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1
Kulturfonden. Ansøgning fra Ældre Sagen
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Ældre Sagens kor i Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Ældre Sagens
kor i Brøndby og Herlev et årligt kortræf. I 2011 er det Lyngby-Taarbæk der er vært
og det er planlagt at det afholdes i Kulturhuset d. 14. april 2011.
Der søges om tilskud til dækning af udgifterne og fremlægges et samlet budget på
10.500 kr. inkl. leje af Kuhlausalen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen udgik af dagsordenen.
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2
Kulturfonden. Lyt.Nu
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at der bevilliges 10.000 kr. til Lyt.Nu-akademi.
Sagsfremstilling
Det musikalske projekt Lyt.Nu, for unge bands i Lyngby-Taarbæk og omegn
startede i 2008 som en lille musikfestival for bands fra Lyngby-Taarbæk og omegn.
Festivalen er en af de tre årlige festivals som Kulturhuset står for.
Lyt.nu tilrettelægges og afvikles i samarbejde med det rytmiske spillested Templet.
Lyt.Nu 2010 har nu udviklet sig til at være et talentudviklingsprojekt, som består af
Lyt.Nu -akademi med lyt.nu showcase, bandcoach og seminarer samt Lyt.nu
musikfestival: en rytmisk festival i Lyngby Kulturhus med originalmusik for
upcoming bands fra hele landet.
Lyt.nu – akademi er et talentudviklingsprojekt, der løber fra primo maj 2010 til
primo december 2010.
Musikcoach, producer, foredragsholder m.m., Per Wium, er ansvarlig for
tilrettelæggelse af Lyt.Nu akademiets seminarer og forestår endvidere coachforløb
sammen med musiker og producer Henrik Marstal.
De deltagende er 3 udvalgte bands fra Lyt.Nu showcase: Le Clé, We Are Agents
samt National Shut Up.
Til de udvalgte bands tilknyttes bandcoach: 4 sessioner á 4 timer.
De 3 seminarer hhv. d. 25.9, d.26.9 og den 27.11 indeholder workshops og oplæg
om bla: markedsføring, sceneoptræden, branchekendskab, studieindspilning m.m.
Seminarerne har karakter af masterclasses, dvs. de udvalgte bands deltager aktivt.
Andre musik-interesserede intviteres til at deltage: F.eks bands, der var med på
showcase, men endnu ikke parate til at komme med i akademiet, gymnasieelever
med musik på højniveau m.fl.
Seminarerne foregår i Lyngby Kulturhus.
Lyt.Nu finansieres primært af Lyngby Kulturhus.
Lyt.Nu-akademi har desuden fået tilsagn om støtte fra Statens Kunstråd, pulje for
musikalske vækstbede, på 50.000 kr.
Templet og Kulturhuset har i fællesskab søgt flere fonde og puljer i forventning til
dækning af udgifterne til både seminarer samt festival. Der er desværre lige kommet
sidste afslag, og den forventede finansiering har derfor ikke kunnet opnås. Derfor
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ansøges Kulturfonden om støtte til det sidste seminar.
Der ansøges om 10.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med seminar d.
27.11 2010.
Beløbet dækker 1/3 af de samlede budgetterede udgifter i forbindelse med
seminarerne: Aflønning af oplægsholdere samt forplejning af deltagere og
oplægsholdere (ca. 40 personer).
Ansøgning til Nordea Fonden, indeholdende en uddybende projektbeskrivelse,
samlet budget for både Lyt.Nu festival samt Lyt.Nu-akademi vedlægges sagen.
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2010 57.000 kr. tilbage i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Vedtoges at bevilge et tilskud på 10.000 kr.
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3
Kulturfonden 2011. Drøftelse af prioritering af Kulturfondens midler for 2011
.

Indstilling
Det foreslås, at det drøftes, om særlige områder skal prioriteres i 2011
Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne for Kulturfonden drøfter Kultur- og Fritidsudvalget temaer og
indsatsområder for det kommende år, når budgettet er vedtaget.
Der er i 2011 en ramme på 528.000 kr. som fordeles til kulturelle foreninger,
kulturpris og midler som via Kulturfonden kan søges til kulturelle aktiviteter,
indkøb af kunst og vedligeholdelse af kommunens kunstsamling.
Det disponible beløb til uddeling via Kulturfonden er i 2011 på 163.000 kr., men vil
kunne blive ændret lidt, når den endelige udregning af foreningstilskuddene er
foretaget.
Retningslinjerne for Kulturfonden blev senest gennemgået og justeret i marts 2010 i
forbindelse med drøftelse af prioriteringer af fonden i 2010. Retningslinjerne er
vedlagt som bilag.
Af tidligere prioriteringer kan nævnes: 2010: Kunstformidling for børn og 2009:
Unicef, 2008.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen blev udsat og genoptages i udvalgets møde i december mhp. at få et overblik
over tidligere anvendelse af Kulturfondens midler.
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4
Kulturfonden. Ansøgning fra Arkæologiklubben Flækken
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.
Sagsfremstilling
Arkæologiklubben Flækken, som har lokaler på Frieboeshvile, udgav i 2007 pjecen
”Sten med skåltegn i det grønne område”, som beskriver oldtidens skålsten og de
ruter man kan gå – eller cykle – når man vil se stenene. Pjecen blev dengang trykt i
2.000 eksemplarer, som næsten er brugt op og Flækken søger derfor om et tilskud
til genoptryk.
Flækken har også sendt ansøgning til Friluftsrådet.
Økonomiske konsekvenser
Der er et samlet budget på 10.250 kr. for 3.000 stk. og Flækken søger om halvdelen
af beløbet.
Der er i 2010 57.000 kr. tilbage i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Vedtoges at bevilge et tilskud på 5.125 kr.
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5
Kulturfonden. Kunstformidlingsprojekt
.

Indstilling
Det foreslås, at der afsættes 30.000 kr. til udarbejdelse af en foranalyse i forbindelse
med kunstskoleprojekt for børn. Beløbet anvendes til projektansættelse af 1 person i
perioden 22.11 til 21.12.2010.
Sagsfremstilling
Ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af Kulturfonden 2010, blev det besluttet
at prioritere muligheden for at arbejde med en fremtidig billedskole.
Der har efterfølgende været holdt et møde med nogle af de personer i kommunen,
der på forskellig måde er aktive og interesserede i kunst- og kulturformidling for
børn og her var der bred tilslutning til at man arbejdede seriøst videre med
kunstformidling for børn og en række forslag til forskellige måder man kunne
realisere det på.
Muligheden for at forsøge med en slags kunstskole/kunstformidling for de 9 – 12
årige blev fremhævet, men også andre forslag var på bordet. Referat vedlagt.
For at komme videre med projektet ønskes igangsat en
forundersøgelse/forprojektering, som skal undersøge de muligheder, der vil være
for at etablere billedskole eller anden form for formidling af kunst i
Lyngby-Taarbæk.
Forprojekteringen skal rumme flere scenarier hvor hver del skal indeholde forslag
til lokalisering, økonomi, organisering, samarbejdspartnere og andre konkrete
forhold, som er nødvendige for at realisere et projekt.
Tidsplan:
22.12 2010 forprojektering afleveres.
7.1 2011 det afleverede gennemgås og diskuteres med henblik på egentlig
projektfornulering.
20.1 2011 projektforslag behandles i KFU
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2010 57.000 kr. tilbage i Kulturfonden.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
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Kultur- og Fritidsforvaltningen den 17. november 2010:
Sagen udsattes, og midlerne søges overført til 2011.
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6
Kulturaftale i Hovedstadsområdet. Samarbejdsaftale for 2011
.

Indstilling
Samarbejdsaftalen fremlægges til foreløbig orientering og drøftelse.
Sagsfremstilling
I 1999 vedtog Folketinget en aftale om kulturaftaler mellem stat, amter og
kommuner og i 2007 blev loven justeret bl.a. i relation til den nye regionsstruktur.
I de første år er der indgået en række aftaler i regionerne udenfor
hovedstadsområdet og i 2009 åbnede daværende kulturminister Carina Christensen
mulighed for at man også i hovedstadsregionen kunne indgå kulturaftaler med
kulturministeriet.
Muligheden har siden været drøftet, og der er nu udarbejdet et forslag om indgåelse
af en etårig samarbejdsaftale om et forberedende arbejde i 2011, med en politisk
styregruppe med repræsentanter for alle de deltagende kommuner og et sekretariat,
som er placeret i Ballerup Kommune. Samarbejdsaftalen er vedlagt sagen.
Økonomiske konsekvenser
De deltagende kommuner skal i 2011 betale 30.000 kr.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget/Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige
beslutning om at tilslutte sig aftalen.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen drøftedes. Udvalget besluttede, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke
umiddelbart tilslutter sig samarbejdsaftalen i 2011, idet udvalget afventer KKR’s
principielle stillingtagen til sagen.
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7
Muligheder for decentral biblioteksbetjening i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen fremlægger forslag til kommissorium vedrørende
undersøgelse og beskrivelse af mulige modeller for decentral biblioteksservice.
Sagsfremstilling
Baggrund
Siden lukningen af Virum Bibliotek i 1990 og overflytning af Lundtofte Bibliotek
fra Eremitageparken til Medborgerhuset i Lundtofte i 1991 har der med jævne
mellemrum været fokus på biblioteksbetjening af lokalområderne, og der foreligger
flere redegørelser og analyser.
Driften af det decentrale bibliotekstilbud var i 2008 på 4,3 mio. kr.
Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte
med udgangen af 2008 og halvere bibliotekstilbuddet i Taarbæk - med en årlig
driftsbesparelse på 3,3 mio. kr.. Den resterende 1 mio. kr. blev fastholdt til decentral
biblioteksvirksomhed.
Den decentrale biblioteksservice varetages indtil videre af Biblioteksbussen og
fællesbiblioteket på Taarbæk Skole, en årlig driftsudgift på henholdsvis 0,75 mio.
kr. og 0,25 mio. kr.
Andre former for decentral biblioteksbetjening i Lyngby-Taarbæk, med særlig fokus
på fællesskab med andre institutioner og funktioner i kommunen – herunder en
eventuel samkøring med sundhedsbussen – ønskes undersøgt.
Forslag til kommissorium :
Børne- og Fritidsforvaltningens afdelinger for Bibliotek, Skole, Fritid & Idræt
undersøger og beskriver mulige modeller for decentral biblioteksservice i
fællesskab med skoler og/eller idrætsfaciliteter i Lyngby-Taarbæk Kommune.
I udarbejdelse af mulige modeller bør der især være opmærksomhed på
lokalområderne i Virum, Lundtofte og Taarbæk, som ligger længst væk fra Lyngby
bymidte og Stadsbiblioteket.
Estimering af etablerings- og driftsudgifter indgår i beskrivelse af modellerne, som
forelægges til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget i første halvdel af 2011.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske beregninger indgår i undersøgelse og beskrivelse af modellerne.
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Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Forslag til kommissorium godkendtes med en præcisering af, at der skal inddrages
fællesskab med andre institutioner og funktioner i kommunen.
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8
Biblioteksbussen
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forsøget med biblioteksbussen forlænges,
og at andre muligheder for den decentrale biblioteksbetjening samtidig undersøges
nærmere.
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 18. august 2010 erfaringerne med
biblioteksbussen i forsøgsperioden. Udvalget så gerne, at forsøget med
biblioteksbussen forlænges et år og i den forbindelse, at nye muligheder for den
decentrale biblioteksbetjening vurderes nærmere – herunder en evt. samkøring med
Sundhedsbussen.
Jf. sag 7 på dagsordenen med forslag til kommissorium vedrørende undersøgelse og
beskrivelse af mulige modeller for decentral biblioteksservice.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske ekstraudgifter forbundet med at forlænge forsøget, da
driftsudgifterne til biblioteksbussen er uændrede ved Kommunalbestyrelsens
vedtagelse af budget for 2011.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen.
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9
Partnerskab mellem DTU og Stadsbiblioteket
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen forelægger partnerskab mellem Danmarks Tekniske
Universitet og Stadsbiblioteket i Lyngby til orientering.
Sagsfremstilling
Initieret af at der er indgået aftale med DTU om at styrke Lyngby som vidensby er
der etableret et partnerskab mellem DTU´s afdeling VITIS (Viden til samfundet) og
Stadsbiblioteket.
Det betyder, at DTU/VITIS får en fremskudt post på biblioteket i et særligt indrettet
område, som bemandes med medarbejdere fra DTU i en stor del af bibliotekets
åbningstid.
Indsatsområdet bliver at formidle viden til, og eventuelt samarbejde om innovation
med, især små og mellemstore virksomheder og iværksættere.
Det er hensigten at seminarer, konferencer og udstillinger i bibliotekssalen og
foyerområdet, bliver en del af aktiviteterne.
Biblioteket understøtter det nye initiativ med sine kompetencer indenfor formidling
og informationssøgning, samt koordinering. I den forbindelse er der til
ansøgningsfristen 1.11.2010 for projekter i 2011 sendt ansøgning til
Udviklingspuljen for folkebiblioteker, Styrelsen for Bibliotek og Medier. Der
ansøges om frikøb af en bibliotekar i et år.
Der forventes svar på ansøgningen medio januar 2011.
Der er planlagt en åbningsevent på Stadsbiblioteket den 24. november 2010 kl. 9 –
12 i forbindelse med et seminar, som finder sted på DTU om eftermiddagen.
Økonomiske konsekvenser
Afholdes indenfor driftsrammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Taget til efterretning.
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10
Opfølgning på budgetaftalen for 2011-14, Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om den fremtidige opfølgning af
Budgetaftalen 2011-14 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Budgetaftalen 2011-14 af 24. september 2010 blev vedtaget af
kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2010, og udmøntningen er sat i gang.
Til brug for opfølgningen af budgetaftalen har forvaltningen udarbejdet et
styringsværktøj, der skal sikre, at der sker en systematisk opfølgning af alle
budgetpunkter. Budgetpunkterne er opdelt i 2 kategorier – henholdsvis: Politisk
eller administrativ.
De politiske punkter vil blive forelagt fagudvalgene efter de terminer, der er angivet
i styringsarket.
De administrative punkter vil blive fulgt løbende af direktionen ved månedlige
statusrapporter.
I styringsarket er der angivet en statuskolonne for de enkelte budgetpunkter. Der
anvendes for indikation for fremdrift farverne i et trafiklys (grøn, gul og rød) samt
kategorien "afsluttet". Et budgetpunkt er først afsluttet, når det konkrete
projekt/tiltag er afsluttet og gevinsten/besparelsen er hentet hjem i
økonomisystemet. De administrative punkter vil kun blive forelagt politisk, hvis der
viser sig vanskeligheder med at opnå den besluttede besparelse, dvs. hvis projektet
går i "rødt".
Den fremadrettede opfølgning i udvalget vil ske i form af en kvartalsvis
statusrapport, der vil indeholde en oversigt over fremdriften i alle de politiske
budgetpunkter samt en oversigt over de administrative budgetpunkter, der ikke når i
mål.
Den foreløbige status på Kultur- og Fritidsudvalgets område er, at
budgettilpasninger for 2011 forløber som planlagt, jf. tabel 1.
Tabel 1. Status på opfølgning på Budgetaftalen for Kultur- og Fritidsudvalget for
2011 (i mio.kr)
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Som planlagt
Aktivitetsområde
FRITID
Aktivitetsområde IDRÆT
Aktivitetsområde
FOLKEOPLYSNING
Aktivitetsområde
BIBLIOTEK
Aktivitetsområde
KULTUR
I alt

Ikke som planlagt

0,25

Næsten som
planlagt
-

-0,30
-0,80

-

-

-

-

-

-0,37
-2,75
-3,97

Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Taget til efterretning.
Bilag: Oversigt vedrørende opfølgning på Budgetaftalen 2011-14 fordelt på
forvaltning og aktivitetsområde - Oktober 2010.
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11
Styringsdialog med de almene boligorganisationer
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
1) Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen, at forslaget til koncept for det nye dialogbaserede tilsyn med
de almene boligorganisationer godkendes.
Sagsfremstilling
Med virkning fra 1. januar 2010 trådte der nye regler i kraft for tilsynet med de
almene boligorganisationer - den såkaldte styringsreform. Reformens hensigt er, at
det kommunale tilsyn ændres, så der bliver færre godkendelser og mindre
detailstyring. Forvaltningen vurderer imidlertid, at det er usikkert, hvorvidt
hensigten kan realiseres i praksis. Det skyldes primært, at det nye tilsyn reelt
viderefører det hidtidige tilsyn, foruden at det forpligtiger kommunen til at holde
møder med samtlige boligorganisationer i kommunen. Nærværende sag er
fremlægges også i Børne- og Ungdomsudvalget og i Fritids- og Kulturudvalget.
Det nye, som styringsreformen indfører, er en styringsdialog, som skal sikre et
tættere samarbejde mellem kommune og boligorganisationer. Samarbejdet skal
resultere i, at der bliver skabt fælles målsætninger for boligorganisationerne,
boligafdelingerne og beboerne på nedenstående områder:


Boligområdets fysiske rammer - bygningernes og fællesarealerne drift og
standard



Beboersammensætningen - rammerne for udlejning, sociale indsatser og
sideaktiviteter.



Administration - lever den op til forventningerne om effektivitet og kvalitet.

Styringsdialogen skal finde sted på to niveauer: Ét fælles dialogmøde med alle
boligorganisationerne i kommunen, hvor de politiske retningslinier for kommunens
boligpolitik drøftes. Styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation, hvor
mål og rammer for den enkelte boligorganisation fastlægges. Forvaltningen har
udarbejdet et notat og en skitse, som beskriver detaljerne for organiseringen af
styringsdialogen i LTK. Notatet og skitsen er udsendt til udvalgets medlemmer. Jf.
notatet lægger forvaltningen op til, at kommunen afholder tre typer af møder i form
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af ét årligt udvalgsformandsmøde, ét årligt kontaktudvalgsmøde og ét årligt
styringsdialogmøde med hver enkelt boligorganisation. Sidstnævnte møde skal
holdes individuelt med hver enkelt boligorganisation.
Udvalgsformandsmødet
Hensigten med udvalgsformandsmødet er at holde gang i dialogen med
boligorganisationerne og løbende følge op på nye udfordringer. Mødet afholdes
hvert år i april/maj måned mellem borgmesteren, de relevante udvalgsformænd og
boligorganisationernes bestyrelser og administration.
Kontaktudvalgsmødet
Lyngby-Taarbæk Kommune har gennem mange år haft et Kontaktudvalg bestående
af politiske repræsentanter fra henholdsvis kommunen og boligorganisationerne.
Hensigten er at fortsætte som hidtil dog med en tilrettet dagsorden, så den
imødekommer kravene i den nye styringsreform. Møderne afholdes hvert år i
september/oktober måned.
Styringsdialogmøderne
Styringsdialogmøderne er den nye type møder, som lovgivningen introducerer. På
disse møder vil dagsordenen variere afhængig af hvilke problemstillinger
boligorganisationerne og afdelingerne især står overfor. Det kan fx være
bygningsmæssige udfordringer, udlejningsproblemer eller sociale problemer, som
kræver en særlig indsats. Efter hvert styringsdialogmøde skal der udfærdiges et
aftaledokument, hvoraf det fremgår hvilke aftaler, der blev indgået på mødet. Det er
kommunens ansvar, at der udarbejdes et aftaledokument, og at det bliver
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Styringsdialogmøderne afholdes hvert år
i oktober/november måned.
Administrative formøder til styringsdialogmøderne
For at sikre kvaliteten i styringsdialogmøder anbefaler forvaltningerne, at der
afholdes administrative formøder mellem kommunens og boligorganisationernes
administrationer. På de administrative formøder fastlægges dagsordenen for de
kommende styringsdialogmøder.
Koordinationsgruppen
Det foreslås, at der nedsættes en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne,
som har følgende opgaver og ansvar:
At sikre sammenhængen mellem de forskellige møder mellem kommunen og
boligorganisationerne.
At planlægge kontaktudvalgsmøderne og styringsdialogmøderne.
At sikre at der bliver fulgt op på møderne og aftaledokumenterne fra
styringsdialogmøderne lægges på hjemmesiden.
Koordinationsgruppen består af en repræsentant fra hver forvaltning, som mødes to
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gange om året
Årshjul
Januar: Borgmesteren og relevante udvalgsformænd holder møde med
boligorganisationerne, hvor der drøftes status og nye udfordringer i
boligorganisationerne.
April/maj: Kontaktudvalgsmødet afholdes, og der sættes politiske mål for de
kommende år og kommes med input til budgetforhandlingerne i kommunen.
Oktober: Kommunens budget vedtages
Oktober: Boligorganisationerne fremsender dokumentationsmappen, som
indeholder en styringsrapport for boligorganisationen. Styringsrapporten giver en
status på boligorganisationen og afdelingerne og beskriver i tal og kommentarer de
økonomiske og driftsmæssige forhold, udlejningssituationen, igangværende og
planlagte moderniseringsprojekter og boligsociale forhold. Endvidere skal
styringsrapporten indeholde en redegørelse for, om boligorganisationen lever op til
målsætningerne om god ledelse og beboerdemokrati.
Oktober/november: Styringsdialogmøder afholdes med de enkelte
boligorganisationer. Dagsordenen til møderne tager udgangspunkt i
dokumentationsmappen.
November: Aftaledokumenterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres på
kommunens hjemmeside.
Årshjulet forventes delvis implementeret fra 2011. Idet der afholdes et
kontaktudvalgsmøde i november 2010 som led i opstarten af det nye dialogbaserede
tilsyn, vil der ikke blive afholdt et kontaktudvalgsmøde i april/maj måned 2011. Af
samme årsag er årets udvalgsformandsmøde rykket fra januar måned til maj måned.
Årshjulet implementeres fuldt ud fra 2012.
Tidsplanen for den administrative og politiske behandling af konceptet for
styringsdialogen
 28.10.2010 Udkast til koncept for styringsdialog godkendt af direktionen
 16.11.2010 Behandling i Social- og Sundhedsudvalget
 17.11 2010 Behandling i Børne- og Ungdomsudvalget
 17.11.2010 Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget
 22.11.2010 Behandling i Økonomiudvalget
 29.11 2010 Endelig behandling i Kommunalbestyrelsen
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Beslutningskompetence
Det er Kommunalbestyrelsen, som har kompetence til at beslutte hvordan det
dialogbaserede tilsyn med boligorganisationerne skal tilrettelægges i
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Anbefales overfor Økonomiudvalget, at forslaget til koncept godkendes.
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12
Budget 2011-2014
.

Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget indstiller et
forslag til udmøntning af besparelsen på folkeoplysningsområdets ramme til Kulturog fritidsudvalget
Sagsfremstilling
Da et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog kommunens budget for 2011-14,
vedtog man på aktivitetsområde Folkeoplysning en rammebesparelse på 400.000 kr.
i 2011 og 800.000 kr. i hvert af budgetårene 2012-14.
Folkeoplysningsudvalget er bedt om en indstilling til, hvordan besparelsen skal
udmøntes.
Udover ovennævnte rammebesparelse er der på aktivitetsområde Folkeoplysning
vedtaget en besparelse på PEA-tilskuddet, der er tilskud til nedsættelse af
deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Besparelsen
er 400.000 kr. i 2011 og 800.000 kr. i hvert af budgetårene 2012-14. Budgettet til
PEA-tilskud er i 2010 1,6 mio. kr.
Brugerrepræsentanterne vil på mødet præsentere forslag til udmøntning af
besparelsen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalget.
Folkeoplysningsudvalget, den 8. november 2010:
Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter indstiller, at besparelsen udmøntes
således i 2011:
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, lærer- og lederløn 65.000 kr.
Mellemkommunal refusion folkeoplysende voksenundervisnng 50.000 kr.
Tilskud til idrætsforeninger 65.000 kr.
Lokaletilskud folkeoplysende voksenundervisning 50.000 kr.
Lokaletilskud frivillige folkeoplysende foreninger 70.000 kr.
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Start- og udviklingspuljen 50.000 kr.
Tilskud til anskaffelser og forbedringer af hytter o.l., Perspektivplanen 50.000 kr.
Ea Green Larsen var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Godkendtes som foreslået af Folkeoplysningsudvalget
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13
Lederpris 2011 - prisoverrækkelsesarrangement amatørmusik-, idræts- og
ungdomslederpris
.

Indstilling
Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og fritidsudvalget godkender, at
man gennemfører prisuddeling i 2011, efter samme koncept som i 2010.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune uddeler hvert år tre priser for at hædre frivillige ledere
i foreningslivet og amatørmusikken. Der uddeles en amatørmusik-, en idrætslederog en ungdomslederpris, der hver er på 10.000 kr. samt en erindringsgave, der plejer
at være et lille Georg Jensen vægur med kommunens byvåben og inscription.
Det er foreningerne og borgerne i kommunen, der kan indstille kandidater til prisen.
Modtagerne af priserne vælges blandt de indstillede kandidater af Kultur- og
fritidsudvalget.
Priserne uddeles ved et arrangement, hvor foreninger og amatørmusikken i
kommunen inviteres. I 2009 og 2010 er arrangementets rammer og indhold ændret
og er afholdt i hallen på Lyngby Stadion. Førhen afholdtes arrangementet i
Kulturhuset, men ved at flytte det til Lyngby Stadion blev det muligt, udover
uddeling af prisen ved udvalgsformanden, også at vise indslag fra foreningslivet og
amatørmusikken. Det har gjort, at man ved den lejlighed viser aktiviteter fra idrætsog spejderlivet og forskellige aktører fra amatørmusikken har spillet eller sunget.
Borgmesteren byder velkommen og har mulighed for at takke for den frivillige
indsats i det forgangne år.
Ved samme lejlighed er idrætsudøvere, der har vundet et mesterskab blevet hædret
med et lille årskrus fra Royal Copenhagen med kommunens byvåben på en
sølvplakette i bunden af kruset. Modtagerne er både børn og voksne.
Idrætsforeningers 1. seniorhold, der er rykket op i en højere række modtager 2.500
kr. til foreningen.
Ovennævnte klubbers præstationer præsenteres på plancher, der er opstillede i
selskabslokalerne, så alle kan se dem. Foreningerne får efterfølgende plancherne, til
opsætning i deres egne klublokaler.
Efter selve arrangementet i hallen, hvor ca. 250 personer har været til stede, har
kommunen budt på buffet i selskabslokalerne foran hallen.
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Foreningerne og orkestre med flere er inviteret bredt, og det har været målet at
ændre deltagelsen fra kun at være foreningsformænd til også at være for børn og
unge, der enten har vundet et mesterskab eller repræsenteret foreningen med et
indslag under arrangementet, deres forældre, ledere, instruktører og musikere. Alle
kommunalbestyrelsesmedlemmer og folkeoplysningsudvalgsmedlemmer har
ligeledes været inviteret.
Det er således blevet et hyggeligt arrangement, hvor foreningerne gerne møder op
og samtidig har mulighed for at møde de andre foreninger, politikere og ansatte
indenfor området.
Selve invitationen udsendes pr. mail til foreningen, så den er nem at distribuere til
relevante medlemmer i foreningen, og den har et lay-out, der gerne skulle appellere
til en bred aldersgruppe.
Tidsplan
Primo december 2010 - Opfordring til at indstille kandidater udsendes til foreninger
og orkestre og annonceres i DGO
3. januar 2011 - Indstillingsfrist
20. januar 2011 - Forelæggelse af kandidater for Kultur- og Fritidsudvalget
22. januar 2011 - Afsendelse af breve til prismodtagerne
medio marts 2011 - Prisoverrækkelse
Økonomiske konsekvenser
Forbrug 2010
Lederpriser + erindringsgave
Beløb til oprykkede hold
Krus
Priser mv. i alt

33.345,60
15.000,00
26.264,00
74.609,60

Invitation, program, bannere, plancher
Lys og lyd og oppyntning i hal
Forplejning
Arrangement i alt

52.281,00
41.652,00
47.944,80
141.877,80

I alt

216.487,40

Årskrus fra Royal Copenhagen kostede i 2010 pr. stk. 375,20 kr. eksklusiv moms.
6 hold modtog 2.500 kr. pr. hold for oprykning til en højere række.
Antallet af krusmodtagere og antal af oprykkede hold varierer fra år til år.
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Udgiften afholdes indenfor Kultur- og fritidsudvalgets budget afsat til formålet.

Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Godkendtes som foreslået af forvaltningen for så vidt angår datoer. Forvaltningen
anmodes om til januarmødet at fremlægge et forslag til nytænkning af konceptet herunder gaver.
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14
Aftale med Templet for perioden 2011-2013
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget godkender aftalen for perioden
2011-2013.
Sagsfremstilling
Resultatkontrakt mellem det tidligere Københavns Amt (nu overgået til
Kulturministeriet), Lyngby-Taarbæk Kommune og Musikforeningen Rytmetemplet
om driften af Templet udløber den 31. december 2010.
Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget til et tilskud fra Kulturministeriet til
driften af Templet under samme tilskudsforudsætninger som hidtil. Det forventes
derfor, at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår en aftale med Musikforeningen
Rytmetemplet, der bl.a. beskriver den økonomiske ramme, formål, driften af og
aktiviteterne i Templet.
Udkast til aftale for 2011-2013, bilag til aftale med beskrivelse af Templet og
foreningens egen præsentation af spillestedet vedlægges som bilag.
Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Kulturafdelingen, Musikforeningen
Rytmetemplets bestyrelse og ledelse.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kultur- og fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Godkendtes for perioden 2011-2013.
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15
Fremtidig organisering af Klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Indstilling:
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at
1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter modeller for fremtidig organisering af
klubområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Kultur- og Fritidsudvalget træffer på baggrund heraf principiel beslutning om
model 1, og sender modellerne i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes
lokaludvalg forud for beslutning i Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse
3. Der på baggrund af høringssvarene træffes endelig politisk beslutning om valg af
model og ledelsesstruktur, samt at der efterfølgende udarbejdes en tids- og
procesplan for gennemførelse af de besluttede ændringer.
Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. september 2010:
Ad. 1. Drøftedes.
Ad. 2. Modellerne sendes i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes
lokaludvalg.
Ad. 3. Godkendtes.
Birgitte Hannibal (V) var fraværende.
På baggrund af høringssvarene og den indgåede budgetaftale for 2011- 2014
forelægges sagen på ny, idet det foreslås at vedlagte kommissorium for det videre
forløb for fastlæggelse af ny klub- og ledelsesstruktur godkendes.
Bilag: Udkast til kommissorium
Sagsfremstilling:
I budget 2009-2012 indgik en analyse af Fritids- og Ungdomsklubområdet. På
baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger på ekstraordinært møde den
10. august 2010 om fremtidig klubstruktur har Børne- og Fritidsforvaltningen
udarbejdet tre modeller for det fremtidige klubtilbud i kommunen. Modellerne har
afsæt i anbefalinger fra blandt andet den gennemførte analyse af klubområdet, hvor
det blev understreget, at der var behov for nytænkning på ungdomsklubområdet
samt behov for organisatorisk opstramning. Fælles for de tre modeller er, at de alle
opererer med et reduceret antal ungdomsklubber i kommunen og indførelse af ny
ledelsesstruktur enten ved konsekvent implementering af den eksisterende
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områdeledelsesstruktur eller ved at flytte ledelseskompetence for klubtilbud til
anden ledelsesstruktur. Fælles er ligeledes, at den nuværende belastningsgrad
fastholdes, og at Club 10 nedlægges som selvstændigt tilbud, men aktiviteten indgår
i det samlede ungdomsklubtilbud. Med forslaget fremlægges 3 modeller for den
fremtidige organisering af klubtilbuddet, som er:
- Model 1 8 fritidsklubber og 1 ungdomsklubtilbud i regi af Ungdomsskolen
- Model 2 6 fritids- og 3 ungdomsklubber
- Model 3 8 fritids- og 3 ungdomsklubber
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de tre
fremlagte modeller for fremtidig organisering på klubområdet og træffer principiel
beslutning om model 1 samt høring af modellerne i Klub Lyngbys bestyrelse samt
klubbernes lokaludvalg.
Model 1 8 fritidsklubber og 1 ungdomsklubtilbud
Samles ungdomsklubtilbuddet på Ungdomsskolen som foreslået i model 1 skabes
organisatoriske rammer for tættere sammenhængskraft inden for kommunens tilbud
til de 14 – 18-årige. Centraliseringen vil skabe grundlag for et øget aktivitetstilbud,
et øget fokus på grupper af unge med særlige behov samt mulighed for etablering af
et egentligt ungdomskulturmiljø og værested for de unge, hvor de kan mødes under
mere frie rammer. Således som de unge, der deltog i Bytinget i 2009 blandt andet
gav udtryk for ønske om. De specielle og attraktive aktiviteter tænkes tilbudt til de
unge på to måder:
1. De unge tilmelder sig selv aktiviteten med udgangspunkt i egen interesse –
gerne web-baseret
2. En gruppe af de marginaliserede unge kontaktes af de opsøgende medarbejdere
og tilbydes en aktivitet kun for denne gruppe.
Ungdomsklubtilbuddet bør primært relateres til:
1. Fleksible aktiviteter, hvor det faste personale iværksætter specielle & attraktive
aktiviteter i samarbejde med eksterne partnere – fx instruktører, undervisere mfl. fra
Ungdomsskolen, det lokale foreningsliv mm.
2. Relationsarbejdet med udgangspunkt i det faste personale i den centrale
Ungdomsklubs lokaler/værested.
3. Den opsøgende/socialpædagogiske indsats udenfor klubben/i nærområdet v. fast
personale(ligeledes ansat i den centrale Klub, men med opsøgende arbejde som det
primære arbejdsfelt).
Det kan være en mulighed med kombinationsstillinger for en del af det faste
personale i den centrale ungdomsklub.
De 8 fritidsklubber videreføres på nuværende lokaliteter, og det nuværende
nærhedsprincip fastholdes. Nærhedsprincippet sikrer kontinuitet og tryghed, ved at
klubtilbuddet er tæt på skole og hjem for de yngre børn og unge, som benytter
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klubtilbuddet. Ligeledes understøttes samarbejdet med skole og andre aktører i
lokalområdet. Målgruppen er alle børn og unge. Fritidsklubberne har sigte på at
opfylde børns og unges behov for samvær og aktiviteter (det almene
relationsarbejde), men også målrettet socialpædagogisk virksomhed i forhold til
grupper af større børn og unge, der har særlige behov for støtte.
Der indføres en ny ledelsesstruktur som konsekvens af organisationsændringen. En
ny ledelsesstruktur, som vil understøtte intentionerne bag et nyt klubtilbud i
kommunen. Der kan overvejes to modeller herfor.
1. Områdeledelse
Den eksisterende områdeledelse på fritidsklubområdet implementeres med en
områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt
lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med
reference til områdelederen. Med modellen afskaffes souscheffunktionen i
klubberne. I udgangspunktet antages det, at alle lokale aftaler opsiges, og
efterfølgende genforhandles. Normeringen for den daglige ledelse pr. enhed
forventes videreført med 1 fuldtidsstilling pr. enhed. Ungdomsklubben placeres
under Ungdomsskolen med en daglig leder med reference til ungdomsskolelederen.
2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse
Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter,
hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende
SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig
leder på de enkelte fritidsklubber. Ungdomsklubben hører under Ungdomsskolens
ledelse.
De personalemæssige og dermed økonomiske konsekvenser af indførelse af ny
ledelsesstruktur vil for begge modeller være bestemt af den konkrete aftale samt
tidsplanen for indfasning af modellen. Derudover indføres primo 2011
aktivitetsstyring for området.
Model 2 6 fritids- og 3 ungdomsklubber
Sammenlægges de nuværende 8 ungdomsklubber og Club 10 i kommunen til 3
ungdomsklubber vil det frigive og samle personaleressourcerne og hermed de
pædagogiske ressourcer. Det betyder, at der vil være mulighed for gennemførelse af
særlige indsatser og øget aktivitetsniveau på de tre klubber samtidig med, at der
skabes mulighed for at kunne gennemføre tværgående tilbud/ aktiviteter og særlige
indsatser for større eller mindre grupper af unge ude lokalt. Nedlæggelsen af to
fritidsklubtilbud i kommunen vil medføre, at de fritidsklubber, som får et øget antal
børn og unge, får tilført øgede personaleressourcer og derved pædagogiske
ressourcer, som kan anvendes til at skabe nye muligheder. Børn fra to
skoledistrikter får ved modellen længere til fritidsklubtilbuddet end nu. Sigtet både
for fritids- og ungdomsklub vil fortsat være at opfylde børns og unges behov for
samvær og aktiviteter, men også målrettet socialpædagogisk virksomhed i forhold
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til grupper af større børn og unge eller enkelte personer, der har særlige behov for
støtte.
Som i model 1 indføres en ny ledelsesstruktur som konsekvens af
organisationsændringen. Der kan overvejes to modeller herfor.
1. Områdeledelse
Den eksisterende områdeledelse på klubområdet implementeres med en
områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt
lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med
reference til områdelederen. Se i øvrigt under model 1.
2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse
Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter,
hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende
SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig
leder på de enkelte fritidsklubber. Ledelsen af de tre ungdomsklubber overgår til
ledelsen af Ungdomsskolen med en mindre ledelsesopgave videreført på de enkelte
ungdomsklubber.
Model 3 8 fritids- og 3 ungdomsklubber
Sammenlægges de nuværende 8 ungdomsklubber og Club 10 i kommunen til 3
ungdomsklubber vil det frigive og samle personaleressourcerne og hermed de
pædagogiske ressourcer. Det giver mulighed for gennemførelse af særlige indsatser
og øget aktivitetsniveau på de tre klubber samtidig med, at der skabes mulighed for
at kunne gennemføre tværgående tilbud/ aktiviteter og særlige indsatser for større
eller mindre grupper af unge ude lokalt. De 8 fritidsklubber videreføres på
nuværende lokaliteter, og det nuværende nærhedsprincip fastholdes.
Nærhedsprincippet sikrer kontinuitet og tryghed, ved at klubtilbuddet er tæt på
skole og hjem for de yngre børn og unge, som benytter klubtilbuddet. Ligeledes
understøttes samarbejdet med skole og andre aktører i lokalområdet. Målgruppen er
alle børn og unge. Fritidsklubberne har sigte på at opfylde børns og unges behov for
samvær og aktiviteter (det almene relationsarbejde), men også målrettet
socialpædagogisk virksomhed i forhold til grupper af større børn og unge eller
enkelte personer, der har særlige behov for støtte. Som i model 1 og 2 indføres en
ny ledelsesstruktur som konsekvens af organisationsændringen. Der kan overvejes
to modeller herfor.
1. Områdeledelse
Den eksisterende områdeledelse på klubområdet implementeres med en
områdeledelse med ansvar for den overordnede ledelsesstyring samt
lønsumsstyring. På de enkelte institutioner vil der fortsat være en daglig leder med
reference til områdelederen. Se i øvrigt under model 1.
2. Sammenlægning af klubledelse med anden ledelse
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Ledelsen af fritidsklubberne overgår til Skole/SFO ledelsen i de enkelte distrikter,
hvor fritidsklubberne i praksis er en SFO2, som overbygning på den eksisterende
SFO for 0. til og med 3. klassetrin. Som udgangspunkt opretholdes ikke en daglig
leder på de enkelte fritidsklubber. Ledelsen af de tre ungdomsklubber overgår til
ledelsen af Ungdomsskolen med en mindre ledelsesopgave videreført på de enkelte
ungdomsklubber.
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser af modellerne tager afsæt i de aktuelle børnetal fra 2.
anslået regnskab, som er gennemsnitstal for året. De tre modeller vil alle generere
effektiviseringsgevinster, men i forskelligt omfang. Neden for fremgår
forvaltningens beregning på det økonomiske effektiviseringspotentiale ved de 3
modeller samt de 2 modeller for ny ledelsesstruktur. Der er i
effektiviseringsprojektets 2. bølge allerede indlagt et effektiviseringskrav på 2 mio.
kr. på klubområdet, som skal modregnes provenuet neden for.
I figur 1 og figur 2 fremgår mulig økonomisk effektiviseringsgevinst ved
henholdsvis ny klubstruktur og ny ledelsesstruktur.
Figur 1
1.000 kr.
Model 1
Model 2
Model 3

Ny klubstruktur
2010
0
0
0

2011
-400
-800
-600

2012
-400
-800
-600

2013
-400
-800
-600

2014
-400
-800
-600

Forudsætninger for beregningerne:
•Den nuv ærende ressourcetildelingsmodel og ledelsesstruktur
•Der er ikke skønnet ov er ev t. af ledte anlægningsudgif ter
•Der er ikke medregnet ev t. indtægter f ra udlejning/salg af ejendomme mv .

Figur 2

Ny ledelsesstruktur
1.000 kr.

2010

2011

2012

2013

2014

Model 1

0

-500

-500

-500

-500

Model 2

0

-400

-400

-400

-400

Model 3

0

-450

-450

-450

-450

Model 1
Sammenlægning af
Model 2
ledelser
Model 3

0

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

Områdeledelse

En nyorganisering af klubområdet forventes at indebære en effektivisering på
mellem 400.000 kr. til 800.000 kr. En ny ledelsesstruktur forventes yderligere at
generere et provenu på mellem 4,5 til 4,7 mio.kr.
Beslutningskompetence:
Kommunalbestyrelsen
Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. september 2010:
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Ad. 1. Drøftedes.
Ad. 2. Modellerne sendes i høring i Klub Lyngbys bestyrelse samt klubbernes
lokaludvalg.
Ad. 3. Godkendtes.
Birgitte Hannibal (V) var fraværende.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Anbefales overfor Økonomiudvalget, at forslag til kommissorium for det videre
forløb godkendes, idet det præciseres i kommissoriet, at en forældrerepræsentant for
Klub Lyngby´s bestyrelse og repræsentanter for de faglige organisationer BUPL og
FOA inddrages i arbejdet. Tidsplanen forlænges med en måned.
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MEDDELELSER november 2010 - Kultur- og Fritidsudvalget
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Meddelelser fra formanden og forvaltningen
1. Notat af 5. november om Modernisering af Lyngby Svømmehal – eventuelt i
samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden
Notatet er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
2. Notat af 4. november om Caféen i Virumhallen
Notatet er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Taget til efterretning.
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Kulturfonden. Projekt Öresunds gudinna
.

Indstilling
Drøftes
Sagsfremstilling
Den kinesiske kunstner Tong Wang, som har boet i Sverige siden 1988 og bl.a. har
arbejdet på Kunstakademiet i København, har udarbejdet et projekt, som går på
tværs af Øresund med opstilling af en skulptur på begge sider - fulgt op af
musikarrangementer, en digtsamling og andre initiativer som samlet arbejder for at
forstærke båndene mellem de 2 kyster.
Projektet er beskrevet i vedlagte bilag.
Landskrona har henvendt sig til Lyngby-Taarbæk med henblik på et samarbejde om
projektet.
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke udarbejdet budget for projektet.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Kultur- og Fritidsudvalget den 17. november 2010:
Sagen udsattes mhp. nærmere undersøgelse af økonomien i projektet, herunder
finansiering.

