Projektforslaget til udvikling af Sorgenfri Torv fra august 2010 er lagt på
sagen. Der er udarbejdet et baggrundsnotat af 20.08.2010 om de
planlægningsmæssige forhold. Notatet er lagt på sagen.
Projektforslaget
Grundidéen i det reviderede forslag er at alle butikker samles på torvet syd for I.H.
Mundsvej. Her etableres en lavtliggende torvedannelse i kælderniveau. Adgangen
til torvet fra Hummeltoftevej sker via en stor trappe. For at få plads til de planlagte
butikker og en større torveplads, foreslås der også indrettet butiksareal under
Hummeltoftevej og den nordlige del af torvet. Bebyggelsen der omkranser torvet er
i henholdsvis i 2, 3 og 4 etager, hvor kælderniveau anvendes til butikker og de
øvrige etager til erhverv eller boliger. Dispositionen med at indrette torvet i
kælderniveau betyder at bebyggelsen set fra gadeniveau vil være i 1, 2 og 3 etager.
Desuden kan der etableres et større grønt areal mellem nybyggeriet og
nabobebyggelsen Breidablik på I. H. Mundtsvej. På Nordtorvet opføres en bygning
i 8 etager, hvor de 6 øverste etager vil få proportioner svarende til højhusene
Sorgenfrivang, mens de 2 nederste etager udformes som et bredere hus, der tænkes
anvendt til sundhedscenter og fitnesscenter. De 6 øverste etager foreslås indrettet til
kontor eller boliger. Mod Hummeltoftevej etableres en plads.
Kommuneplan 2009 fastsætter etageantallet til 2. Det er en forudsætning at der
udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der muliggør at etageantallet øges til 8. Det
er desuden en forudsætning, at der opnås dispensation fra Naturbeskyttelseslovens
§ 19, idet bebyggelse inden for kirkebyggelinien omkring Sorgenfri Kirke ikke må
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overstige 8,5 m.
Funktioner og etageareal
Ejerkredsen ønsker at skabe et økonomisk bæredygtigt butikstorv, hvorfor der
foreslås en varieret sammensætning af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker. De
8.000 m² detailhandelsareal fordeles på ca. 4.500 m² dagligvarebutikker og ca.
3.500 m² udvalgsvarer. Ejerkredsen vurderer at et varieret udvalg af
fødevarebutikker
vil
skabe
et
forretningsgrundlag
for
relevante
udvalgsvareforretninger. Det samlede etageareal er ca. 23.500 m². Sundhedscentret
og fitnesscenter vil få en størrelse på ca. 4.000 m², og de øvrige 11.000 m² foreslås
anvendt til kontor eller boliger. Ejerekredsen har på nuværende tidspunkt ikke taget
stilling til den endelig fordeling og placering mellem bolig og erhverv.
Kommuneplan 2009 fastsætter bebyggelsesprocenten til 70. Det er en forudsætning
at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der muliggør et maksimalt
etageareal på 23.500 m².Forvaltningen har oplyst ejerkredsen, at det er en
forudsætning for lokalplanen, at fordelingen mellem boliger og erhverv er afklaret.
Trafikale forhold
Der foreslås en omlægning af de 2 T-kryds, Hummeltoftevej og Grønnevej samt
Hummeltoftevej og I. H. Mundtsvej, så der etableres ét regulært kryds. Parkering
foregår i konstruktion under butikstorvet og på nordtorvet etableres ca. 100
p-pladser på terræn. Til- og frakørsel til parkeringskælderen sker fra Grønnevej
også via nordtorvet, så al tilkørsel til parkering sker ét sted. Varelevering sker dels
fra en rampe, der betjenes via I. H. Mundsvej og dels fra Grønnevej via nordtorvet.
Forvaltningen har oplyst ejerkredsen, at det er en forudsætning for lokalplanens
fremlæggelse, at der forelægger en rapport der analyserer de trafikale konsekvenser
af den foreslåede udvidelse af Sorgenfri Torv. En gennemførelse af projektet
forudsætter desuden kommunens salg af det offentlige parkeringsareal på I.H.
Mundtsvej, samt en fastlæggelse af værdien af byggeretten under Hummeltoftevej.
Statsforvaltningen har den 24. februar 2009 givet tilladelse til salg af arealet til
ejeren af ”butikkerne på Sorgenfri Torv” uden offentligt udbud.
Detailhandel
ICP har i rapport juli 2007 vurderet, at der vil være mulighed for en udbygning af
Sorgenfri Torv med yderligere i alt omkring 7.500 - 8.500 m² detailhandel og andre
kundeorienterede servicefunktioner, således at der er basis for 13-15.000 m²
bruttoareal til detailhandel.
Forvaltningen har oplyst ejerkredsen, at det er en forudsætning for lokalplanens
fremlæggelse, at der forelægger en ny detailhandelsrapport, der blandt andet
indeholder en redegørelse for forslagets påvirkningen af det store lokalcenter i
Virum.
Den ydre fremtræden af Sorgenfri Torv
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Det primære facademateriale vil være tegl og puds. Der er angivet referece til
byggerier på forslagets side 27. Ejerkredsen ønsker at torvet skal fremtræde med en
grøn karakter. Butikstorvet er etableret ovenpå parkeringskælderen. Der er angivet
eksempler på de byrumsmæsigge elementer, der er anvent på forslagets side 29 og
31.
Forvaltningen har oplyst ejerkredsen, at det er en forudsætning for lokalplanens
fremlæggelse, at der forelægger et mere detaljeret forslag til torvets og
bebyggelsens ydre fremtræden.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Byplanudvalget for så vidt angår lokalplangrundlaget.
Økonomiudvalget for så vidt angår grundlaget for kommuneplantillægget.

Byplanudvalget den 14. september 2010:
Punkt 1: Godkendt, idet udvalget forudsætter, at der udarbejdes en trafikanalyse.
Det Konservative Folkeparti tog forbehold, idet de først ønsker at tage stilling til
projektet, når der foreligger en trafikanalyse.
Punkt 2: Anbefalet

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Godkendt.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-09-2010, s.28

11.
Omklassificering og harmonisering af veje i Taarbæk
.

Indstilling
Teknisk forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens §§23 og 90 om at nedklassificere
de offentlige veje Trepilevej, Kirkevej, Nordre Molevej, Skovvej og
Taarbækdalsvej i Taarbæk til private fællesveje og nedklassificere den offentlige
vej Springforbivej til privat vej,
2. godkende at indsigelserne besvares, som det fremgår af notaterne for de enkelte
veje,
3. godkende ekstraordinære reparationsarbejder, som det fremgår af listerne for de
enkelte veje,
4. godkende endelig afgørelse for nedklassificering af Springforbivej til privat vej,
5. godkende brev til direkte berørte grundejere ("Nedklassificering af [vejnavn] til
privat fællesvej"), og
6. godkende brev til indirekte berørte grundejere ("Vejret til [vejnavn] i
forbindelse med klassificering til privat fællesvej").
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. I
Taarbæk omatter det nedklassificering af 5 offentlige veje til private fællesveje:
Trepilevej, Kirkevej, Nordre Molevej, Skovvej og Taarbækdalsvej samt
nedklassificering af den offentlig vej Springforbivej til privat vej.
Den 31. maj 2010 er der sendt breve med information om den foreløbige beslutning
til berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 om at komme med indsigelser
og kommentarer til forslaget. Den foreløbige beslutning har været offentliggjort i
lokalavisen ”Det grønne område” den 3.juni 2010.
I høringsperioden har Park & Vej modtaget følgende indsigelser og bemærkninger
til de veje, der er foreslået nedklassificeret:
• Springforbivej: Springforbivej er i det udsendte materiale forudsat
nedklassificeret til privat vej for Skov- og Naturstyrelsens samlede ejendom.
Dette er i overensstemmelse med et ønske, som Skov- og Naturstyrelsen
fremsatte i forbindelse med den første høring i 2009, og der er ikke modtaget
indsigelser mod denne nedklassificering i forbindelse med den aktuelle høring.
• Trepilevej: 2 indsigelser
• Kirkevej: 3 indsigelser
• Nordre Molevej: 2 indsigelser
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• Skovvej: 5 indsigelser
• Taarbækdalsvej: 11 indsigelser
I 5 ud af de ialt 24 indsigelser er anført, at nedklassificeringen er urimelig eller ikke
rimelig af forskellige årsager.
Park & Vej har vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør
medføre, at vejene ikke nedklassificeres til private fællesveje.
Indsigelserne er vedlagt. Indsigelserne er gennemgået og besvaret i vedlagte notater
for de enkelte veje. For Springforbivej, der er forudsat nedklassificeret til privat vej,
er der vedlagt forslag til den endelige afgørelse.
Den endelige beslutning vil blive sendt til berørte grundejere sammen med
klagevejledning, notat med besvarelse af indsigelser for de enkelte veje og liste med
ekstraordinære reparationsarbejder for de enkelte veje. Brev om "Nedklassificering
af [vejnavn] til privat fællesvej" og brev om "Vejret til [vejnavn] i forbindelse med
klassificering til privat fællesvej" er vedlagt. Beslutningen om nedklassificeringen
har virkning, når den er meddelt til grundejerne.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i
2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er
foreslået nedklassificeret.
Vejene i Taarbæk er blevet besigtiget, og ekstraordinære reparationsarbejder er
registreret. Lister med ekstraordinære reparationsarbejder på de enkelte veje er
vedlagt. Ved ekstraordinære reparationsarbejder forstår Teknisk Forvaltning
reparation af skader på kørebane og fortov, der er til gene og fare for trafikanterne.
Det drejer sig om følgende skader: Trafikfarlige huller i kørebanen, fliser og
kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for
fodgængerne og afløbsriste, som udgør en fare for cyklister og andre.
Kørebanebelægningerne på de veje, der er foreslået nedklassificeret, er endvidere
blevet gennemgået af Vejdirektoratet og tildelt skadespoint, som er et samlet udtryk
for kørebanens nuværende tilstand. Kørebelægninger med skadespoint mellem 0 og
2 er gode. Hvis en kørebanebelægning har et skadespoint, der er større end 2, vil
kørebanen blive oprettet, og der vil blive udlagt ny overfladebelægning. I Taarbæk
har Kirkevej et skadespoint over 2, og der vil derfor blive udlagt ny brun-rød
OB-belægning.
Ekstraordinære reparationsarbejder på nævnte veje inklusiv nyt slidlag på Kirkevej
forventes at udgøre ca. 60.000 kr. Reparationsarbejderne vil blive igangsat efter, at
Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning i sagen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, som er vejmyndighed for offentlige og private fællesveje i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2010:
Det Konservative Folkeparti foreslog sagen udsat, idet den samlede
omklassificering og harmonisering af kommunens veje ønskes behandlet under ét,
af hensyn til lige behandling af borgerne.
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF stemte imod, idet de er
betænkelige for de økonomiske konsekvenser af en udsættelse.
Herefter blev punkterne 1-6 anbefalet.
Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
C foreslog sagen udsat under henvisning til, at den samlede omklassificering og
harmonisering af kommunens veje ønskes behandlet under ét af hensyn til lige
behandling af borgerne.
For forslaget stemte 2 (C). Imod stemte 7.
Teknisk Udvalgs indstilling herefter anbefalet med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C).
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12
Opklassificering af veje
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens § 23, 2. pkt. om at opklassificere
de private fællesveje Akademivej (mellem Lundtoftegårdsvej og
Kollegiebakken), Boelvej, Hasselvej (stamvejen) og Fuglsanggårds Alle (de
sydligste ca. 85 m) til offentlige veje, og
2. forslag til endelige afgørelser for opklassificering af de omtalte veje godkendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen.
Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje omfatter Akademivej
(mellem Lundtoftegårdsvej og Kollegiebakken), Boelvej, Fuglsanggårds Alle (de
sydligste ca. 85 m) og Hasselvej (stamvejen) som offentlige veje.
Ved brev af 31. maj 2010 er der sendt information om den foreløbige beslutning til
berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 til at komme med indsigelser og
kommentarer til forslaget. Den foreløbige beslutning har været offentliggjort på
kommunens hjemmeside og i lokalavisen ”Det grønne område” den 3. juni 2010.
I høringsperioden har Park & Vej modtaget følgende indsigelser og bemærkninger
til de veje, der er foreslået opklassificeret:
• Akademivej: 1 indsigelse
• Boelvej: Ingen indsigelser
• Fuglsanggårds Alle: 1 indsigelse
• Hasselvej: Ingen indsigelser, men et forslag til opklassificering af den private
fællesvej Wienervej til offentlig vej. Materialet er fremsendt som en indsigelse
mod opklassificeringen af Hasselvej, men vedrører reelt kun spørgsmålet om en
eventuel opklassificering af Wienervej. Henvendelsen vil blive behandlet og
besvaret særskilt af Park & Vej.
Park & Vej har endvidere modtaget en generel henvendelse med forslag om
opklassificering af samtlige private fællesveje til offentlige veje. Henvendelsen
indeholder ikke indsigelser mod de foreslåede opklassificeringer. Henvendelsen vil
blive behandlet og besvaret særskilt af Park & Vej.

Park & Vej har vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør
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medføre, at vejene ikke optages som offentlige veje.
Indsigelserne er vedlagt. Indsigelserne er gennemgået og besvaret i vedlagte forslag
til endelige afgørelser til opklassificering af Akademivej, Boelvej, Fuglsanggårds
Alle og Hasselvej til offentlige veje.
Den endelige afgørelse vil blive sendt til berørte grundejere sammen med
klagevejledning.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen overtager den fremtidige vedligeholdelse og istandsættelse af de
private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften hertil betales over
kommunens vejdrift.
Vejene overtages uden istandsættelse, da de er i en så god stand, at kommunen kan
overdrage dem uden yderligere istandsættelse. Det bemærkes desuden, at Boelvej,
Fuglsanggårds Alle og Hasselvej har vedligeholdelseskontrakt med kommunen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, som er vejmyndighed for offentlige og private fællesveje i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2010:
Punkt 1. Anbefalet med følgende bemærkning, at udvalget finder det unødvendigt
at opklassificere private fællesveje indenfor DTU's samlede område,
herunder Akademivej (mellem Lundtoftegårdsvej og Kollegievej), jf.
DTU's indsigelse.
Punkt 2. Anbefalet.
Dorete Dandanell (F) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 20.september 2010:
C foreslog sagen udsat under henvisning til, at den samlede ændrede klassificering
af kommunens veje ønskes behandlet under ét af hensyn til lige behandling af
borgerne.
For forslaget stemte 2 (C). Imod stemte 7.
Teknisk Udvalgs indstilling herefter anbefalet med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C).
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13
Vidensby: Samarbejde mellem DTU og LTK
.

Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Udviklings- og Strategiudvalget tager sagen til
orientering og overgiver denne til behandling i ØK.
Sagsfremstilling
Som led i vidensby-strategien har forvaltningen igangsat en dialog med DTU for at
afsøge perspektiver og muligheder i et tættere og mere forpligtende samarbejde
mellem DTU og LTK. Samarbejdet har flere formål, dels at skulle bidrage til øget
vækst og velfærd, jf. vidensby-strategien, og dels at være ramme om konkrete
strategiske samarbejdsinitiativer, der er til gavn for både DTU og LTK. For at sikre
begge formål lægges der op til, at samarbejdet formaliseres i en gensidigt
forpligtende udviklings-/samarbejdskontrakt. Der er enighed om, at følgende 4
samarbejdsformer kan danne grundlag for konkrete samarbejdsinitiativer til gavn
for begge parter:
z

Samarbejde om test/afprøvning af nye og brug af allerede udviklede/etablerede
teknologier.
z Samarbejde i forhold til større udviklingsprojekter.
z Samarbejde med henblik på gensidig videns- og kompetenceudveksling.
z Samarbejde i forhold til erhvervsudvikling.
Det vurderes, at der i forhold til de ovenstående samarbejdsformer kan blive tale
om både bilaterale samarbejder mellem DTU og LTK og samarbejder, hvor andre
kommuner med fordel kan indgå, bl.a. for at sikre tilstrækkeligt volumen.
I forhold til konkrete samarbejdsinitiativer, som både DTU og kommunen kan
profitere af, har der været peget på bl.a. følgende:
z

Fælles udnyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter og mulige synergier i
forbindelse med Lyngby Idrætsby og overvejelser om særligt Sports and Leisure
Departement på DTU
z Fælles iniativer i forhold til højfrekvente og miljøvenlige trafikløsninger som fx
letbane, schuttle-bus og lignende
z Initiativer til nyorientering af Campus DTU med henblik på aktiviteter i
bycentrum som fx Ph.d. skole, sommeruniversitet, kultur og events for unge
z Formidling af forskningsbaseret viden til lokale virksomheder, primært små og
mellemstore virksomheder
z Målrettet service og tilbud til udenlandske borgere, fx international skole,
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one-stop-shop og lignende
Introduktion af nye teknologier i kommunen fx i forbindelse med produktion af
sund kost, velfærdsteknologi og clean-tech
z Fælles indsats i forhold til styrkelse af naturfag i folkeskole.
z

Samarbejdet mellem DTU og LTK sker parallelt med det bredere samarbejde
omkring vidensby-strategien, hvor erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner og
virksomheder indgår. Der henvises i den forbindelse til sagen om vidensby-vision
og strategi.
Økonomiske konsekvenser
Samarbejdet forventes at kunne bidrage med væsentlige forbedringer af både
kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgaveløsning på områder, hvor DTU
har kernekompetencer, men der vil også være fælles samarbejdsprojekter, som kan
kræve investeringer. Vurderingen af evt. økonomiske konsekvenser afventer, at
samarbejdet er blevet yderligere formaliseret og konkretiseret.
Beslutningskompetence
Det er besluttet, at vidensby-strategien er overordnet tema i
kommuneplanstrategien. Kommuneplanstrategien sorterer under Udviklings- og
Strategiudvalget. Økonomiudvalget har, som ansvarlig for den overordnede
planlægning af kommunens virksomhed, kompetence til at træffe beslutning om
form og indhold i det videre samarbejde mellem DTU og LTK.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
Taget til orientering, Det foreslås at det arbejdsmarkedsmæssige medtages.
Oversendes til Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Taget til efterretning, idet økonomiudvalget anerkender, at DTU har gjort en stor
indsats for at løfte det arbejdsmarkedsmæssige område, og det vurderes, hvorvidt
samarbejdet kan udvikles.
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14
Mødeplan for 2011 for stående udvalg, økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den supplerede mødeplan for 2011 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget fastlagde den 21. juni 2010 den overordnede plan for den
politiske mødevirksomhed i 2011, idet der i udvalgsugen anvendes ugedagene
tirsdag, onsdag og torsdag, i økonomiudvalgsugen lægges mødet tirsdag og
kommunalbestyrelsesmødet fastholdes mandag i kommunalbestyrelsesugen.
Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at der fremlægges en sag efter
sommerferien, hvor øvrige politiske organers møder indplaceres.
På den baggrund har forvaltningen udarbejdet den sagen vedlagte supplerede
mødeplan for 2011.
Som det fremgik af mødesagen for behandlingen i juni 2010, har forvaltningen ikke
indarbejdet datoer for evt. temamøder etc. for kommunalbestyrelsen.
Forvaltningen bemærker endvidere, at der om ønsket kan foretages en politisk
drøftelse af, hvorvidt der - f.eks. ud fra et princip om en overordnet fordeling af de
til rådighed værende dage på dels mødedage, dels mødefri dage - ønskes fastlagt
tidspunkter, hvor der ikke kan arrangeres møder e.l., der forudsætter deltagelse af
medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Taget til efterretning.
Mandage og fredage, hvor der ikke allerede er planlagt mødeaktiviteter, holdes
mødefrie.
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15
Beskæftigelsesplan 2011
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at Beskæftigelsesplan 2011 godkendes.
Sagsfremstilling
Hvert år skal jobcentrene udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver
jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen. Økonomiudvalget har på møder den
25. maj 2010 og 21. juni 2010 godkendt henholdsvis 1. og 2. udkast til
Beskæftigelsesplan 2011.
På den baggrund blev udkast til Beskæftigelsesplan 2011 sendt til høring i Det
Lokale Beskæftigelsesråd den 1. juli 2010. Der er modtaget skriftligt høringssvar
fra LO siden den 31. august 2010, dette er lagt i sagen. Derudover drøftede Det
Lokale Beskæftigelsesråd beskæftigelsesplanen på møde den 31. august 2010 og
afgav i den forbindelse høringssvar. Referat fra mødet er lagt i sagen.
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet det sagen vedlagte endelige udkast
til Beskæftigelsesplan 2011 sammen med notatet: "Endeligt udkast til
Beskæftigelsesplan 2011". En samlet og enkel oversigt over mål og krav i
beskæftigelsesindsatsen i 2011 fremgår af side 4 og 5 i udkastet til
Beskæftigelsesplan 2011.
LO's høringssvar indeholdt blandt andet bemærkninger om, at Beskæftigelsesplan
2011 indeholder en tydelig beskrivelse af, hvilke redskaber jobcenteret anvender i
beskæftigelsesindsatsen for jobcenterets målgrupper, herunder ledige i
arbejdskraftreserven, de unge og ledige med længerevarende ledige.
På baggrund af de afgivne høringssvar har forvaltningen foretaget justeringer i
Beskæftigelsesplanen 2011, ændringerne er uddybet i notat: 'Endeligt udkast til
Beskæftigelsesplan 2011' samt markeret i endelige udkast til Beskæftigelsesplan
2011.
Udover justeringen på baggrund af høringssvar, er der også foretaget justeringer i
Beskæftigelsesplanen så tal og oplysninger i øvrigt afspejler den aktuelle
arbejdsmarkedsudvikling.
Der er to bilag til Beskæftigelsesplanen 2011, som endnu afventer og først er klar
ultimo 2010. Det drejer sig om:
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1. Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter
2. Tillæg til beskæftigelsesplanen vedrørende forstærket indsats for langtidsledige
Senest den 31. oktober 2010 skal planen sendes til Beskæftigelsesregionen og Det
Regionale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede fastsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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16
Tidlig og intensiv indsats for de forsikrede ledige
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at jobcenteret fra 1. januar 2011 styrker den tidlige indsats
for de forsikrede ledige ved at sætte flere "hurtigt igang" hos andre aktører og at
jobcenteret styrker informationen og kontaktforløbet for særlige grupper.
Sagsfremstilling
Kommunen har nu haft ansvaret for de forsikrede ledige i lidt over et år og
medfinansieringsansvaret for a-dagpengene siden 1. januar 2010. I den forbindelse
er der blevet set nærmere på om den tidlige indsats for de forsikrede ledige
eventuelt skal justeres.
Inden sommerferien turnerede Beskæftigelsesregionen rundt til kommunerne med
en business case udarbejdet i samarbejde med Deloitte, omkring de økonomiske
gevinster ved en tidlig og intensiv indsats for de forsikrede ledige. I business casen
blev det vurderet, at der er et økonomiske potentiale for en tidlig og intensiv indsats
for de forsikrede ledige.
I notat om "Tidlig indsats for forsikrede ledige over 30 år" som er udsendt til
udvalgets medlemmer gives der en status på den tidlige indsats for de forsikrede
ledige samt en vurdering af om indsatsen i starten af ledighedsforløbet skal styrkes.
På baggrund af, at der allerede i dag iværksættes en tidlig indsats (8-12 uge) for
bestemte grupper hos andre aktører fremhæves følgende principielle muligheder for
at øge den tidlige og intensive indsats:
z
z
z

Endnu hurtigere igang hos andre aktører
Flere hurtigt igang andre aktører
Flere hurtigt igang i jobcenteret

Ud fra de skitserede forslag er det forvaltningens vurdering, at jobcenteret i en
forsøgsperiode bør styrke den tidlige indsats ved at øge brugen af andre aktører.
Målgruppen visiteres ud fra særlige kriterier, såsom risiko for længerevarende
ledighed eller manglende motivation mv. Men på nuværende tidspunkt vurderes det
ikke rentabelt for kommunen at fremrykke den eksisterende tidlige indsats fra 8-12
ledighedsuge til 5. ledighedsuge i 2010 og 2011. Baggrunden skyldes, at der er stor
afgang i starten af ledighedsforløbet og at kommunernes medfinansiering af
a-dagpengene først sker efter 12. ledighedsuge og det skønnes at størstedelen af den
økonomiske gevinst af indsatsen sker inden den 12. ledighedsuge. I stedet foreslås
det i første omgang kun at øge den tidlige og intensive indsats til at omfatte flere
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ledige end i dag.
I stedet for fremrykningen af den tidlige indsats hos andre aktører vil jobcenteret på
forsøgsbasis skrive et informationsbrev til de ledige - efter kun et par dages
ledighed – om hvilke muligheder og krav der bliver stillet for/til de ledige i
Lyngby-Taarbæk Kommune og at man efter en given ledighedsperiode, vil skulle
deltage i en eller anden form for aktivering eller intensivt kontaktforløb. Indsatsen
foreslås endvidere suppleret med et tidligt informationsmøde for de særlige
grupper, der senere visiteres til en anden aktør. Dette har der været succes med for
kontanthjælpsmodtagerne og for sygedagpengemodtagerne.
Det foreslås, at ovenstående initiativer iværksættes den 1. januar 2011 og foreløbigt
i 1 år og at der afrapporteres om resultaterne af den øgede indsats i efteråret 2011. I
forbindelse med indsatsen for 2012 bør det igen overvejes, hvorvidt man bør
fremrykke dele af den tidlige indsats.
Økonomiske konsekvenser
En øget indsats hos jobcenteret og hos andre aktører skønnes som minimum at
kunne opvejes af besparelser på medfinansieringen af a-dagpengene. En vurdering
af evt. budgetforbedringer indgår i den resultatvurdering der forelægges i efteråret
2011.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Godkendt.
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17
Danskundervisning af udlændinge
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter sprogundervisning af
udlændinge og herunder, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med:
1. Model A: Udbud af sprogundervisning
2. Model B: Fortsat tværkommunalt samarbejde med Gentofte og Rudersdal om
indsatsen på Sprogcenter Hellerup
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget har på møder i marts og juni drøftet muligheden for at
effektivisere sprogundervisning af udlændinge, der bor i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Der er ønsket en vurdering af , hvorvidt der er et potentiale for at
effektivisere området og herunder at opnå reducerede priser for sprogundervisning
igennem udbud af undervisningen.
Forvaltningen har udarbejdet notat: 'Danskundervisning af udlændinge', som er
udsendt til medlemmerne. Det fremgår af notatet, at Lyngby-Taarbæk i dag
samarbejder med Gentofte kommune i forhold til at benytte Hellerup Sprogcenter
til danskundervisning af udlændinge. Gentofte Kommune varetager samarbejdet
med Hellerup Sprogcenter, og LTK betaler et gebyr til Gentofte Kommune for
administrationen. Rudersdal indgår også i samarbejdet om Hellerup Sprogcenter, og
derudover er der andre kommuner, der også benytter sprogcenteret.
Det følger af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde voksne
udlændinge, der bor og er folkeregistreret i kommunen, danskuddannelse. Groft
sagt er der tale om to målgrupper:
1. Udlændinge der modtager offentlig forsørgelse (ex. kontanthjælp og starthjælp).
2. Udlændinge der er selvforsørgende (ex. au pairs eller udlændinge i arbejde)
I 2010 er det samlede budget til danskundervisning på knap 5 mio. kr. netto. Heraf
er budgettet til selvforsørgende udlændinge det største med et budget på 4,5 mio.
kr. Budgettet til udlændinge på offentlig forsørgelse er 0,5 mio. kr.

Udgifterne til sprogundervisning er betaling af modultakster til primært Hellerup
Sprogcenter for de modulforløb, som kursisterne deltager på samt et
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administrationsgebyr til Gentofte Kommune.
I forhold til indtægter får LTK en andel i overskuddet af driften af Hellerup
Sprogcenter samt refusion fra staten.
Der er principielt to muligheder for organisering af sprogundervisningen fremover:
1. Model A: Udbud af sprogundervisning
LTK kan vælge at udbyde sprogundervisningen af udlændinge for derigennem at
afdække muligheden for at opnå en reduktion i priserne. Der er fordele ved denne
model men også udfordringer. En fordel ved udbud er, at få prøvet markedet af og
herunder få mulighed for at opnå reducerede priser for sprogundervisningen. En
udfordring ved at gå i udbud er, at der er administrative omkostninger forbundet
med at gennemføre et udbud, herunder en formentlig brug af eksterne konsulenter i givet fald et beløb på anslået 175.000 kr. - 250.000 kr.
eller
2. Model B: Fortsætte tværkommunalt samarbejde med Gentofte om
Sprogcenter Hellerup
LTK kan vælge at holde fast i den kommunale samarbejdsaftale med Gentofte og
Rudersdal kommuner og herunder søge at effektivisere samarbejdet inden for
rammen. En fordel ved dette er, at LTK fortsætter med at anvende en leverandør,
der er et godt samarbejde med aktuelt og hvor tilbuddet er lokalt placeret i Hellerup.
En udfordring ved at fastholde denne model er, at det ikke bliver afklaret, hvorvidt
et udbud kan føre til lavere priser og effektivisering af området.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken model, der vælges.
Model A: Udbud af sprogundervisningen
De økonomiske konsekvenser afhænger af resultatet af udbudsforretningen.
Såfremt det besluttes at opgaven skal i udbud, skal der afsættes ressourcer til at
gennemføre udbuddet - skønsmæssigt 0,2 mio. kr. i det præcise beløb skal afklares
nærmere.
Model B: Fortsætte tværkommunalt samarbejde
Såfremt LTK vælger at fortsætte samarbejdet med Gentofte om Hellerup
Sprogcenter, vil opgaven kunne løses inden for de nuværende økonomiske rammer.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-09-2010, s.43

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Godkendt at arbejde videre med model A, evt. i samarbejde med andre
interesserede nabokommuner.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 20-09-2010, s.44
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Meddelelser
.

18.1 Styringsmodel for det specialiserede socialområde
Økonomiudvalget drøftede den 21. juni 2010 strategi og initiativer på det
specialiserede socialområde og godkendte, at der udarbejdes et oplæg til den
fremadrettede styringsmodel på området.
Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen er på den
baggrund gået i gang med at udarbejde et oplæg ud fra et formål om gennem fælles
styringsprincipper dels at skabe et forbedret styringsmæssigt og systematisk
overblik over indsatsen på det specialiserede socialområde, dels at synliggøre de
administrative og politiske handlemuligheder, der er i forhold til aktiviteterne og
økonomien på området.
Styringsmodellen er tænkt at være fælles for børne- og voksenområderne omend
den konkrete udmøntning vil have forskellig karakter henset til områdernes
forskellige samarbejdsflader, vilkår og hidtidig styringspraksis.
Et oplæg forventes fremlagt til drøftelse i Økonomiudvalget i oktober 2010.

18.2 Udfordringsretten
Indenrigs- og sundhedsministeren har i den sagen vedlagte skrivelse af 14 SEP
2010 orienteret om status i den hidtidige anvendelse af udfordringsretten og
bemærker i forlængelse af de mange afslag på indsendte forslag som følge af
mangel på lovhjemmel, at regeringen vil kigge nærmere på, hvorvidt der kan skabes
bedre mulighed for gennemførelse af forsøg, ligesom beskæftigelsesområdet ikke
længere er undtaget fra at kunne udfordres.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Taget til efterretning.

