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1
Vidensby-strategi
.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udviklings- og Strategiudvalget
1. drøfter den foreløbige tematisering af vidensby-strategien
(kommuneplanstrategien)
2. godkender plan for proces frem til strategiformuleringen.
Sagsfremstilling
I bestræbelsen for at involvere både erhvervliv og uddannelsesinstitutioner i
konkretiseringen af vidensby-strategien er der i regi af erhvervsrådet nedsat en task
force, som har fået til opgave både at tematisere vidensby-strategien og at skitsere
strategiprocessen frem til strategiformuleringen. Task forcen har i drøftelsen af
vidensby-strategien taget udgangspunkt i:





erhvervsanalysen fra Irisgroup,
analyse fra 11 City Design: 'Kreative mennesker i Lyngby-Taarbæk'
borgmesterens oplæg på strategiseminaret maj 2010 om vidensby-visionen
protokolater fra Udviklings- og Strategiudvalget omkring vidensby- vision og
strategi

Task force består af:
 Torben Schwabe (formand, Lyngby Storcenter)
 René van Laer (næstformand, K.Nord)
 Steffen Gøth (Cowi)
 Stig P. Christensen (Cowi)
 Claus Nielsen (DTU)
 Poul Rasmussen (Virum Gymnasium)
 Tim Andersen (LTK).
På USU's møde deltager Torben Schwabe, René van Laer og Stig P. Christensen.
Sidstnævnte vil give en nærmere orientering om task forcens tematiske valg og
overvejelser om strategiproces, herunder initiativer til øget mobilisering.
Task forcen betjenes sekretariatsmæssigt af LTK. Iris Group, som har stået bag
erhvervsanalysen, fungerer som sparringspartner for task forcen. Deltagerne fra
henholdsvis erhvervsliv og uddannelsesverdnen sikrer sammenhængen over til eget
"bagland", herunder Talenternes By.
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USU besluttede på mødet den 19. april følgende i forhold til vidensby-strategien:
1. at ”vidensby” skal være det overordnede tema i kommuneplanstrategien i den
kommende periode
2. at idéseminaret med uddannelsesinstitutionerne gav anledning til, at der
endvidere arbejdes videre med følgende under vidensbytemaet
 Lyngby som uddannelsesby
 Den attraktive og tilgængelige by – byudvikling – det grønne Lyngby
 Unge i LTK, boliger, kultur
 Kultur for alle
 Den kreative by
 Videnserhverv.
Task forcen er enig i, at det grønne Lyngby er centralt, fordi det både peger bagud
(det vi står på) og fremad (det vi gerne vil stå for). Det grønne repræsenterer både
de kvaliteter, som vi har i dag i form af bl.a. rekreative områder og de kvaliteter,
som vi vil forfølge i fremtiden, bl.a. gennem styrket miljø og klimabevidsthed. Med
udgangspunkt i dette og de eksisterende analyser er task forcen kommet frem til
følgende tematiske overskrifter:
1. Internationalisering - de udenlandske vidensmedarbejdere. Et væsentligt
element i dette er et øget behov for boliger, som bl.a. kan ske gennem fortætning af
Kgs. Lyngby.
2. Den grønne, sammenhængende og bæredygtige by afspejlet i en fortsat
udvikling af energi- og miljøvenlige tiltag.
3. Infrastrukturen og mobiliteten, herunder højfrekvente og miljøvenlige kollektive
trafikløsninger.
4. Vækst og erhvervsudvikling understøttet af en tydelig erhvervsstrategi, der
tydeliggør udviklingsmulighederne for de prioriterede institutioner og erhverv i
kommunen.
5. Samspil mellem kommune, virksomheder og DTU.
6. Innovativ kommunal service gennem bl.a. øget brug af velfærdsteknologi.
Task forcen er i øvrigt opmærksom på, at planer om let-/ringbane ud over at være
infrastrukturelt interessant (jf. punkt 3), også har et mere overordnet
vækst-/udviklingsperspektiv for LTK, som stemmer overens med visionen bag
vidensby-strategien. Realiseringen af dette projekt og betydningen for LTK konkret
vil derfor også have stor betydning for vidensby-strategien.
I forhold til det videre samarbejde omkring vidensby-strategien har kommunen en
væsentlig rolle i forhold til at bevare det brede vækst- og udviklingsperspektiv,
hvor byudvikling, kultur og uddannelse indgår som væsentlige elementer i
strategien og i selve processen. Dette skal også afspejle sig i de mobiliserende
initiativer, som tages, jf. nedenfor. Her er det vigtigt at trække både borgere og
andre aktører ind i strategiprocessen, så der sikres et bredt ejerskab hertil.
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I forhold til strategiprocessen har det været vigtigt for task forcen, at der gives tid til
og sker en yderligere, primært lokal, mobilisering i forhold til vidensby-strategien.
Derfor lægges der op til en proces med tre faser frem til årsskiftet, hvor der gives
god tid til mobiliseringen og skabelsen af commitment til strategien. De tre faser er
tids- og indholdsmæssigt fastlagt således:
September-oktober 2010: Mobilisering og commitment.
November 2010: Dialog og idegenerering.
December 2010: Prioritering og præsentation.
USU vil på udvalgsmøderne frem til december blive inddraget i strategiprocessen i
forhold til de skitserede faser. Da processen ikke er beskrevet i detaljer er det ikke
på nuværende tidspunkt muligt at beskrive, hvilke konkrete sagsoplæg og
produkter, som USU vil kunne præsenteres for i forbindelse med de kommende
møder. Som forløbet er blevet drøftet i task forcen, vil den politiske deltagelse i
strategiprocessen være særlig vigtig i den fase, hvor der sker en prioritering og
præsentation af vidensby-strategien. I denne fase bliver det vigtigt at skabe
sammenhæng til kommuneplanstrategien, som igangsættes i 2011.
På baggrund af den nuværende mere overordnede fasebeskrivelse kan
USU-møderne fra oktober 2010 til jan/febr. 2011 have følgende afsæt og formål:
Oktober-mødet (11./10.): Orientering om status på mobiliseringen bag strategien
November-mødet (15./11.): Oplæg til initiativ til dialog og idégenerering
December-mødet: (6./12.): Prioritering i forhold til temaer og initiativer i
vidensby-strategien
Januar/februar-mødet: Vidensby-strategien - oplæg til kommuneplanstrategi og
forslag til planproces
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til initiativer i forbindelse med strategiprocessen finansieres af de midler,
som USU allerede har bevilget til vidensby-strategien og om nødvendigt at de
midler,. som er afsat til erhvervskonference i regi af erhvervsrådet.
Beslutningskompetence
Udviklings- og Strategiudvalget.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
Sagen drøftet. Genoptages på næste møde med oplægget udbygget på baggrund af
diskussionen.
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2
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:


Samarbejde om test/afprøvning af nye og brug af allerede udviklede/etablerede
teknologier.
 Samarbejde i forhold til større udviklingsprojekter.
 Samarbejde med henblik på gensidig videns- og kompetenceudveksling.
 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:


Fælles udnyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter og mulige synergier i
forbindelse med Lyngby Idrætsby og overvejelser om særligt Sports and Leisure
Departement på DTU
 Fælles iniativer i forhold til højfrekvente og miljøvenlige trafikløsninger som fx
letbane, schuttle-bus og lignende
 Initiativer til nyorientering af Campus DTU med henblik på aktiviteter i
bycentrum som fx Ph.d. skole, sommeruniversitet, kultur og events for unge
 Formidling af forskningsbaseret viden til lokale virksomheder, primært små og
mellemstore virksomheder
 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
 Fælles indsats i forhold til styrkelse af naturfag i folkeskole.


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 USU. ØK 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 ØK
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3
Klimastrategi
.

Indstilling:
Teknisk Forvaltning foreslår, at der indarbejdes en overordnet klima- og Agenda
21-strategi i kommuneplanstrategi 2011.
Sagsfremstilling:
Klimastrategi
Siden 2007, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune blev klimakommune, har en stor del
af kommunes Agenda 21-aktiviteter været fokuseret omkring emnet klima. Dette er
sket i form af en række kampagner og aktiviteter, der alle har haft til formål at
reducere CO2-udslippet i kommunen. Det er Teknisk Forvaltning vurdering, at der
er behov for en overordnet og langsigtet prioritering af klimaindsatsen i kommunen,
især set i lyset af kommunalbestyrelsens ønske om, på sigt, at udvide
klimakommuneaftalen med DN til også at omfatte kommunen som geografisk
enhed. I den forbindelse er der behov for en klimastrategi, der prioriterer de
områder, som kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på i bestræbelserne på at
nedbringe CO2-udslippet og tilpasse kommunen til de fremtidige
klimaforandringer. Pt. har kommunen over for Danmarks Naturfredningsforening
forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet fra den kommunale drift med 2 % om
året frem til 2025.
Processen med at udarbejde forslag til kommuneplanstrategi 2011 er i gang Vidensbyvision og -Strategi. Strategiforslaget er planlagt sendt i høring i
forsommeren 2011. Af ressourcemæssige årsager og fordi klimaproblematikken er
et tema, der har betydning for den kommunale planlægning, anbefales det at
indarbejde en overordnet klimastrategi i kommuneplanstrategien, som forventes
godkendt med udgangen af 2011.
Det er tanken, at klimastrategien formuleres som en overordnet strategi, der
efterfølgende konkretiseres i en klimahandlingsplan. Strategier for klima
indarbejdes såvel på tværs i hele kommuneplanstrategien, som konkret i særligt
afsnit.
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. maj 2010, sag nr. 2 om
klimahandlingsplan, blev det godkendt, at der, med udgangspunkt i en
klimastrategi, udarbejdes en klimahandlingsplan, som kan godkendes politisk primo
2012.
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Klimahandlingsplanen vil også tage udgangspunkt i den CO2-kortlægning, som
blev udarbejdet i 2009. Kortlægningen udpeger de vigtigste
CO2-reduktionspotentialerne i kommunen, som er elforbruget, opvarmning og
CO2-udledningen fra trafikken. I klimahandlingsplanen vil der være konkrete
forslag til hvilke initiativer der skal fortsætte/udbygges (f.eks. cykelkampagner,
opfølgning på termograferingen, energisparekampagner, klimasamarbejde med
DTU, Grønt Flag Grøn Skole, Miljøpris, m.m.) og hvilke nye initiativer, der kan
iværksættes for at leve op til klimastrategiens og klimakommuneaftalens mål. F.eks.
etablering af infrastruktur for elbiler, delvis konvertering til affaldsbaseret
fjernvarme, klimanetværk for virksomheder og diverse klimakampagner og -events
m.m.
Agenda 21-strategi
På linie med kommuneplanstrategien, skal der ifølge Planloven inden udgangen af
2011 være vedtaget en Agenda 21-strategi, som indeholder kommunalbestyrelsens
målsætninger for arbejdet med at:

mindske miljøbelastningen

fremme en bæredygtig byudvikling og byomdannelse

fremme biologisk mangfoldighed

inddrage borgerne og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde

fremme samspillet mellem beslutninger på tværs af sektorer
Strategi 2007, indeholder kommunens nuværende strategi for Agenda 21, som går
ud på, at Kommunalbestyrelsens ønsker, at de 5 ovennævnte emner, vurderes og
målsættes, hvor det er relevant i forhold til de fokusstrategier der efterfulgte
Strategi 2007.
En tilsvarende Agenda 21-strategi kan med fordel indarbejdes i den kommende
kommuneplanstrategi, såvel på tværs i hele kommuneplanstrategien, som konkret i
særligt afsnit.
KKR og klimastrategi
På møde den 25. august 2010 meddeltes, at KKRs formandskab har aftalt med
regionen, at der i fællesskab mellem kommunerne og regionen skal udarbejdes en
klimastrategi. Projektet igangsættes i efteråret 2010.
Region Hovedstad og klimastrategi
Regionsrådet vedtog i efteråret 2009 at udarbejde en regional klimastrategi.
Klimastrategien skal være en samlet strategi for klimaindsatsen i
hovedstadsregionen og skal understøtte en ambitiøs indsats på tværs af aktørerne i
hovedstadsregionen. Klimastrategien skal udpege regionens væsentligste
klimaudfordringer, løsningsmuligheder og styrkepositioner inden for
indsatsområderne energi, transport, vand, planlægning og byggeri, regionen og
kommunerne som virksomhed samt beredskab.
Lyngby-Taarbæk Kommune følger samarbejdet mellem Region Hovedstaden og
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KKR.
Økonomiske konsekvenser:
Spørgsmål om ambitionsniveau og ressourcer skal nærmere afstemmes.
Beslutningskompetence:
Udviklings- og Strategiudvalget.
På Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 17. maj 2010, sag nr. 3 Portefølje,
blev det indstillet, at klimastrategien indgår i Udvilklings- og Strategiudvalgets
portefølje. Sagen blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj
2010.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
Godkendt
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4
Sundhedsstrategi
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Udviklings- og Strategiudvalget
drøfter temanotat 6 omhandlende sundhedsindsatserne i dag.
Sagsfremstilling
Udviklings- og Strategiudvalget (USU) godkendte på udvalgsmødet i april 2010 en
proces for udarbejdelse af en sundhedsstrategi. Efter planen skal strategien
udarbejdes i USU, politisk godkendes i Kommunalbestyrelsen i efterår 2010 og
efterfølgende udmøntes i fagudvalg.
På udvalgsmøderne i maj og juni 2010 drøftede udvalget ni temanotater
omhandlende:








kommunens sundhedsprofil,
strategiens målgrupper,
vision og værdigrundlag,
dokumentation og evidens i sundhedsarbejdet,
økonomiske rammer og udfordringer,
interne og eksterne aktører i sundhedsarbejdet og
IT, teknologi og sundhed.

Drøftelserne på udvalgsmøderne gav opsummerende anledning til følgende
bemærkninger:
I forhold til temanotaterne om strategiens målgrupper, vision og værdigrundlag
lagde udvalget vægt på, at forebyggelse skal ske tidligst muligt med udgangspunkt i
KRAM-faktorerne. Dette indbærer, at forebyggelsesindsatsen primært skal rettes
mod børn og unges motions- og alkohoholvaner.
I forhold til temanotaterne om interne og eksterne aktører i sundhedsarbejdet
fremhævede udvalget, at frivillige kræfter og eksisterende sundhedsnetværk skal
understøttes og inddrages i strategiens udmøntning.
Endelig blev der i drøftelsen af dokumentation og evidens i sundhedsarbejdet lagt
vægt på, at strategien skal vægte evidensbaseret viden i indsatserne samtidig med,
at den skal kunne rumme, at der tages innovative skridt på sundhedsområdet.
På udvalgsmødet i september 2010 præsenteres temanotatet omhandlende de
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eksisterende sundhedsindsatser. Notatet er udsendt til udvalgets medlemmer.
Drøftelserne af de ni temanotater ligger til grund for udarbejdelse af
sundhedsstrategien, som præsenteres i 1. og 2. udkast på udvalgsmøderne i
henholdsvis oktober og november 2010.
Det er truffet beslutning om at undersøge muligheden for at kommunens nye
sundhedshus skal etableres på den tidligere statsskole på Buddingevej 50.
Sundhedshuset skal danne rammen for udvikling og organisering af den
eksisterende borgerrettede sundhedsindsats, fremtidige projekter og infrastrukturen
i det borgernære sundhedsvæsen i kommunen. Samling af tværfaglige
sundhedsrelaterede aktiviteter i et sundhedshus vil skabe et stærkt fagligt miljø og
sikre tværgående udnyttelse af ressourcer og synergier til gavn for borgerne.
Kommunens etablering af sundhedshuset kan med fordel indgå i den videre
drøftelse af fagudvalgenes udmøntning af sundhedsstrategien.
Økonomiske konsekvenser
Projektet omkring udarbejdelse af en sundhedsstrategi holdes inden for udvalgets
ramme.
Beslutningskompetence
Udviklings- og Strategiudvalget udarbejder et oplæg til en sundhedsstrategi, som
godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
Drøftet.
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5
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.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010:
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3. Godkendt.

Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010
Bilag udsendt til sag nr. 4:
Bilag

1 Notat om temanotat 6, sundhedsindsatserne i dag

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Social- og Sundhedsforvaltningen
Service og Sundhed
Sundhedscenter

Journalnr. :
Dato ........ : 17.05.2010
Skrevet af : dmbr /615

NOTAT
om

Temanotat 6
Sundhedsindsatserne i dag
Dette temanotat skitserer kort eksempler på kommunens eksisterende forebyggelses- og
sundhedsrelaterede aktiviteter.
Sundhed er bredt dækkende begreb, som anvendes i forbindelse med både fysisk, psykisk og socialt velvære. Sundhed kan derfor relateres til mange af kommunens aktiviteter
som et direkte eller indirekte formål med aktiviteten.
Kommunens sundhedsrelaterede aktiviteter er forankret i og administreres på tværs af
forvaltningerne. Nogle aktiviteter udmøntes og koordineres fra kommunens centrale administration, mens andre er forankret og integreret i decentrale institutioner eller i aktiviteter i regi heraf, for eksempel daginstitutioner, skoler og hjemmepleje til ældre borgere.
Set i lyset af ovenstående er det ikke muligt at komme med en udtømmende beskrivelse
af alle eksisterende sundhedsrelaterede aktiviteter i kommunen.
Nedenstående tabel er derfor ikke dækkende for alle aktiviteter, som foregår, men præsenterer eksempler på sundhedsaktiviteter i kommunen.
Tabellen præsenterer i punktform aktiviteter opdelt i henholdsvis primær, sekundær og
tertiær forebyggelse. Endvidere er indsatserne sorteret i forhold til de aldersgrupper, som
er de primære målgrupper for herfor. Som det fremgår af tabellen er nogle aktiviteter en
del af kommunens drift mens andre er projektfinansierede.
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Tabel 1: Eksempler på sundhedsindsatser i Lyngby-Taarbæk Kommune
Formål

Målgruppe
Alle borgere

Primær
Forebyggelse
At hindre sygdom,
psykosociale problemer
eller ulykker i at opstå

•
•
•

0-6-årige

•
•
•

7-17-årige

•
•
•
•
•

18-64-årige

•
•

65+-årige

•
•

Sekundær
Forebyggelse
At opspore og begrænse sygdom og risikofaktorer tidligst
muligt.

Tertiær
forebyggelse
At bremse tilbagefald af sygdom
og forhindre udvikling og forværring af kroniske sygdomme,
herunder fysisk og psykosocial
funktionsnedsættelse.

Sundhedstjek- og samtaler i sundhedsbussen
Temadage om sundhed
Hjertesti om Lyngby sø
Sundhedsplejen
Rådgivningscentret og
dagtilbud
Tandplejen

•

Sundhedssamtaler og
undersøgelser på skoler
Rådgivningscentret
Tandplejen
SSP-arbejde
Street-aktiviteter for
socialt udsatte unge
Sundheds- og empowermentprojekt i Lundtofteparken
Sundhedstjek- og samtaler for borgere med
psykisk sygdom
Projekt ”Træning før
varig hjælp”
Vedligeholdelsestræning

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Tilbud til forældre med
overvægtige børn
(sundhedsplejen)
Rådgivningscentret
Tandplejen
Motorikhusets aktiviteter
Kommunallæger og
sundhedspleje
Rådgivningscentret
Tandplejen
Motorikhusets aktiviteter

Kost- og motionsvejledning
Rygestoptilbud

•

Misbrugsbehandling
(alkohol og stoffer)

•

Forløbsprogrammer for
kronisk sygdom
Generel patientdannelse
Genoptræning

•
•

Perspektiver
Udfordringen i forhold til kommunens eksisterende indsatser omhandler også at sikre
erfaringsudveksling, således at kendskab til ”best practise” spredes til både centrale og
decentrale kommunale institutioner og aktører. I denne forbindelse er åbenhed over for
løbende tilpasning og udvikling af organisationen en forudsætning.
Hvordan sikres erfaringsudveksling mellem centrale og decentrale aktører på sundhedsområdet?
Hvorvidt skal sundhedsrelaterede aktiviteter hovedsageligt udvikles og koordineres fra
central hånd, samtidig med at decentrale institutioner sikres frihed til at søsætte projekter og aktiviteter og dermed opnår ejerskab på sundhedsområdet?

Ditte Marie Bruun
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Udviklings- og Strategiudvalget den 13.9.2010
Bilag udsendt til sag nr. 5:
Bilag

1 Møde med Bygningskulturforeningens bestyrelse, 7. september 2010
om udpegning af bevaringsværdige bygninger

Møde med Bygningskulturforeningens bestyrelse, 7. september 2010
om udpegning af bevaringsværdige bygninger
Politik i kommuneplanen. Gennemføres i lokalplanerne.
 Alle ejendomme med høj bevaringsværdi (1 – 3) udpeges som
bevaringsværdige
 Sammenhængende bebyggelser med bevaringsværdi 4 udpeges som
bevaringsværdige
 Bygninger med bevaringsværdi 4 og med særlig kulturhistorisk værdi
udpeges som bevaringsværdige
Samarbejdsprojekt med Bygningskulturforeningen
 Der gennemføres en gennemgang af 4’erne med henblik på at vurdere om
visse 4’ere ud fra en arkitektonisk vurdering skal opgraderes til 3’ere og
dermed udpeges som bevaringsværdige
 Samtidig vurderes om visse 4’ere skal udpeges som bevaringsværdige på
baggrund af bygningens særlige kulturhistoriske værdi
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

