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I stedet for Simon Pihl Sørensen deltog Silas Mudoh
I stedet for Anne Jeremiassen deltog Thomas Lykke Frederiksen
Curt Købsted (O) deltog ikke under pkt. 13. I stedet deltog Anette Heje
Skafte.
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Morten Normann Jørgensen (SF) og Henrik Bang (Ø) deltog ikke under
punkterne 23, 24, 25, 26 og 27.
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 1

1.

GRØNT LYS+ endelig vedtagelse af Kommuneplan-, Klima- og

Agenda 21-strategi 2015 efter høring

Resume
GRØNT LYS+ er kommunens Kommuneplan-, Klima- og Agenda 21-strategi 2015
(bilag). Strategien har været i offentlig høring fra 28. maj - 23. juli 2015 og
foreligger nu til endelig vedtagelse (bilag).
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at GRØNT LYS+ vedtages endeligt med de ændringer, som
forvaltningen foreslår nedenfor.
Sagsfremstilling
I forbindelse med høringsperioden blev der afholdt et orienteringsmøde den 4. juni
2015. Referat af mødet er vedlagt (bilag). Der er kommet forslag og bemærkninger
fra 9 indsigere. Resume af indsigelserne, forvaltningens bemærkninger og
forvaltningens efterfølgende forslag fremgår af indsigelsesnotat (bilag).
Hovedemnerne i de indkomne forslag og bemærkninger er: Trafik - herunder
letbanen, mobilitet og parkering samt balancen mellem det grønne og byudvikling
- herunder klimatiltag.
Kommunalbestyrelsen har den 3. september 2015 truffet beslutninger vedrørende
lukning af Klampenborgvej, forlængelse af Firskovvej, nedkørselsrampe til
nuværende og fremtidige parkeringsanlæg under terræn, letbanens linjeføring med
DTU-alternativet og flere tiltag på P-søgeringen i Kgs. Lyngby. Forvaltningen har på
den baggrund skrevet revideret tekst under afsnit om trafik og konsekvensrettet
tekster i relevante udviklingsområder og andre afsnit (bilag).
Forvaltningen foreslår desuden redaktionelle ajourføringer af tekster, der er blevet
utidssvarende, idet forslaget har ligget i ca. ½ år, mens der er sket løbende
planlægning i sideløbende regi i hele perioden (bilag). Her skal blot fremhæves, at
Udviklingskortet suppleres med et punkt, idet der også forventes udvikling i et
eksisterende, stationsnært, lokalplanlagt (1985) erhvervsområde lige nord for DTU,
samt mindre ændring af tekst for punkt 4 Lyngby Rådhus under Udviklingskortet
(bilag).
Forvaltningen foreslår, at GRØNT LYS+ alene foreligger digitalt på Lyngby-Taarbæk
Kommunes hjemmeside samt på Kommuneplanens hjemmeside.
Side 4 af 84

GRØNT LYS+ skal offentliggøres efter endelig vedtagelse. Ændringer, der er
indarbejdet efter høringen, skal beskrives i offentliggørelsen. Der kan derefter
foretages delvis revision af Kommuneplan 2013. Revision af Kommuneplan 2013
skal ske inden udgangen af 2017.
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den
kommunale valgperiode vedtage og offentliggøre en strategi for
kommuneplanlægningen - herunder også Agenda 21-strategi (Planloven §23a og
33a)
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet "Administration".
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Byplanudvalget den 28. oktober 2015
Anbefalet.
C tager forbehold.
Morten Normann Jørgensen (F) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. GROENT LYS 2015
2. Høring
3. Referat af orienteringsmøde
4. Indsigelsesnotat GRØNT LYS
5. Notat om revideret tekst om trafik og relevante konsekvensrettelser
6. Notat med redaktionelle ajourføringer - forslag fra forvaltningen
7. Notat om udviklingspunkt i Kgs. Lyngby
8. Fælles brev fra erhvervs- og vækstministeren og KL vedr. kommuneplanerne
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 2

2.

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs

Helsingørmotorvejen, endelig vedtagelse

Resume
Forslag til Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen
(bilag) med miljørapport (bilag) har været i offentlig høring i perioden fra den 3.
juli til den 11. september 2015. Kommuneplantillægget er nu klar til endelig
vedtagelse. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i
kommuneplantillægget, men en række af emnerne i høringssvarene foreslås at
indgå i den videre planproces.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen vedtages
endeligt, og
2. de anbefalede emner indgår i den videre planproces.
Der er modtaget 20 høringssvar på den skriftlige høring. De 20 høringssvar er
opdelt i 82 punkter, som forvaltningen har resumeret, kommenteret og stillet
forslag til, se ”Notat om høringssvar til Kommuneplantillæg 14” (bilag).
Den 20. august 2015 holdt kommunen desuden et borgermøde om
kommuneplantillægget, og ca. 50 borgere deltog, se referat fra mødet (bilag).
Hovedbudskaberne i høringssvarene er følgende:
· Nedsæt bygningshøjden og mængden af bebyggelse i Tracéet, blandt andet set i
forhold til eksisterende byggeri og i forhold til skyggevirkninger og afledt trafik.
· Nedsæt bygningshøjde i den sydligste ramme 1.7.92, blandt andet set i forhold
til boligbebyggelserne i nærheden.
· Forøg bygningshøjden op til 33-43 m, og mængden af bebyggelse op til en
bebyggelsesprocent på 200 %, for hele Tracéet.
· Bebyggelser skal være sammenhængende bebyggelser, der kan fungere som
støjafskærmning i forhold til støj fra Helsingørmotorvejen.
· Ønsker bedre afklaring af de trafikale konsekvenser af udbygningen.
· Forslag om placering af motorvejsaf- og tilkørsler ved Rævehøjvej eller Anker
Engelundsvej.
· Forslag om placering af en vejbro over motorvejen ud for Anker Engelundsvej.
· Efterspørger mere viden om letbanen, herunder blandt andet hvilken betydning
den nye linjeføring (jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra den 3. september
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2015) har for planen.
· Bekymring for øget støjbelastning i områderne omkring Tracéet som resultat af
den nye byudvikling, og derfor blandt andet ønske om støjdæmpning i forhold til
disse områder.
· Ønsker at bevare det grønne udtryk langs Lundtoftegårdsvej, når der byudvikles i
Tracéet.
· Forslag om at fjerne muligheden for særlig pladskrævende detailhandel Tracéet,
blandt andet fordi anvendelsen ikke passer ind i Vidensbyen.
Forvaltningen foreslår ingen ændringer
Forvaltningen foreslår ingen ændringer i Kommuneplantillæg 14 i forbindelse med
den endelige vedtagelse.
En række af emnerne i høringssvarene foreslås behandlet i den videre planproces i
relation til de konkrete byggeprojekter og ud fra en konkret vurdering af hvilke
emner, som vil være relevante.
Den videre planproces
Når områderne i Tracéet skal udvikles og/eller evt. udbydes, vil
kommuneplanlægningen blive fulgt op af lokalplanlægning. Lokalplaner vil
fastsætte mere detaljerede bestemmelser for områderne.
Forvaltningen anbefaler, at følgende emner indgår i den videre planproces, som
blandt andet omfatter lokalplanlægning:
· Trafikale forhold
· Støjmæssige forhold
· Skyggeforhold, herunder også i forhold til omgivende bebyggelse
· Principper for, hvordan beplantning og grønne rum kan integreres
· Principper for placering af bebyggelse i Tracéet, set i forhold til områdets
eksisterende bebyggelsesstrukturer og oplevelsen af bebyggelse fra de
omkringliggende veje
· Forhold vedrørende arkitektonisk kvalitet
· Parkeringsforhold og P-normer, herunder i forhold til, at ny bebyggelse ikke skal
skabe parkeringsproblemer i det omgivende lokalområde
· Overvejelser om lysgener fra ny bebyggelse i forhold til omgivende bebyggelse og
veje
· Skiltning
· Udseende af teknik på tag/tekniketager
Høringssvar til Kommuneplantillæg 10
Det tidligere forslag til Kommuneplantillæg 10/2013 omhandlede også Tracéet
langs Helsingørmotorvejen. Dette forslag er aflyst. De høringssvar, som kommunen
modtog i forbindelse med Kommuneplantillæg 10, blev behandlet i en særskilt sag
af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2015. Høringssvarene har haft indflydelse
på udarbejdelsen af det nye forslag til Kommuneplantillæg 14, og de indgår også i
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denne behandling. Se notat om høringssvar til Kommuneplantillæg 10 (bilag).
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen kan vedtage planforslaget endeligt efter § 27 i Planloven.
Økonomi
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Byplanudvalget den 28. oktober 2015
Ad 1. Anbefalet.
C tager forbehold.
Ad 2. Anbefalet.
Morten Normann Jørgensen (F) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
C foreslog, at bebyggelseshøjden sættes til 24 m og bebyggelsesprocenten til 160.
For stemte 4 (C og I). Imod stemte 14 (O, V, F, A, B, Ø, Dorthe La Cour og Birgitte
Hannibal).
Sagen er herefter godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Kommuneplantillæg 14/2013
2. Miljørapport for Kommuneplantillæg 14/2013 med trafikbilag
3. Notat om høringssvar på Kommuneplantillæg 14
4. Referat af borgermøde
5. Notat om høringssvar på Kommuneplantillæg 10
6. Notat Tracéet til KMB
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 3

3.

Kommuneplantillæg 7/2013 - ændring af Kgs. Lyngby

bymidteafgrænsning - endelig vedtagelse

Resume
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015 at sende forslag til
kommuneplantillæg 7/2013 for ændring af bymidte-afgrænsningen i 8 ugers
offentligt høring. Forslaget foreligger nu til endelig vedtagelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 7/2013 vedtages endeligt uden
ændringer.
Sagsfremstilling
I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 248 for en dagligvarebutik
på Christian X's Allé 3-7 indgik Lyngby-Taarbæk Kommune og Naturstyrelsen
aftale om at udtage tre rammer af detailhandels-bymidten Kgs. Lyngby.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. marts 2014 at udarbejde
kommuneplantillæg, som ændrer på afgrænsningen af bymidten Kgs. Lyngby.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015 at sende forslag til
kommuneplantillæg 7/2013 for ændring af bymidte-afgrænsningen i offentlig
høring. Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger fra 13. juli - 7.
september 2015. Der er i løbet af høringsperioden ikke kommet indsigelser.
Forvaltningen foreslår derfor, at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden
ændringer (bilag).
Lovgrundlag
I henhold til Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen beslutte at vedtage
kommuneplantillægget endeligt. Endelig vedtagelse er beskrevet i § 27.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet administration
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Byplanudvalget den 28. oktober 2015
Anbefalet.

Side 10 af 84

Morten Normann Jørgensen (F) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Kommuneplantillæg
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 4

4.

Spildevandsplan 2014-2018 - tillæg for Dyrehavegårds jorder og

traceet langs Helsingørmotorvejen

Resume
Forslag til ”Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og
tracéet langs Helsingørmotorvejen" med tilhørende miljørapport har været i teknisk
forhøring og evt. imødekommelse af høringssvar er blevet vurderet af
forvaltningen. Forvaltningen finder på baggrund af undersøgelser, at det
oprindelige forslag bør fastholdes i den videre proces. Forslag og miljørapport
foreslås derfor sendt i høring i 8 uger.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og
tracéet langs Helsingørmotorvejen"og tilhørende miljørapport sendes i høring i otte
uger
2. den endelige spildevandsplan forelægges til godkendelse, når eventuelle
kommentarer er indarbejdet efter høringsperioden.
Sagsfremstilling
I forbindelse med den tekniske forhøring af forslag til tillæg til spildevandsplanen,
efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2015, modtog
kommunen et høringssvar fra Rudersdal Kommune. Høringssvaret omhandlede
primært bekymring vedrørende en øget aflastning af overløbsvand fra bassinet ved
Stades Krog til Mølleåen ved fuld udbygning af den sydlige del af Dyrehavegård
(område B) og den sydlige del af Traceet (område C), da der er et krav i statens
vandplan om indsats på den strækning af Mølleåen. Den forøgede aflastning er
vurderet til at udgøre ca. 1 % af nuværende aflastningsmængde.
Forvaltningen har med bistand fra Rambøll og Lyngby-Taarbæk Forsyning
gennemgået de projekter, der er planlagt til at nedbringe aflastningerne fra Stades
Krog. Projekterne fremgår af kommunens spildevandsplan og kommunens
vandhandleplan, som implementerer vandplanen.
Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set vil være en betydelig indsats til
nedbringelse af aflastningerne fra Stades Krog set over de næste 6 år, som udgør
en planperiode i vandplanen. Den øgede spildevandsmængde fra Dyrehavegård og
Tracéet vil derfor rigeligt blive opvejet af de forbedrende tiltag. Vurdering fremgår
af vedlagte miljørapport.
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For at afsøge eventuelle alternativer, har forvaltningen vurderet, om det er muligt
og hensigtsmæssigt at aflede alt spildevand fra område B og C direkte mod nord
mod Mølleåværket. Det vil i givet fald kræve, at spildevandet skal pumpes, da det
ikke kan afledes ved gravitation, da de nordlige arealer ligger i højere niveau.
Samlet set vil den alternative løsning være 6 mio. kr. dyrere i anlæg og drift,
mindre driftssikker og kræve anlæg af flere ledninger end det oprindelige forslag.
Kapaciteten i det eksisterende spildevandssystem er vurderet mere indgående.
Beregninger viser, at afledningen af spildevand kan ske direkte til det eksisterende
system uden forsinkelse, hvis dimensionen på spildevandssystemet øges på visse
strækninger i takt med tilslutningen.
Endvidere er påvirkningen af bassinet ved Arnes Mark blevet vurderet, da LyngbyTaarbæk Forsyning har oplyst, at der i dag sker en vis tilbagestuvning fra den
afskærende kloak i forbindelse med kraftig regn. Denne tilbagestuvning betyder, at
der ved udvikling af projektområderne vil være risiko for at der bliver aflastet mere
overløbsvand fra bassinet ved Arnes Mark til Mølleåen på grund af den øgede
spildevandsstrøm til den afskærende ledning. I forhold til den nuværende
aflastning, er den forøgede aflastning ved Arnes Mark for de to løsningsforslag
anslået til henholdsvis 4,9 procent ved anvendelse af Stades Krog og 6,2 procent
ved at lede alt spildevand mod nord.
I miljørapporten er medtaget en vurdering af, om Natura 2000 området nord for
udløb LuR7, Arnes Mark påvirkes. Det er vurderet, at spildevands- og
regnvandsafledningen fra Dyrehavegårds jorder og tracéet langs
Helsingørmotorvejen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000område N144 eller de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.
Det er forvaltningens vurdering, at den tidligere fremlagte løsning med afledning af
spildevand fra område B og C mod syd ved gravitation bør fastholdes ud fra en
samlet vurdering af miljøbelastning, økonomi og driftssikkerhed.
Lovgrundlag
Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for
afledning af spildevand, der er i overensstemmelse kommuneplantillæg 11A/2013
og forslag til kommuneplantillæg 14/2013.
Økonomi
Der er umiddelbart ingen udgifter for kommunen.
I forslag til "Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-2018, Dyrehavegårds jorder og
tracéet langs Helsingørmotorvejen"er der budgetteret med en investering på 28,3
mio kr. fra 2016-2018. Alle udgifter finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning og
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opkræves hos de nye grundejere i forbindelse med tilslutningsbidraget - dog må
2,3 mio kr. opkræves hos kommunens borgere via kubikmetertaksten. Eventuelle
erstatninger er ikke medregnet.
Årsagen til at den samlede økonomi er steget, er at anlægsprisen for bassiner er
øget, at den samlede ledningslængde er øget med 1100 m og, at der er medregnet
en pumpestation til afledning af spildevand fra den sydligste del af område A.
Økonomien er et groft overslag, baseret på oversigts planer. Ved
detailplanlægningen kan prisen ændres, og den samlede økonomi kan ende med at
blive både billigere og dyrere. Jf. Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010) er
der faste regler for opkrævning af tilslutningsbidrag. Overstiger udgifterne det
tilslutningsbidrag, der kan opkræves hos grundejerne, må resten opkræves via
kubikmetertaksten.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015
Ad 1. Anbefalet at sende forslaget i høring
Ad 2. Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Ad 1-2) Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Tillæg syd version 3A.pdf
2. Miljørapport tillæg til spildevandsplan 3F.pdf
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 5

5.

Forhøring - VVM-redegørelse for etape 1 af Novozymes Campus på

Dyrehavegårds Jorder

Resume
I forbindelse med VVM-processen for etape 1 af Novozymes Campus på
Dyrehavegårds Jorder, ønsker forvaltningen at indkalde ideer og forslag til
indholdet af den kommende VVM-redegørelse
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. igangsætte VVM-proceduren som anført nedenfor
2. drøfte, hvorvidt der skal udarbejdes høringsområde, samt
3. tage stilling til, om et borgermøde skal afholdes samt tidspunkt for dette.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en VVM-anmeldelse af 30. september 2015 fra
Novozymes A/S (bilag) om Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds
Jorder. Projektet er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen (Vurdering af visse
offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet).
Anmeldelsen vedrører etape 1 af et projekt der over for Lyngby-Taarbæk Kommune
er beskrevet som bestående af i alt 4-5 etaper. Projektet vil i fuldt udbygget stand
omfatte byggerier på 110.000 etagemeter (75.000 etagemeter erhvervsbyggeri
samt 35.000 etagemeter p-huse), der er 20 meter i højden (med en enkelt
bygning i 24 meter). Den ansøgte 1. etape udgør: 14.600 m2 bebygget areal (=
bygningernes "fodaftryk" på grunden), byggeri i 20 meter, med en enkelt bygning
i op til 24 meters højde, 6.700 m2 befæstet areal (f.eks. veje, stier og parkering på
terræn), ubebyggede, rekreative arealer, herunder den rekreative, gennemgående
sti, samt belysning af byggeri, både i anlægs- og driftsfasen.
VVM-pligt og forhøring om VVM-redegørelse
Forvaltningen har gennemført en VVM-screening af projektet (bilag) og vurderer,
at det anmeldte projekt er VVM-pligtigt på baggrund af især to forhold: At
projektet vil have en væsentlig miljømæssig påvirkning af landskabet, idet
ovennævnte byggerier bygges på det der i dag er landbrugsjord. At der vil være en
trafikmæssig miljøpåvirkning, der sammen med andre trafik-genererende projekter
i området (de såkaldte "kumulative effekter") vil kunne give en samlet
miljømæssig påvirkning som er væsentlig:
· kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen samt
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· kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds Jorder (herunder Trongårdens
byområde)
· restrummeligheden i DTU's lokalplan samt
· restrummeligheden i lokalplanen for det ansøgte projekt, Lokalplan 264 - Et
erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder.
Udkast til VVM-afgørelse (bilag). Anlægget vurderes desuden at være VVM-pligtigt
pga. sammenhængen mellem plan og projekt. En afgørelse fra Natur- og
Miljøklagenævnet viser, at hvis der er stor indholdsmæssig og tidsmæssig
sammenhæng mellem plan og projekt, og at planen har været vurderet
miljøvurderingspligtig, skal der tillige udarbejdes VVM for projektet. Lokalplan 264
- Et erhvervsområde på Dyrehavegårds Jorder er vurderet til at skulle ledsages af
en miljøvurdering.
VVM-processen har to offentlige høringsfaser. En forhøring (VVM-bekendtgørelsen
§ 4 stk. 1), hvor borgere og andre interessenter har mulighed for at komme med
idéer og forslag til redegørelsens indhold, af minimum 2 ugers varighed.
Forvaltningen foreslår 4 ugers varighed. Herefter fastlægges VVM-redegørelsens
indhold (scoping). Forslag til VVM-redegørelsens indhold, herunder høringssvar
forelægges for fagudvalget. Herefter udarbejdes VVM-redegørelsen, og denne
offentliggøres i minimum 8 uger (VVM-bekendtgørelsen § 6 stk. 2). Derefter
beslutter kommunalbestyrelsen, om anlægget kan tillades og beslutningen
offentliggøres. Afgørelse om at tillade anlægget offentliggøres sammen med en
VVM-tilladelse med de betingelser, der eventuelt er knyttet til den. VVM-tilladelsen
må først meddeles, når det nødvendige plangrundlag er gældende efter planloven.
Forslag til høringsfolder til indkaldelse af ideer og forslag (bilag). Der redegøres
kort for anlægsprojektets baggrund, og beskrivelse af projektet. Indholdet i VVMredegørelsen skal behandle projektets påvirkninger af omgivelserne i henhold til de
forhold, der er fastsat i VVM-bekendtgørelsens bilag 4 om anlægsprojekternes
påvirkning af miljøet. Desuden skal VVM-redegørelsen i videst muligt omfang
medtage de forslag der indkommer til forhøringen.
Høringsområde
I henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planlægning er det ikke et krav, at
den offentlige høring i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM skal
ske ved at borgere i området får tilsendt høringsmaterialet i deres postkasse. Der
er alene krav om, at høringen skal offentligt bekendtgøres på kommunens
hjemmeside, med oplysninger om høringsfrister mv. Kommunalbestyrelsen har i
de to tidligere tilfælde der har været i kommunen om forhøring for VVM, sendt
materialet ud til borgere i området (Fæstningskanalen og Sorgenfri
Stationscenter). Men der har i begge disse fortilfælde været tale om, at forhøring
for VVM var slået sammen med den forhøring der var i forbindelse med ændringer
af kommuneplanrammer for området. I nærværende tilfælde med VVM-forhøringen
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for Etape 1 af Novozymes Campus på Dyrehavegårds Jorder, er der ikke denne
samtidige ændringer af kommuneplanrammer, da kommuneplanen allerede er
opdateret med de nødvendige rammer, og der er derfor alene tale om forhøring for
VVM.
Da der blev afholdt høringsprocesser for kommuneplantillæggene for
Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen, blev der udpeget et
høringsområde (bilag) og sendt høringsmateriale ud til de ca. 8.000 borgere som
høringsområdet indbefatter.
Det bør drøftes, om kommunalbestyrelsen ønsker at indkalde til ideer og forslag til
indholdet i VVM redegørelsen via annoncering på hjemmesiden alene, som
beskrevet i loven, eller om der også skal udsendes høringsmateriale til borgere i et
høringsområde. Det bør følgelig diskuteres om der i givet fald ønskes samme
høringsområde som blev anvendt for de to kommuneplantillæg for henholdsvis
Dyrehavegårds Jorder og Tracéet langs Helsingørmotorvejen, eller om et eventuelt
høringsområde kan indskrænkes jf. projektområdets mindre udstrækning.
Borgermøde
I forbindelse med forhøring om VVM-redegørelse kan der afholdes et borgermøde.
Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til, om mødet ønskes af holdt, samt om
dette skal foregå i høringsperioden. I betragtning af de borgermøder der allerede
er blevet afholdt i området i forbindelse med høringerne af
kommuneplantillæggene, anbefaler forvaltningen, at der i dette tilfælde, om
forhøring til VVM, ikke afholdes borgermøde.
Lovgrundlag
Jf. ovenfor.
Økonomi
Forslaget finansieres inden for aktivitetsområdet
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Byplanudvalget den 28. oktober 2015
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Anbefalet at annoncering sker via hjemmeside og lokalavis samt at der
sendes brev til grundejerforeninger, boligselskaber, mv.
Ad 3. Anbefalet at afholde et borgermøde.
Morten Normann Jørgensen (F) og Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
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Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. VVM-anmeldelse
2. VVM-screening
3. VVM-afgørelse
4. Høringsfolder
5. Høringsområde
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 6

6.

Letbanen - Udkast til anlægslov om letbane på Ring 3

Resume
Transport- og Bygningsministeriet har udsendt udkast til lovændringer i
forbindelse med letbane på Ring 3. med høringsfrist 23. november 2015.
Forvaltningen vedlægger udkast til høringssvar til drøftelse og godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Transport- og Bygningsministeriets udkast til lovændringer tages til efterretning
2. Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar, som herefter sendes til
Transport- og Bygningsministeriet.
Sagsfremstilling
Transport- og Bygningsministeriet har 23. oktober 2015 udsendt udkast til
ændring af følgende nuværende love - lov om letbane på Ring 3, lov om
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S og lov om
trafikselskaber jf. bilag. Forslag til ændring af disse love sker for at kunne skabe
lovhjemmel til at gennemføre letbaneprojektet på Ring 3. Udkastet til lovforslag og
bemærkninger til lovforslag er i høring frem til 23. november 2015. Det forventes,
at lovforslaget fremsættes i Folketinget 16. december 2015 for hermed at kunne
træde i kræft i april 2016.
De primære lovændringer er, at lovforslaget fastlægger den endelige linjeføring for
letbanen, godkender VVM-redegørelsen med tillæg samt bemyndiger
Hovedstadens Letbane til at anlægge og efterfølgende drive letbanen.
Der pågår i øjeblikket offentlig høring af VVM-tillæg i Lyngby-Taarbæk og Ishøj
kommuner. I Lyngby-Taarbæk Kommune blev der afholdt borgermøde 4. november
2015, hvor hovedresultaterne i VVM-tillægget blev præsenteret. Denne nye
linjeføring af letbanen i de to kommuner er indarbejdet i lovforslaget trods
høringen for VVM-tillægget først afsluttes 23. november 2015.
Lovforslaget skaber herudover mulighed for udvidet beføjelser til Transport- og
Bygningsministeriet primært i forhold til miljølovgivningen samt ved overførsel af
myndighedskompetence fra kommunerne til Transport- og Bygningsministeriet i
særlige tilfælde. Herudover fastsættes også kompetence til Transport- og
Bygningsministeriet i forbindelse med fastsættelse af regler for kompensation til
beboere, som udsættes for gener som følge af projektet. Forvaltningen vurderer, at
disse muligheder, der åbnes for i lovforslaget, kan tages i brug for at sikre
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projektets fremdrift.
Ministeriet oplyser endvidere, at der iværksættes en ekstern kvalitetssikring af
anlægsoverslaget for letbanen, hvor anlægsøkonomien og tidsplanen for projektet
gennemgås. På baggrund af resultatet heraf kan de anførte forhold omkring
anlægsøkonomi og forventet åbningsår blive justeret. Forvaltningen finder, at alle
parter i projektet har interesse i at letbaneprojektet afvikles i overensstemmelse
med den afsatte anlægsøkonomi, og at en ekstern kvalitetssikring af
projektgrundlaget blot understøtter dette.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, jf. bilag.
Lovgrundlag
Da Lyngby-Taarbæk Kommune indgår på høringslisten for Transport- og
Bygningsministeriets udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov
om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabets By og Havn I/S og lov om
trafikselskaber kan kommunen indsende høringssvar.
Økonomi
Letbaneprojektet afholdes indenfor allerede vedtagne økonomiske rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
4 (C og I) stemte imod, idet disse partier ønsker en anden kollektiv trafikløsning
langs Ring 3.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Udkast anlægslov LR3 høringsversion
2. Anlægslov høringssvar
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 7

7.

Letbaneprojektet - VVM-redegørelse oktober 2015

Resume
Hovedstadens Letbane har på baggrund af den ændrede linjeføring af letbanen i
Lyngby og Ishøj udarbejdet et VVM-tillæg til offentlig høring i perioden ultimo
oktober til 23. november 2015. Forvaltningen vedlægger udkast til høringssvar til
drøftelse og godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Hvidbogen for VVM-redegørelsen og tillægget til VVM-redegørelsen for Letbane
på Ring 3 tages til efterretning,
2. Kommunalbestyrelsen godkender udkast til høringssvar, som herefter sendes til
Hovedstadens Letbane.
Sagsfremstilling
Hovedstadens Letbane har gennemført en offentlig høring af VVM-redegørelsen for
letbaneprojektet i perioden 12. maj til 10. juli 2015. Alle høringssvar er samlet i en
Hvidbog, som kan ses på:

http://www.trm.dk/da/publikationer/2015/hvidbog-

hovedstadens-letbane-vvmredegoerelse. På baggrund af denne VVM-proces, de
indkomne høringssvar samt dialog med Lyngby-Taarbæk Kommune omkring den
problematiske trafikafvikling gennem det centrale Lyngby, udarbejdede
Hovedstadens Letbane en alternativ linjeføring for letbanen. Dette alternative
forslag blev forelagt og besluttet på Kommunalbestyrelsens møde 3. september
2015.
Da der har været en lignende proces i Ishøj Kommune, har Hovedstadens Letbane
gennemført en screening for de to delstrækninger i henholdsvis Lyngby og Ishøj
med henblik på at vurdere om projektændringerne giver anledning til
miljøpåvirkninger, som ikke er behandlet i den tidligere VVM-redegørelse for
letbaneprojektet. Da dette er tilfældet, er der udarbejdet et tillæg til VVMredegørelsen. Der blev afholdt en offentlig forhøring i perioden 8. oktober til 14.
oktober 2015, hvor alle kunne indsende idéer og forslag til miljøforhold, der ønskes
behandlet i VVM-tillægget. Der indkom samlet tre høringssvar i forhøringen. Et af
høringsvarende vedrørte delstrækningen i Lyngby og omhandlede de ændrede
trafikstrømme på Buddingevej og Klampenborgvej som følge af lukning af dele af
Klampenborgvej. Disse forhold indgår i VVM-tillægget.
VVM-tillægget, jf. bilag "Letbanen på Ring 3. Ændret linjeføring i Ishøj og Lyngby-
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Taarbæk Kommune" blev offentliggjort af Transport- og Bygningsministeriet 28.
oktober 2015, og vil være i offentlig høring til 23. november 2015. I
høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 4. november 2015 i LyngbyTaarbæk Kommune. Opsamling fra mødet ses af bilag.
Generelt viser VVM-tillægget, at den nye samlede løsning for letbanen og
trafikafviklingen i Lyngby skaber færre og mindre påvirkninger af miljøet og
dermed mindre påvirkning for borgerne - både i anlægs- og driftsfasen.
Forvaltningen vil fortsat være i dialog med Hovedstadens Letbane omkring
yderligere afværgeforanstaltninger, for derigennem at mindske eventuelle gener
yderligere.
Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, jf. bilag.
Lovgrundlag
I henhold til Lov om letbane på Ring 3 (Lov nr. 165 af 26/02/2014) har
Hovedstadens Letbane for Transportministeriet udarbejdet en VVM-redegørelse.
VVM-redegørelsen er i offentlig høring og i høring hos Lyngby-Taarbæk Kommune,
som er berørt myndighed. Kommunen kan på den baggrund vælge at indsende
høringssvar.
Økonomi
VVM-processen afholdes inden for de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
4 (C og I) stemte imod, idet disse partier ønsker en anden kollektiv trafikløsning
langs Ring 3.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Letbanen på Ring 3 Tillaeg til VVM af maj 2015
2. VVM høringssvar
3. 20151104 Opsamling fra borgermøde
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 8

8.

Firskovvej 1 (ved cirkuspladsen). Etablering af midlertidig

parkeringsplads til 100 biler i forbindelse med byggearbejder i området

Resume
Det foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune anlægger midlertidig parkeringsplads
til ca. 100 biler ved cirkuspladsen på Firskovvej. P-pladsen tænkes anvendt i
perioden 2015-2016, evt. kan perioden forlænges i 2017, såfremt tilladelse kan
opnås i Fredningsnævnet og Kulturstyrelsen. P-pladsen skal afhjælpe
parkeringssøgningen i Kgs. Lyngby, i forbindelse med de igangværende
byggearbejder og den midlertidige lukning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og
Toftebæksvej. P-pladsen forventes primært i brug i perioder med stor
handelsaktivitet og større arrangementer, f.eks. ved højtiderne.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lyngby-Taarbæk Kommune anlægger midlertidig parkeringsplads til
korttidsparkering til ca. 100 biler ved cirkuspladsen på Firskovvej for perioden
2015-2016
2. forvaltningen ansøger om en forlængelse af perioden, såfremt tællinger
godtgør at parkeringsarealet bør bevares indtil Kanalvej genåbnes
3. udgiften til etablering- og drift af arealet afholdes af Lyngby-Taarbæk
Kommune, idet anlægssummen fra projekt "Kanalvejsgrunden Byggemodning" nedskrives med 600.000 kr., fordelt med henholdsvis
400.000 kr. i budget 2015, 50.000 kr. i 2016 og 150.000 kr. i 2017
4. nyt projekt for "Etablering og retablering af midlertidig parkeringsplads v/
cirkuspladsen" tilføres anlægssum på 500.000 kr., fordelt med henholdsvis
400.000 kr. i Budget 2015 (etablering) og 100.000 kr. i Budget 2017
(retablering). Restbeløb på 100.000 kr. konverteres fra anlæg til drift, med
50.000 kr. i hvert af budgetårene 2016 og 2017, til dækning af løbende
vedligehold og skiltning på Cirkuspladsen
5. forvaltningen meddeler de nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering
og senere retablering af området
6. frem mod udløb af den midlertidige p-plads undersøger forvaltningen
muligheden for at sætte andre, evt. privatejede, parkeringsarealer i spil.
Sagsfremstilling
I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 27. februar 2014 pkt. 16 foreslår
forvaltningen, at anlægge og drifte en midlertidig parkeringsplads til ca. 100 biler
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på Firskovvej ved cirkuspladsen. Forvaltningen bemærker, at Økonomiudvalget ved
beslutningen forudsatte, at anlæg og drift af yderligere p-pladser skulle være
udgiftsneutralt for kommunen, en forudsætning som forvaltningen ikke anser for
realistisk på nuværende tidspunkt, idet der snarligt åbnes for ca. 280 nye ppladser i p-kælder under første etape af Kanalvejsbyggeriet (Microsoft).
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har forvaltningen i april 2014 søgt
tilladelse fra Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet til etablering af en midlertidig
parkeringsplads til ca. 100 biler på arealet. Tilladelserne er opnået i henholdsvis
juni og september 2014 (bilag). Fredningsnævnets afgørelse blev anket til Naturog Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk.
Nævnet stadfæstede i februar 2015 Fredningsnævnets afgørelse (bilag).
Danica har som ejer og bygherre på det igangværende byggeri på Kanalvej fået
tilladelse til at benytte Kanalvejsparken til henholdsvis skurby og parkering, og har
er i sommeren 2015 etableret skurby og parkeringsareal i henhold til tilladelsen.
Parkeringsarealet udgør ca. 140 gratis grusparkeringspladser, hvoraf minimum de
75 skal være skiltet som tidsbegrænsede (2 timer). Danica kan senere, dog tidligst
i 2016, indskrænke parkeringsarealet i parken til minimum 90 pladser, i takt med
at behovet for skurbyareal vokser.
I november 2015 tages ny p-kælder i brug under den første færdiggjorte etape af
byggeriet på Kanalvej (Microsoft). I denne kælder vil der udenfor normal arbejdstid
blive offentlig betalingsparkering, ca. 280 p-pladser.
Handelsforeningen for Kgs. Lyngby har påpeget, at man, på trods af de
ovennævnte tiltag i Kanalvejsparken og den snarlige åbning af første etape af pkælder i Kanalvejsbyggeriet, er bekymret for antallet af tilgængelige
parkeringsarealer i bymidten. Af data fra parkeringssøgesystemet kan
forvaltningen konstatere (dog før p-kælder i Kanalvejsbyggeriet tages i brug), at
der f.eks. i forbindelse med julen 2014 har været fuld belægning på de
tilgængelige p-pladser i bymidten ved flere lejligheder.
På den baggrund foreslår forvaltningen som nævnt at anlægge og drifte en
midlertidig p-plads ved cirkuspladsen, samtidig med at forvaltningen i perioden
undersøger muligheden for at sætte andre, eventuel privatejede, parkeringsarealer
i spil, for på længere sigt at tilgodese Kgs. Lyngbys udvikling som en attraktiv
handels- og aktivitetsby i overensstemmelse med kommuneplanstrategien.
Forvaltningen foreslår endvidere, at kommunen ansøger Kulturstyrelsen og
Fredningsnævnet om en forlængelse af perioden, sådan at p-pladsen kan bevares
også i de næste år med store anlægsprojekter i Kgs. Lyngby, idet anlæg af ppladsen først sker mere end 1 år efter at tilladelserne er givet, blandt andet på
grund af ankesagen.
Etablering af midlertidig parkeringsplads ved cirkuspladsen udføres ved at
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udlægge fiberdug/geotextil, hvorpå udlægges og stampes grus i en tykkelse af ca.
30 cm. Parkeringsarealet placeres ved den eksisterende overkørsel til
cirkuspladsen, i princippet som vist på vedlagte bilag om placering.
Parkeringspladsen skiltes med en tidsbegrænsning på 2 timer.
Anlæg af den midlertidige p-plads vil kræve byggetilladelse i henhold til
byggeloven samt nedsivningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Arealet
har ikke afledningsret i henhold til spildevandsplanen, og det forudsættes således
at regnvand nedsives. Området, er i lighed med det meste af kommunens areal,
udlagt til område med særlige drikkevandsinteresser. Idet der er tale om en
midlertidig p-plads, som alene er beregnet til personbiler, og hvor anvendelsen
antages fortrinsvis at ske, når andre mere bynære p-pladser er optaget, vurderer
Forvaltningen at risikoen for forurening er begrænset, og at nedsivning derfor kan
ske direkte gennem overfladen uden yderligere rensning. Forvaltningen foreslår, at
forvaltningen bemyndiges til at meddele de nødvendige tilladelser.
Lovgrundlag
Kulturstyrelsen henholdsvis Fredningsnævnet har meddelt tilladelse i henhold til
lovgivning om fortidsminder henholdvis landskabsfredning af Ermelundskilen.
Der skal meddeles byggetilladelse i henhold til byggeloven samt
nedsivningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1, samt
spildevandsbekendtgørelses § 31. Afgørelserne kan ankes til henholdsvis
Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, en anke har kun opsættende
virkning, såfremt ankeinstansen fastsætter en sådan.
Økonomi
Forvaltningen estimerer, at anlægsomkostning (inkl. efterfølgende retablering) er
ca. kr. 500.000,- og at driftsomkostningen er ca. kr. 45.000,- pr. år. Herudover
kommer udgifter til skiltning, evt. opsætning/nedtagning af særlig skiltning ved
højtider, arrangementer mv.
Forvaltningen kan ikke pege på finansiering inden for udvalgets driftsramme, men
kan anvise finansiering inden for anlægsprojektet Byggemodning
Kanalvejsområdet - jf. indstilling, ovenfor.
Det foreslås derfor, at anlæg mv. finansieres via midler afsat til byggemodning af
Kanalvejsområdet, og at disse midler således frigives hertil.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015
Ad 1. Anbefalet.
Ad 2. Anbefalet.
Ad 3. Anbefalet.
Ad 4. Anbefalet.
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Ad 5. Anbefalet.
Ad 6. Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Ad 1-6) Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Ad 1-6) Godkendt, idet der tillige gives de fornødne anlægsbevillinger.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Natur og miljøklagenævnets afgørelse
2. Tilladelser fra Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet
3. Placering Cirkuspladsen forslag til ca 100 p-pladser
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 9

9.

Ombygning på Stadsbiblioteket

Resume
Forvaltningen har i samarbejde med Stadsbiblioteket projekteret en ombygning
(delvis modernisering) af administrationsområdet på 1. sal i Stadsbibliotekets
bygning, der forudsætningsmæssigt understøtter den besparelse, som i 2014 blev
gennemført på bibliotekets driftsramme. Projektet kan dog ikke finansieres inden
for den oprindelig afsatte ramme til formålet, hvorfor igangsætning af
ombygningen kræver stillingtagen til finansieringen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ombygningsprojektet godkendes indenfor en udgiftsramme på 1.410.000 kr.
2. finansieringen tilvejebringes via de midler, som Stadsbiblioteket har opsparet til
formålet (i alt 0,7 mio. kr.), et allerede afsat beløb af den centrale
bygningsvedligeholdelsespulje på 0,36 mio. kr. samt et yderligere beløb på 0,35
mio. kr., der omdisponeres fra andre bygningsvedligeholdelsesprojekter under
bygningsvedligeholdelsespuljen.
3. der frigives en anlægsbevilling på 1.410.000 kr.
Sagsfremstilling
Forvaltningen har gennem det seneste års tid arbejdet med forskellige løsninger
for en tilpasning af Stadsbibliotekets indre rammer med et storrumskontor for
administrationen på bygningens 1. sal, således at de fleste kontorarbejdspladser er
samlet under ét. Projektet omfatter også, at der etableres et rum på etagen til itkrydsfelt og printfacilitet samtidig med, at der foretages nødvendig retablering af
el-kabling og it-udstyr med videre. Projektet har - for bedst muligt at understøtte
bibliotekets ændrede arbejdstilrettelæggelse - ændret karakter undervejs, således
at det nuværende projekt også indebærer, at kontorarbejdspladser i Gramlille
flyttes til nævnte storrumskontor, hvorved lokaler i Gramlille med videre frigøres til
andre formål, herunder til rådgivnings- og undervisningsformål.
Tilpasningerne af administrationsrummet stiller større krav fra myndighedssiden og
krav i relation til den bygningsmæssige udførelse, hvilket indebærer en større
økonomisk udgift end oprindelig budgetteret.
Lovgrundlag
Ombygningen sker ikke som følge af lovkrav men for at understøtte bibliotekets
ændrede organisering i 2014.
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Økonomi
Ombygningen (fjernelse af skillevæg, retablering af gulv, maling af vægge med
videre) er estimeret til at koste ca. 1,4 mio. kr. Stadsbiblioteket bidrager som
ovenfor nævnt med 0,7 mio. kr., ligesom det oprindeligt var forudsat at benytte
0,36 mio. kr. fra den centrale bygningsvedligeholdelsespulje. Der udestår derfor en
ikke-finansieret andel på ca. 0,35 mio. kr. Selvom den centrale
bygningsvedligeholdelsespulje ikke er designeret til benyttelse til egentlige
ombygninger eller moderniseringer af kommunale ejendomme, peger forvaltningen
på, at også det resterende beløb på 0,35 mio. kr. finansieres via nævnte pulje
gennem tilsvarende omprioritering af midlernes anvendelse til ellers planlagte
vedligeholdelsestiltag på andre kommunale ejendomme. Reetablering af el-kabling
m.v. sker som planlagt inden for it-områdets almindelige driftsbudget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Ad 1-3) Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 10

10.

Anlægsregnskab for projekt "Cykelstier på Lyngby Hovedgade"

Sagsfremstilling
Anlægsregnskab for anlæg af cykelstier på Lyngby Hovedgade mellem
Jernbanepladsen og Jægersborgvej er nu færdigt (bilag).
Projektet blev igangsat i 2011 med udarbejdelse af skitseprojekt for cykelstien.
Efter afholdt licitation blev anlægsarbejdet påbegyndt i 2012 og afsluttet i 2013.
Plantepleje og de sidste mangelarbejder er blevet udført i 2014/15.
Økonomiske konsekvenser
Af anlægsbevillingen på 4.378.742 kr har der været et forbrug på 4.293.329 kr.
Der er således et uforbrugt beløb på 85.413 kr.
Det uforbrugte beløb på 85.413 kr. foreslås overflyttet til betaling for
supercykelstisekretariatets ydelser i forbindelse med supercykelstier (37.360 kr.)
samt til brug for modgående foranstaltning i forbindelse med merforbrug
vedrørende parkeringskontrol (48.053 kr.), jf. sag om anslået regnskab.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet godkendes,
2. det uforbrugte beløb disponeres som angivet under økonomiske konsekvenser.
Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015
Ad 1. og 2. Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015
Ad 1-2) Godkendt.
Anne Jeremiassen (I) undlod at stemme.
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Dorthe La Cour (V) var fraværende.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap
(F).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Anlægsregnskab Cykelstier Hovedgaden Syd Jernbanepladsen Jægersborgvej
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 11

11.

KAB - Fortunen - låneoptagelse til klimaprojekt

Resume
Kommunalbestyrelsen skal foretage fornyet behandling af anmodning fra Lyngby
Boligselskab, afdeling Fortunen om låneoptagelse til klimasikring af
regnvandssystemet som følge af projektændring og ændrede
finansieringsmuligheder.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at låneoptagelsen godkendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2013 låneoptagelse og
huslejestigning i forbindelse med klimasikring af regnvandssystemet i Lyngby
Boligselskab, afdeling Fortunen tillige med kommunal garantistillelse for
realkreditlånet på 11,8 mio. kr.
Efterfølgende har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen
fremsendt fornyet ansøgning om godkendelse af projektet og låneoptagelsen.
Baggrunden er, at såvel projektet som finansieringsmulighederne har ændret sig
siden den første låneoptagelse, idet regnvandssystemet er endeligt projekteret, og
anlægssummen er forhøjet en smule. Hertil kommer, at afdelingen har frikøbt sig
fra tilbagekøbsdeklarationen, hvorfor der nu kan optages 30-årige realkreditlån i
stedet for 25-årige. Som følge af frikøbet skal kommunen ikke længere stille
kommunegaranti for låneoptagelsen.
Den samlede udgift til projektet forventes at blive 18,185 mio. kr., hvilket er en
stigning på godt 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige projekt. Udgiften finansieres
ved tilskud fra Lyngby Forsyning med 4 mio. kr., egen trækningsret på 0,7 mio. kr.
og et 30-årigt realkreditlån på 13,485 mio. kr.
Trods ændring i projektet vil lejen i afdelingen forblive uændret, idet merudgiften
til låneydelsen modsvares af sparede henlæggelser.
Projektet og låneoptagelsen er godkendt på et organisationsbestyrelsesmøde den
4. februar 2015 og på et afdelingsmøde den 4. marts 2015.
Lovgrundlag
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Lov om almene boliger.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. KAB finansieringsbudget
2. Brev godkendelse af låneoptagelse
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 12

12.

Gebyr for rottebekæmpelse 2016

Resume
Forvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af gebyr for rottebekæmpelse for
2016.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at gebyret for rottebekæmpelse fastsættes til 0,027
promille i 2016.
Sagsfremstilling
Rottegebyret fastsættes som en promille af ejendomsværdien. Gebyret beregnes
ved at sætte den faktiske udgift til rottebekæmpelse i forhold til den samlede
ejendomsværdi i kommunen. Gebyret opkræves halvårligt sammen med
ejendomsskatten. Området skal hvile i sig selv over tid, og et eventuelt over- eller
underskud vil derfor blive indregnet i gebyret i efterfølgende år.
I de senere år er der kommet stigende fokus på og krav til rottebekæmpelsen i
kommunerne. Kravene, når der bruges gift, bliver løbende skærpet, hvilket gør
bekæmpelsen mere udfordrende og tidskrævende. Desuden er antal
rotteanmeldelser steget i en årrække. Årsagen kendes ikke med sikkerhed, men en
række faktorer vurderes at spille en rolle. Størstedelen af anmeldelserne skyldes
defekte kloakker, hvor rotterne får mulighed for at komme ud fra deres vante
levested. Nogle af disse rotter etablerer sig på overfladen, hvor især fuglefodring,
hønsehold og affaldsstativer kan udgøre et nyt levegrundlag.
En ny rottebekendtgørelse fra 2012 fastsatte, at Kommunalbestyrelsen senest den
1. juli 2015 skulle opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til
kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Hensigten er at mindske risikoen
for rotteangreb på disse særligt følsomme steder, idet rotter fra kloakken kan
medføre smitterisiko og desuden ødelæggelser af bygninger og inventar.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014, at udgifterne til
opsætning og løbende vedligeholdelse af rottespærrerne skal finansieres over
rottegebyret. Gebyret blev derfor sat op fra 0,013 promille i 2014 til 0,0392
promille i 2015, bl.a. for at dække engangsudgifterne på ca. 1 mio. kr. til
opsætning af rottespærrer. Forvaltningen har i 2015 opsat rottespærrer på knap 70
ejendomme.
Gebyret for 2016 indeholder udgifter på 318.000 kr. til brug for den løbende drift
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og vedligeholdelse af de rottespærrer, som forvaltningen har sat op (svarende til
ca. 0,005 promille).
Den nye rottebekendtgørelse medførte også et krav om kommunale
handlingsplaner på rotteområdet. I Lyngby-Taarbæk Kommune har
handlingsplanen især haft fokus på forebyggelse, øget kvalitet i bekæmpelsen
(herunder opfølgning på bekæmpelsesfirmaets arbejde) og øget indsats mod
defekte kloakker og andre forhold, der skaber rottetilhold. Handlingsplanen er pt.
ved at blive evalueret, og forslag til handlingsplan for 2016-2018 vil blive fremlagt
senere på året.
Det foreslås, at fastholde den stigning i gebyret på 0,009 promille, som
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2014 til at styrke forebyggelsen
og bekæmpelsen som besluttet i handlingsplanen for 2013-2015. I 2016 skal der
ydermere gennemføres udbud af rottebekæmpelsen og i denne forbindelse skal det
afklares, om der skal stilles yderligere krav til bekæmpelsen af rotter.
Samlet set budgetteres med udgifter på ca. 1,9 mio. kr. i 2016 (heri indregnet en
underdækning på ca. 250.000 kr. fra tidligere år), hvilket giver et gebyr på 0,027
promille af ejendomsværdien. For en ejendomsværdi på 1 mio. kr. svarer det til et
årligt gebyr på 27 kr.
Lovgrundlag
Ifølge rottebekendtgørelsens § 32 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal
opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale
rottebekæmpelse. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og
opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der kan ikke gives dispensation for
betaling af gebyret.
Økonomiudvalget besluttede den 23. august 2010, at indføre brugerbetaling for
rottebekæmpelse i henhold til rottebekendtgørelsens § 32.
Økonomi
Rottebekæmpelsen finansieres fuldt ud over de opkrævede gebyrer, som beskrevet
ovenfor.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Teknik- og Miljøudvalget den 27. oktober 2015
Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.
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Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet
1 (I) stemte imod.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt. Imod stemte 1 (I).
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Budget og beregning af rottegebyr 2016.pdf
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 13

13.

Eventuelle omprioriteringer indenfor udvalgets område

Resumé
Den 5. oktober afholdte udvalget et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor en eventuel
omprioritering inden for udvalgets eget område blev drøftet. Nærværende sag
vedrører en genoptagelse af udvalgets drøftelse af omprioriteringer
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget genoptager drøftelsen af omprioriteringer inden
for Social- og Sundhedsudvalgets eget område.
Sagsfremstilling
Den 5. oktober afholdte udvalget et ekstraordinært udvalgsmøde, hvor en eventuel
omprioritering inden for udvalgets eget område blev drøftet. Som opfølgning på
udvalgets drøftelse af prioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets
område er der udarbejdet en opsamlende oversigt over forslag til omprioriteringer
(lukket bilag).
Lovgrundlag
Intet specifik lovgrundlag i relation til sagen.
Økonomi
Eventuelle omprioriteringerne forudsættes samlet set at være udgiftsneutrale, idet
nye prioriteringer er forudsat finansieret af tilsvarende reduktioner på andre
områder.
Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015
Udvalget anbefaler omprioriteringer beskrevet som ændringer til budget 20162019 i bilag.
Udvalgets anbefaling behandles i MED-systemet og sendes til høring hos
Seniorrådet og Handicaprådet, og tilbagemeldinger tilgår Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Søren P Rasmussen (V) var fraværende.
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Curt Købsted (O) deltog ikke i behandlingen af sagen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet, idet forslag til finansiering af pkt. b udsættes til Finanslov 2016 er
vedtaget. Dette henset til, at den samlede finansiering i 2016-2019 er til stede.
V tog forbehold, idet flere af elementerne indgik i V`s forslag til budget 20162019.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
V foreslog, at sagen tilbagesendes til Social-og Sundhedsudvalget under hensyn til
den usikkerhed høringssvarene har affødt.
For stemte 4 (V og O). Imod stemte 14 (A, C, F, I, B, Dorthe La Cour og Birgitte
Hannibal). 1 (Ø) undlod at stemme.
Sagen herefter godkendt med 14 stemmer (A, C, I, F, B, Dorthe La Cour og Birgitte
Hannibal).
5 (V, O og Ø) stemte imod.
V og O henviser til eget budgetforslag 2016-2019, samt de oplysninger, som
fremgår af høringssvarene.
Ø stemte imod, idet Ø er enig i prioriteringerne, men uenig i finansieringen.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
Curt Købsted (O) deltog ikke i sagens behandling. I stedet deltog Anette
Heje Skafte.

Bilagsfortegnelse
1. Ændret prioritering inden for Social- og Sundhedsudvalgets område - Ændringer
til budget 2016-2019
2. Høringssvar vedr ændrede prioriteringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets
område
3. RustenborgHuset høringssvar
4. Bemærkninger fra ekstraordinært med-møde 2, november 2015 baunehøj
Bredebo
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5. Referat af ekstra ordinært LokalMED d. 2. november 2015 virumgårdsolgården
6. Referat eekstraordinært centerMED 031115
7. Indsigelser til ændret prioritering ekstraordinært centermed 03-11-15
8. Præcisering fra Forvaltningen og Ældresagen vedr. "Selvtræning - din styrke"
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 14

14.

Epitalet i 2016

Resume
I budget 2016-2019 indgår, at tilbud om et telemedicinsk tilbud til borgere med
KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form inden for en
ramme på 500.000 kr. Forvaltningen fremlægger to alternative forslag til konkret
model for en videreførelse af Epitalet i 2016.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. model B for videreførelse af Epitalet i 2016 iværksættes
2. merudgiften ved model B på 54.000 kr. finansieres af puljen til
velfærdsteknologi (Økonomiudvalgets budgetområde).
Sagsfremstilling
Epitalet er et telemedicinsk tilbud målrettet borgere med kronisk obstruktiv
lungesygdom (KOL). Tilbuddet blev etableret som et udviklingsprojekt i 2011. Der
er aktuelt ca. 60 borgere tilknyttet Epitalet. Epitalet har til formål at bidrage til, at
borgere med KOL styrkes aktivt i at mestre egen sygdom i et tæt samarbejde med
det kommunale sundhedsvæsen. Målet er dels at forebygge indlæggelser knyttet
til borgernes lungesygdom, dels at forbedre borgernes livskvalitet.
Der har i 2015 været afsat knap 3,4 mio. kr. til tilbuddet fordelt på følgende
poster:

Budget 2015
Bemanding af Vagtcentralen hverdage, weekender og
helligdage 7.30-23.00
IT-udvikling, integration og drift
Epitalet lægedækning
Projektledelse
I alt

Kr.
1.813.198
100.000
950.000
300.000
3.363.198

Status for Epitalet, herunder realisering af succeskriterier for tilbuddet, blev
behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. september 2015.
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Kommende telemedicinsk tilbud fra Region Hovedstaden
Også nationalt og regionalt er der stort fokus på telemedicinske løsninger. I
forlængelse af Økonomiaftalen for 2016 har Kommunernes Landsforening (KL),
Danske Regioner og Regeringen indgået aftale om udbredelse af telemedicinsk
hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019.
Region Hovedstaden har besluttet at arbejde videre med en telemedicinsk løsning,
der baserer sig på Telecare Nord Projektet i Nordjylland. Lyngby-Taarbæk
Kommune er inviteret ind i videreudviklingen af denne model og arbejder på at
blive pilotkommune, således at kommunens borgere kan blive tilbudt denne
løsning ultimo 2016.
Forslag til modeller for Epitalet som tilbud i 2016
Som en del af budget 2016-2019 indgår, at kommunes tilbud om en telemedicinsk
løsning til borgere med KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret
form inden for en ramme på 500.000 kr. Midlerne er først og fremmest prioriteret
til, at de nuværende inkluderede borgere kan bibeholde måleudstyr og
skærmteknologi samt mulighed for kontakt med sygeplejersker på Vagtcentralen i
dagtimerne på hverdage.
Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen, at tilbuddet i 2016 omfatter:


Sygeplejefaglig bemanding på Vagtcentralen i dagtiden alle hverdage



IT-understøttelse



IT-drift

Det betyder samtidig, at lægedækning, bemanding af Vagtcentralen i
aftentimerne, weekender og helligdage samt projektledelse bortfalder.
Forvaltningen har skitseret to modeller for Epitalets drift i 2016.
Model A
Model A holder sig inden for rammen af de afsatte 500.000 kr., hvilket giver
mulighed for at bemande Vagtcentralen 27 timer om ugen. Udfordringen med
denne model er, at det kan være vanskeligt at rekruttere en sygeplejerske til en 27
timers stilling. Budgettet fremgår nedenfor.

Budget 2016 - Model A
Bemanding af Vagtcentralen i dagtiden på hverdage
27 timer pr. uge
IT- understøttelse
IT-drift
I alt

kr.
340.000
54.000
100.000
494.000
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Model B
Model B holder sig ikke inden for rammen af de afsatte 500.000 kr., men
forudsætter at der tilføres yderligere finansiering. Modellen vurderes mere realistisk
i forhold til at kunne rekruttere en sygeplejerske til en 32 timers stilling. Budgettet
fremgår nedenfor.

Budget 2016 - Model B
Bemanding af Vagtcentralen i dagtiden på
hverdage 32 timer pr. uge
IT- understøttelse
IT-drift
I alt

kr.
400.000
54.000
100.000
554.000

Vedlagt sagen er udtalelse fra Epitalets læger (bilag). Det er samme notat, som
også indgik i behandlingen af sag om Epitalets status på Økonomiudvalgets møde
1. oktober.
Lovgrundlag
Jvf § 119 i Sundhedsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for at etablere
forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunerne er ikke
forpligtiget til at tilbyde borgerne et tilbud som epitalet.
Økonomi
Ved budget 2016-2019 blev det besluttet, at tilbud om en telemedicinsk løsning til
borgere med KOL fortsætter fra 1. januar 2016 og året ud i en reduceret form
inden for en ramme på 500.000 kr.
Model A som er skitseret ovenfor kan driftes indenfor rammen af de afsatte
500.000 kr. Model B forudsætter yderligere finansiering på 54.000 kr.
Forvaltningen kan pege på, at finansieringen sker af puljen til velfærdsteknologi.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015
Ad. 1
V foreslår, at videreføre Epitalet i sin nuværende form i 2016 og frem til Telecare
Nord løsningen er afklaret.
For stemmer 2 (V og O)
Imod stemmer 5 (A, C, B og Dorthe la Cour (UP)) idet der henvises til
budgetaftalen 2016-19.
Anbefalet
V og O tager forbehold.
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Ad. 2
Anbefalet
V og O tager forbehold.
Udvalget anbefaler, at såvel borgernes som epitalets lægers erfaringer videregives
til KLs videre arbejde.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
V foreslog at videreføre Epitalet i sin nuværende form i 2016 og frem til Telecare
Nord løsningen er afklaret.
For stemte 1 (V)
Imod stemte 7 (C, A, B, I, F og Dorthe La Cour)
Ad 1) Anbefalet.
V tog forbehold.
Ad 2) Anbefalet
V tog forbehold.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
V foreslår at videreføre Epitalet i sin nuværende form i 2016 og frem til Telecare
Nord løsningen er afklaret. Forslaget finansieres via en tillægsbevilling.
For stemte 5 (V, O og Ø).
Imod stemte 13 (A, C, I, B, F, Dorthe La Cour og Birgitte Hannibal).
Sagen herefter godkendt.
Imod stemte 5 (V, O og Ø).
Finn Riber Rasmussen (A) var fraværende. Mette Schmidt Olsen (C) var
fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
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Bilagsfortegnelse
1. Partsindlæg Epitalets læger
2. Mail til ØK's medlemmer om Epitalets brugergruppe
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 15

15.

Kvalitetsstandarder for midlertidige pladser

Resume
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i juni 2015, at forvaltningen skulle
udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for døgnophold på kommunens
midlertidige pladser. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til
kvalitetsstandarder for de fire forskellige typer af midlertidige pladser, som
kommunen råder over.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kvalitetsstandard for midlertidige døgnrehabiliteringspladser godkendes
2. kvalitetsstandard for omsorgspladser godkendes
3. kvalitetsstandard for rotationspladser godkendes
4. kvalitetsstandard for midlertidige døgnpladser godkendes
Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sammenhæng med status for
handlingsplan for hjemtagelse af færdigbehandlede sygehusindlagte borgere d. 10.
juni 2015, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for
døgnophold på kommunens midlertidige pladser.
Der er fire forskellige typer af midlertidige pladser. Disse betegnes midlertidige
døgnpladser (27+3 på Træningscenter Møllebo og ni på Træningscenter Fortunen),
døgnrehabiliteringspladser (32 på Træningscenter Fortunen), omsorgspladser (14
på Træningscenter Møllebo) og rotationspladser (to på Plejecenter Solgården).
Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for de midlertidige døgnpladser.
Der har heller ikke tidligere været kvalitetsstandarder for omsorgspladser og
rotationspladser, men en faglig instruks. Der er derfor for alle tre typer af
midlertidige pladser udarbejdet forslag til helt nye kvalitetsstandarder. For
døgnrehabiliteringspladser er der en kvalitetsstandard. Denne er opdateret
sprogligt. Forslag til de fire nye kvalitetsstandarder er vedlagt (bilag).
Hensigten med kvalitetsstandarderne er at understøtte en optimal anvendelse af
de midlertidige pladser, så borgerne oplever, at der er plads ved behov; enten i
forbindelse med udskrivelse fra hospital, eller når de har svært ved at klare sig i
eget hjem.
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Det er Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg og
Hjemmesygeplejen, der bevilger ophold på de forskellige typer af pladser. En
koordinerende sygeplejerske i Myndighedsafdelingen vurderer løbende alle borgere,
der ikke kan udskrives fra sygehusene direkte til egen bolig. Sygeplejerskeren
vurderer, om der er behov for en midlertidig døgnrehabiliteringsplads eller en
midlertidig døgnplads. Hjemmeplejen vurderer løbende borgere i eget hjem, som
har svært ved at klare sig i eget hjem. I vurderingen indgår , om der er borgere
med behov for en midlertidig omsorgsplads eller en rotationsplads.
Ud fra en faglig vurdering og i lighed med kommuner som fx Rudersdal og
Gladsaxe foreslår forvaltningen, at varigheden for et almindeligt ophold på en
midlertidig døgnplads er op til 3 uger. Dette afspejler næsten praksis i dag, hvor
den gennemsnitlige varighed af kortere ophold på en midlertidig døgnplads i majjuni 2015 var henholdsvis 22 og 24 dage. Borgere med komplekse
problemstillinger bevilges som udgangspunkt et ophold på op til fire uger med
mulighed for forlængelse. Varigheden af ophold sker og vil fortsat ske efter en
konkret, individuel vurdering.
Forvaltningen foreslår, at varigheden af et almindeligt ophold på en
døgngenoptræningsplads fastholdes på op til 10 uger. Varigheden af ophold sker
og vil fortsat ske efter en konkret, individuel vurdering.
For varigheden af almindelige ophold på en omsorgsplads foreslår forvaltningen
denne fastholdt på 3-10 uger. Borgere, som ikke kan vente hjemme på en
plejehjemsplads, kan dog bevilges et ophold, indtil den fremtidige boligløsning er
klar til at træde i kraft. Kommunalbestyrelsen godkendte dog i december 2014 nye
kvalitetsstandarder for plejeboliger, som betyder, at borgere på midlertidige
pladser hurtigere skal tage imod et tilbud om en permanent plejebolig eller
alternativt vente på en sådan i egen bolig.
Varigheden af almindelige ophold på en rotationsplads er i faste intervaller og
strækker sig i gennemsnit over en periode på 2-3 år. Forvaltningen foreslår denne
fastholdt.
Lovgrundlag
Serviceloven § 192 om kommunens drift af plejehjemspladser, § 86 om
genoptræning samt Sundhedsloven § 140 om genoptræningsplaner efter
sygehusindlæggelse.
Økonomi
De nye kvalitetsstandarder, herunder for varighed af ophold på de forskellige
midlertidig pladser, har ikke afledte økonomiske konsekvenser. Standarderne vil
dog medvirke til en endnu bedre styring af anvendelsen af pladserne, som vil
understøtte mulighederne for at sikre overholdelse for budgettet for
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færdigbehandlede patienter.
En midlertidig plads koster 1.667 kr. i døgnet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015
Ad. 1-4 Anbefalet
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Oplæg til kvalitetsstandard for midlertidige pladser
2. Oplæg til kvalitetsstandard for rotationspladser
3. Oplæg til kvalitetsstandard for omsorgspladser
4. Oplæg til kvalitetsstandard for døgnrehabiliteringsophold
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 16

16.

Salg af midlertidige pladser

Resume
Efter en længere periode med et stort pres på kommunens midlertidige pladser, er
der på nuværende tidspunkt ledige midlertidige pladser. Ud fra et hensyn om en
økonomisk rationel anvendelse af kommunens ressourcer søger forvaltningen om
godkendelse af fremadrettet at kunne sælge ledig kapacitet på midlertidige pladser
til andre kommuner, der fx har færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, som de
ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at hjemtage på deres egne midlertidige
pladser.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at salg af ledig kapacitet på midlertidige pladser godkendes.
Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om status for færdigbehandlede
sygehusindlagte borgere. Ved årets begyndelse var der et stort antal
færdigbehandlede borgere på midlertidige døgnpladser og
døgnrehabiliteringspladser; flere end der på noget tidligere tidspunkt er registreret
og som følge deraf for få midlertidige pladser. Situationen er nu vendt.
Der er i øjeblikket ingen færdigbehandlede sygehusindlagte borgere, der må vente
på en midlertidig plads, og der er ledig kapacitet på de forskellige typer af
midlertidige pladser. Overkapaciteten er ikke opstået, fordi der er dimensioneret
med en sådan, men er opstået grundet udsving i efterspørgslen. Derfor er det også
forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke bør ske justeringer i
kapaciteten af midlertidige pladser, da efterspørgslen det seneste år har været
meget svingende.
Ud fra et hensyn om en økonomisk rationel anvendelse af kommunens ressourcer,
søger forvaltningen på den baggrund om godkendelse til at kunne sælge ledig
kapacitet på midlertidige pladser til andre kommuner, der fx har færdigbehandlede
sygehusindlagte borgere, som de ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til at
hjemtage på deres egne midlertidige pladser. Der vil primært være fokus på salg af
midlertidige døgnrehabiliteringspladser, da forløbene på disse pladser er meget
tidsafgrænsede (op til 10 uger). Nabokommuner har udtrykt interesse for køb af
ledige pladser.
Der er ikke et kendt privat marked for midlertidige pladser til færdigbehandlede,
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sygehusindlagte borgere, hvorfor forslaget om salg af pladser ikke vil bringe
Lyngby-Taarbæk Kommune i konkurrence med private leverandører. Der er en
beskeden handel med pladser med aktører som f.eks. Skt. Lucas Stiftelsen.
Lyngby-Taarbæk Kommune har aktuelt 85 midlertidige pladser, fordelt med 32
døgnrehabiliteringspladser (heraf er 8 pt ledige), 14 omsorgspladser (pt ingen
ledige) og 39 midlertidige døgnpladser (pt. ingen ledige).
Lovgrundlag
Forslaget om godkendelse af salg af ledig kapacitet kan ske indenfor rammerne af
kommunalfuldmagten, henset til værdispildsbetragtninger og økonomisk rationel
udnyttelse af kommunale og samfundsmæssige ressourcer.
Midlertidige plejeboliger drives efter Servicelovens § 192 og er en kan-opgave.
Økonomi
En midlertidig plads koster 1.667 kr. i døgnet. Et 10-ugers forløb koster således
117.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015
Anbefalet, idet udvalget præciserer, at kommunens borgere prioriteres først.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet.
Mette Hoff (A) var fraværende.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 17

17.

Takster 2016 for dag- og botilbud på det specialiserede

socialområde

Resume
Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for de sociale dag- og botilbud på
baggrund af styringsaftalen for 2016 og Budget 2016.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2016 for
sociale dag- og botilbud under området Handicappede og Sociale indsatser til
enten
a) Takster A med overholdelse af styringsaftale om 1 % reduktion
b) Takster B uden overholdelse af styringsaftale om 1 % reduktion
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har godkendte den 3. september styringsaftalen
specialiserede sociale institutioner for 2016. I styringsaftalen indgår, at taksterne
for de aftalebelagte tilbud i 2016 skal nedbringes svarende til 1 % reduktion af de
direkte udgifter til drift af tilbuddene. Derudover skal kommunerne frem mod 2017
arbejde for at nedbringe beregningen af overhead fra 7 til 6 %.
Kommunalbestyrelsen godkendte styringsaftalen for 2016 under forudsætning af,
at alle kommuner i KommuneKontaktRådet (KKR) i Hovedstadsregionen godkender
rammeaftalen 2016. Alle kommuners endelige stillingtagen er imidlertid først
kendt i foråret 2016. Kommunalbestyrelsens beslutning om takstændringer er
nødvendig allerede nu af hensyn til fastsættelse af takster forud for 2016,
tilpasning af tilbuddenes budgetter samt indmelding til KKR senest 11. december
2015.
Taksterne for 2016 fremgår af vedlagte oversigt (bilag) og er beregnet på grundlag
af det vedtagne budget for 2016-2019.
Takstoversigten omfatter både tilbud underlagt styringsaftalen og lokale tilbud
primært rettet mod borgere i kommunen, hvor der også sker salg af enkelte
pladser til andre kommuner. Samtlige tilbud skal have beregnet takster efter
bekendtgørelsen. Taksterne indgår dels i rammeaftalen, dels skal de oplyses i
tilbudsportal.
Regionale tilbud underlagt styringsaftale
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KKR Hovedstaden har fremlagt styringsaftale, der omfatter tilbud på det
specialiserede socialområde og specialundervisning, som kommunerne har
overtaget pr. 1. januar 2007 eller efterfølgende, og hvor der sker salg af pladser til
andre kommuner ud over bagatelgrænsen. Styringsaftalen angår ligeledes
selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommunen.
Følgende tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er underlagt styringsaftalen:


Chr. X’s Allé



Slotsvænget



Kvindekrisecentret



bofællesskaber under den selvejende institution Nettet

Den selvejende institution Kirsten Marie har opsagt driftsoverenskomst med
kommunen og overgår til friplejebolig pr. 1. januar 2016, jf. friplejeboligloven.
Kirsten Marie er dermed ikke længere omfattet af styringsaftale eller
bekendtgørelse om beregning af takster.
Følgende indgår i beregningen af takster for 2016:


Kvindekrisecentret flytter til Borrebakken i 2016 og antallet af pladser udvides
fra 10 til 12. Til drift af de to ekstra pladser udvides budgetrammen med
986.000 kr. årligt (16-priser). Det svarer til 80 % af de gennemsnitlige direkte
udgifter pr. plads. Niveauet er lagt efter, at der er en række faste udgifter,
som ikke påvirkes af pladsantal, så den marginale udgift ved at drive en
ekstra plads er lavere end den gennemsnitlige udgift pr. plads. Udvidelsen af
rammen finansieres af takstindtægter ved salg af pladser.

Derudover er der beregnet takster, der tager højde for styringsaftalen om 1 %
reduktion af de direkte driftsudgifter. Da Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret
fremskrivning af løn fra 2015 til 2016 jf. budgetaftalen for 2015 opfylder
kommunen delvis aftalen om 1 % reduktion. For at overholde aftalen fuldt ud skal
der indarbejdes yderligere reduktion fordelt forholdsmæssigt på driftsbudgetterne
for de aftalebelagte tilbud på i alt -253.703 kr.
2016-pl
Slotsvænget
Chr. X's Allé
Nettet – botilbud
Kvindekrisecenter
i alt

Modgående reduktion
-85.669
-135.518
-12.122
-20.395
-253.703

Der er beregnet to sæt takster i tilfælde af, at kommunalbestyrelsen beslutter ikke
at overholde aftale om 1 % reduktion. I vedlagte takstoversigt fremgår følgende
takster:
A: Takster med overholdelse af 1 % reduktion
B: Takster uden overholdelse af 1 % reduktion
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Styringsaftalen er vedtaget af KKR og sendt til kommunerne til godkendelse.
Gentofte tilkendegav allerede inden vedtagelsen, at kommunen ikke kan efterleve
aftalen om 1 % reduktion pga. ombygning. Der er enkelte andre kommuner, der
har tilkendegivet at have udfordringer med aftalen, men det vil først vise sig i
foråret 2016 i forbindelse med KKR-sekretariatets undersøgelse af takstudvikling,
hvilke kommuner der overholder aftalen.
Lokale tilbud uden for styringsaftale
Forvaltningen har lagt til grund, at følgende tilbud ikke er omfattet af
styringsaftalen, fordi der kun foregår begrænset salg af pladser til andre
kommuner. Der er tale om lokale og mindre specialiserede tilbud primært rettet
mod kommunens egne borgere:


Magneten



dagtilbud under den selvejende institution Nettet

Følgende indgår i beregningen af takster for 2016 (alle beløb er i 16-priser):


Budgetaftalen for 2016 omfatter en udvidet budgetrammen til drift af
Stadscafe på 300.000 kr. årligt.



Budgetaftalen for 2016 omfatter udvidelse af Magnetens budgetrammen årligt
til drift af det øgede antal pladser fra 24 til 30 i bofællesskaber på 100.000 kr.
sammen med 300.000 kr., der finansieres inden for områdets budgetramme
ved, at der samlet er beregnet højere takster end aktuelt budgetteret. Det
svarer til ca. 50 % af de gennemsnitlige direkte udgifter pr. plads, idet der er
opnået effektivisering på grund af samling til færre og større bofællesskaber.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 9 af 12.01.2015 om beregning af takster og betaling for visse
ydelser og tilbud efter serviceloven.
Bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 om rammeaftaler med videre på det sociale
område og på det almene ældreboligområde.
Økonomi
Der er ingen budgetmæssig nettoeffekt af vedtagelsen af takster for 2016 for de
sociale dag- og botilbud. Det gælder uanset om kommunalbestyrelsen vedtager
takster A eller B jf. takstoversigten, da budgetændringer finansieres af ændrede
takstindtægter. Takstreduktionen for de aftalebelagte tilbud finansieres af de
modgående reduktioner ligesom det udvidede antal pladser i kvindekrisecenter
finansieres af øgede takstindtægter fra salg af flere pladser.
Der er ikke taget højde for afledt effekt på Lyngby-Taarbæk Kommunes køb af dagog botilbud af styringsaftalen vedr. 1 % reduktion. Den afledte effekt for
kommunen vil afhænge af, i hvilken udstrækning aftalen overholdes af øvrige
kommuner i Hovedstadsregionen. Effekten af takstreduktion for kommunens egne
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tilbud er begrænset af, at kommunen alene køber ca. 20-25 % af pladserne, så der
vil være en beskeden besparelse på under 50.000 kr.
Der er skønnet et køb af dag- og botilbud i Hovedstadsregionen på ca. 85 mio. kr.
og overholdes aftalen 100 % vil det kunne føre til en udgiftsreduktion på 850.000
kr. Når det er opgjort i foråret 2016, kan det indgå i anslået regnskab 2016.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Social- og Sundhedsudvalget den 28. oktober 2015
Anbefalet model A forudsat at øvrige kommuner også overholder Rammeaftalen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Takstoversigt 2016
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Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 18

18.

Et samlet skoledistrikt - principper og proces

Resume Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (UVM) har imødekommet
Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning om dispensation til at oprette ét samlet
skoledistrikt for kommunens ni folkeskoler med selvstændige ledelser og
bestyrelser. Dispensationen er givet under forudsætning af at samtlige
skolebestyrelser tilslutter sig forslaget. Forvaltningen beder udvalget tage stilling
til den videre proces og til de forelagte principper for fordeling af elever på
kommunens folkeskoler.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Udvalget godkender forvaltningens forslag til principper for optagelse og
fordeling af elever på kommunens folkeskoler. Fordelingen af kommende
børnehaveklasseelever bosat i kommunen tager udgangspunkt i forældrenes op til
tre prioriterede ønsker. Derudover afgøres optagelse på den enkelte skole inden for
rammerne af følgende principper:
- Søskendekriteriet. Børn med ældre søskende på en skole har ret til en plads på
den pågældende skole, hvis forældrene ønsker skolen (søskendegaranti).
- Afstandskriteriet. Ingen børn skal have længere end 2,5 km til skole, med mindre
forældrene ønsker det (frit skolevalg).
- Nærhedsprincippet. Pladser tildeles som udgangspunkt efter den korteste afstand
mellem bopæl og skole.
2. Udvalget godkender forvaltningens forslag om, at elever bosat i kommunen og
udenbys elever kan benytte det frie skolevalg til at få plads på en skole, hvor der
er færre end 23 elever i gennemsnit pr. klasse på det pågældende klassetrin.
3. Udvalget bemyndiger forvaltningen til at igangsætte en hurtig høringsproces
blandt skolebestyrelserne om principperne for fordeling af elever på kommunens
folkeskoler
4. Udvalget bemyndiger forvaltningen til at igangsætte indskrivningen af de
kommende børnehaveklassebørn efter de foreslåede principper, såfremt
skolebestyrelserne i forbindelse med høringsprocessen tilslutter sig principperne
5. Udvalget godkender, at forvaltningen – såfremt der ikke senest ved udgangen af
uge 46 foreligger godkendelse af de foreslåede principper for fordeling af elever fra
hhv. udvalget og skolebestyrelserne – igangsætter indskrivningen af de kommende
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børnehaveklassebørn efter de nuværende regler om skoledistrikter og
klassedannelse og dermed udskyder ændring af skoledistrikterne til skoleåret
2017/18.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgte i august 2015 UVM om dispensation til som
forsøg at oprette ét samlet skoledistrikt. Ansøgningen blev begrundet i et ønske
om på tværs af kommunens folkeskoler at skabe mere homogene klasser med
hensyn til klassestørrelser og mere sammensatte klasser med hensyn til
socioøkonomisk baggrund hos eleverne. Desuden blev ansøgningen begrundet med
ønsket om at fremme inklusionen af børn med særlige udfordringer.
Etableringen af et samlet skoledistrikt skønnes samtidig at indebære en betydelig
økonomisk effektivisering, idet det kan føre til mere hensigtsmæssige
klassestørrelser på alle skoler og dermed et lavere antal børnehaveklasser end
hidtil budgetteret.
Endelig vil et samlet skoledistrikt i højere grad kunne tilgodese en hensigtsmæssig
fordeling af elever i forhold til skolernes kapacitet, herunder bygnings- og
lokaleforhold mv.
UVM har imødekommet Lyngby-Taarbæk Kommunes ansøgning (bilag).
Dispensationen gælder for skoleårene 2016/17 og 2017/2018 på følgende vilkår:
· Lyngby-Taarbæk Kommune dokumenterer over for ministeriet med udtalelser fra
skolebestyrelserne, at skolebestyrelserne på samtlige de berørte skoler giver deres
tilslutning til et forsøg med ét stort skoledistrikt
· Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejder klare objektive kriterier for fordelingen af
elever, så der sikres størst mulig forældretilfredshed, og så børnene får den kortest
mulige skolevej. Kommunen bedes orientere ministeriet om kriterierne.
Der skal desuden gennemføres en evaluering af forsøget.
Principper for den fremtidige fordeling af elever på kommunens folkeskoler
Forvaltningen har udarbejdet forslag til klare og objektive principper for optagelse
og fordeling af elever på kommunens folkeskoler. Principperne er udfoldet i notat
(bilag).
Principperne tager i videst muligt omfang hensyn til forældrenes interesser og
ønsker, idet forældrene kan ønske tre skoler i prioriteret rækkefølge. Derudover
afgøres optagelse på den enkelte skole inden for rammerne af nedenstående
principper:


Søskendekriteriet. Børn med ældre søskende på en skole har ret til en plads
på den pågældende skole (søskendegaranti). Pladsen gives, hvis forældrene
ønsker skolen.



Afstandskriteriet. Ingen børn skal have længere end 2,5 km til skole, med
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mindre forældrene ønsker det (frit skolevalg).


Nærhedsprincippet. Pladser tildeles som udgangspunkt efter den korteste
afstand mellem bopæl og skole.

Principperne indebærer desuden, at elever bosat i kommunen og udenbys elever
kan benytte det frie skolevalg til at få plads på en skole, hvor der er færre end 23
elever i gennemsnit pr. klasse på det pågældende klassetrin.
Formuleringen af principperne har taget udgangspunkt i de kriterier, der anvendes
i Gentofte Kommune, som gennemfører et tilsvarende forsøg med ét samlet
skoledistrikt. Der er dog foretaget enkelte lokale tilpasninger.
Fremadrettet proces, herunder høring af skolebestyrelserne om principper og
skoleindskrivning
Såfremt udvalget bemyndiger forvaltningen hertil, vil forvaltningen umiddelbart
herefter igangsætte en hurtig høringsproces blandt skolebestyrelserne om
principperne for optagelse og fordeling af elever på kommunens folkeskoler. Der vil
i den forbindelse blive udarbejdet en skabelon for høringssvarene, hvor
skolebestyrelserne dels kan tilkendegive, om de tilslutter sig principperne, dels kan
komme med yderligere kommentarer.
For at forberede skolebestyrelserne på høringsprocessen vil der blive afholdt et nyt
møde mellem skolebestyrelsesformændene, borgmesteren og udvalgsformanden d.
22. oktober 2015.
Af hensyn til videre proces med orientering af forældre, skoleindskrivning og
rettidig klassedannelse, vil høringsprocessen blive afviklet fra den 30. oktober - 13.
november 2015. Som en del af høringsprocessen afholdes også udvidet Småbørnsog skoledialogmøde den 11. november 2015.
Umiddelbart efter høringen vil forældrene blive orienteret om skoleindskrivning.
Hvis skolebestyrelserne har godkendt kriterierne, vil forældrene blive orienteret om
ændringen af skoledistrikterne og om principperne for fordelingen af kommende
børnehaveklasseelever.
Såfremt principperne for klassedannelsen ikke godkendes af Børne- og
Ungdomsudvalget og/eller skolebestyrelserne, vil det af hensyn til frister for
indskrivning og klassedannelse ikke være muligt at iværksætte forsøget med ét
samlet skoledistrikt i det kommende skoleår. I så fald vil indskrivning af elever til
de kommende børnehaveklasser foregå i overensstemmelse med de nuværende
regler. Skoleindskrivningen vil finde sted uge 48, 49 og 50.
Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den enkelte skoles maksimale kapacitet i
børnehaveklasserne i form af antal spor. Kapaciteten fastlægges inden
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klassedannelsen i januar. Hver børnehaveklasse dannes med op til 25 elever i hver.
Når der foreligger en endelig afklaring af, hvorvidt forsøget med et samlet
skoledistrikt kan iværksættes fra skoleåret 2016/17, vil proces for ansættelse til
ledige skolelederstillinger starte.
Erfaringer fra tilsvarende forsøg med et samlet skoledistrikt
Erfaringerne fra Gentofte Kommune viser, at der ved etableringen af et samlet
skoledistrikt og de nye fordelingskriterier er en risiko for tekniske fejl med hensyn
til fordelingen af elever, således at fordelingen ikke bliver så jævn som tilsigtet.
Erfaringerne fra Gentofte Kommune viser imidlertid også, at antallet af sådanne fejl
er blevet reduceret efterfølgende og nu næsten ikke forekommer.
De nye fordelingskriterier indebærer desuden, at der vil være adresser, som
traditionelt set har hørt til én specifik skole, som ikke længere automatisk udløser
en plads på den pågældende skole, med mindre søskendekriteriet gør sig
gældende.
Gentofte Kommune modtog en del forældreklager over tildeling af pladser det
første år efter indførelsen af ét fælles skoledistrikt, men antallet af klager er blevet
færre med tiden.
Erfaringer fra Gentofte Kommune viser også, at det ikke kan udelukkes, at det i
nogle tilfælde vil blive nødvendigt at lave merindskrivning eller åbne ekstra spor på
skolerne på grund af kriteriet om, at ingen elever må have mere end 2,5 km til
skole. Det vil blive belyst i klassedannelsessagen i februar 2016.
Lovgrundlag
I dispensationen af 7. oktober 2015 giver UVM (i henhold til § 55, stk. 3 i
folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige
bestemmelserne i § 36, stk. 2 vedrørende skoledistrikter.
Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5 kan kommunalbestyrelsen ved
klassedannelsen beslutte at vedtage et elevmaksimum, der ligger under lovens
maksimum.
Grænsen på 2,5 km i afstandskriteriet er begrundet i folkeskolelovens § 26, der
forpligter kommunalbestyrelsen til at sørge for befordring mellem hjem og skole for
elever, der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklassen.
Når principperne for fordeling af elever til børnehaveklasserne er besluttet, vil de
blive indført i Styrelsesvedtægten, jf. folkeskolelovens § 41, stk. 3.
Økonomi
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Ændringen træder i kraft fra skoleåret 2016-17. Det forventes, at større fleksibilitet
vedrørende placeringen af eleverne kan føre til mere hensigtsmæssige
klassestørrelser og dermed færre klasser.
I forbindelse med budgetaftalen for 2016-19 er der udarbejdet en
prognoseberegning. I denne beregning skønnes der gennemsnitligt at være 23,5
elever i de nydannede børnehaveklasser, hvilket giver en forventning om et lavere
antal børnehaveklasser end hidtil budgetlagt. Den økonomiske effekt øges i takt
med den årlige dannelse af færre nye børnehaveklasser end forventet. Der er
indlagt en mindreudgift på -0,75 mio. kr i 2016, -3,3 mio. kr. i 2017, -6,53 mio.
kr. i 2018 og -9,23 mio. kr. i 2019.
Hvis forsøget med ét samlet skoledistrikt ikke igangsættes fra skoleåret 2016/17,
kan denne mindreudgift ikke forventes.
Ændringen af skoledristrikterne er en del af budgetaftalen for 2016-19. Øvrige
sager om budgetudmøntningen forelægges til december.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Kommunalbestyrelsen i forhold til indstillingspunkt 2.
Børne- og Ungdomsudvalget den 29. oktober 2015
Ad. 1 Godkendt, idet der dog sker en graduering i afstandskriteriet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om forpligtigelse til transport.
Forvaltningen præciserer, at flytning fra privatskole behandles efter reglerne for
skoleskift.
Ad. 2 Anbefalet.
Ad. 3 Godkendt.
Ad. 4 Godkendt.
Ad. 5 Godkendt.
Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Ad 2) Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
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Bilagsfortegnelse
1. Principper for optagelse og fordeling af elever i et skoledistrikt
2. Svar til Lyngby-Taarbæk Kommune vedr forsøg med skoledistrikter

Side 59 af 84

Kommunalbestyrelsen
12-11-2015
Sag nr. 19

19.

Fremtidig struktur og placering af ungdomsskole og

ungdomsklubber

Resume
Børne- og Ungdomsudvalgsmødet har igangsat politisk proces om analyse af
ungdomsklubber og ungdomsskole. Forvaltningen fremsætter uddybet
beslutningsgrundlag om placering, antallet af enheder og den fysiske placering
samt ledelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget:
1. beslutter placering af ungdomsskolen
2. beslutter antallet af ungdomsklubber i kommunen, samt hvilke fysiske
placeringer, der fremadrettet bruges til ungdomsklubberne
3. beslutter, hvem der skal have det ledelsesmæssige ansvar for
ungdomsklubberne
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget bestilte i april 2015 en analyse af ungdomsskole og
ungdomsklubberne samt en præsentation af forskellige modeller for organisering.
Denne analyse blev præsenteret på udvalgets møde i august.
Siden er forvaltningen blevet bedt om at arbejde videre med forskellige
komponenter for organisering og placering af ungdomsklubberne og
ungdomsskolen.
På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet i september fremlagde forvaltningen
beskrivelser med forslag til konkrete placeringer under tre scenarier, svar på
konkrete spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget samt tilbagemeldinger fra
Ungerådet og Fælleselevrådet.
Forvaltningen blev på mødet bedt om at arbejde videre med komponenter, hvor
ungdomsklubberne fortsætter under skolens ledelse.
Forvaltningen fremlægger forslag til forskellige beslutningsmuligheder til placering
af ungdomsskolen, antallet af ungdomsklubber og deres fysiske placering samt
ledelsen af ungdomsklubberne. Der fremsættes ikke forslag til konkrete placeringer
men lægges op til en politisk diskussion og beslutning af den fremtidige
organisering af ungdomsskole og klubber.
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Forvaltningen har nedenfor opstillet de forskellige elementer, der indgår i
beslutningen om fremtidig struktur og placering af ungdomsskole og
ungdomsklubber. For hvert element indgår mulige overordnede forslag til
beslutninger.
1. Antal placeringer til Ungdomsskolen (administration, værested, fitness, drama
og værksteder)?
Øvrige funktioner indgår som i dag, i et samarbejde med kommunens skoler .
Valgmuligheder:
1A: Ungdomsskolen samlet på 1sted
1B: Ungdomsskolen samlet på 2 steder
2. Antal Ungdomsklubber?
Valgmuligheder:
2A: Ungdomsklubber tilknyttet alle skoler
2B: 3-4 ungdomsklubber med en geografisk spredning i kommunen, herunder at
der tages hensyn til graden af social belastning og udsathed.
2C: 1-2 Ungdomsklubber med, hvor der med 2 klubber sikres en geografisk
spredning i kommunen. Med én ungdomsklub skal der tages særlige hensyn til
graden af social belastning og udsathed ved placeringen.
3. Ledelse af Ungdomsklub?
Valgmuligheder:
3A: Skoleleder/e
3B: Leder af Ungdomsskolen
I samtlige modeller kan Taarbæk fortsætte under de særlige betingelser, som gør
sig gældende i dag, og det er muligt, at ungdomsklubberne indgår i forpligtende
samarbejde med andre klubber og inviterer til hinandens aktiviteter.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven sætter rammen for kommunens forsyningsforpligtelse for et
klubtilbud for børn og unge under 18 år. Der er vide muligheder for organiseringen
af tilbuddet indenfor forskellige lovgivninger, men i dag er ungdomsklubtilbuddet
organiseret efter folkeskoleloven.
Ved evt. beslutning 3B overgår ungdomsklubberne til ungdomsskolelovgivningen i
stedet for dagtilbudsloven.
Økonomi
Udgangspunktet for de fremlagte forslag er, at niveauet med ca. 600 medlemmer i
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ungdomsklubberne fastholdes, og at de nuværende principper for tildeling af
lønressourcer fortsætter som i dag. Ændringer i antallet af ungdomsklubber og
ledelsesstruktur vil derfor ikke i sig selv have konsekvenser for tildelingen af
lønressourcer til driften af ungdomsklubberne, idet budgettildelingen er baseret på
antal medlemmer. Nedenfor redegøres for de økonomiske konsekvenser ift.
ovenstående forslag:
Ad. 1 Antal placeringer til Ungdomsskolen
Der er i dag afsat 21.025.296 kr. til Lyngby Idrætsby (permanent løsning LTU og
modtagerklasser). På mødet er anden sag med forslag til permanent placering af
modtageklasser på KNord.
Hvis man vælger at placere ungdomsskolen i forbindelse med en eller flere af
kommunens skoler, kan disse midler på baggrund af politisk drøftelse og
beslutning disponeres til dette formål eller kan de bruges til andre formål.
Ad. 2 Antal Ungdomsklubber
Tildelingen af ressourcerne til ungdomsklub er baseret på antallet af medlemmer i
ungdomsklubberne. Ressourcerne til ungdomsklubberne forventes at være
uændret og uafhængigt af antal klubber og klubstruktur.
Placeringen af ungdomsklubberne forventes ikke at have økonomiske
konsekvenser. Såfremt det besluttes at reducere antallet af matrikler, som
fremadrettet skal have ungdomsklub, vil der ikke umiddelbart være grundlag for at
effektivisere i forhold til ejendomsudgifterne, da alle ungdomsklubber i dag deler
de fysiske rammer med skolernes fritidsklubber.
Der vil derfor hverken være positive eller negative økonomiske konsekvenser.
Ad. 3 Ledelse af Ungdomsklub
Ledelsen af ungdomsklubberne varetages i dag på skolerne som en del af den
samlede ledelse af SFO- og klubber. Der er én SFO- og klubleder på hver skole.
Hertil kommer, at der er én koordinator på SFO-delen og én koordinator på
klubdelen (fritids- og ungdomsklub).
Hvad angår 3a, vil der afhængigt af den valgte model i ad 1 og 2 være
ungdomsklub for nogle eller alle skoler. Der vil ikke være økonomiske
konsekvenser, idet det forudsættes, at der fortsat skal være én SFO- og klubleder
samt én koordinator på SFO-delen, og én på klubdelen.
Hvad angår 3b, hvor ledelsen af ungdomsklubberne skal varetages af
ungdomsskolen, forventes det at kunne klares inden for de nuværende
ledelsesressourcer under ungdomsskolen. Det forudsættes, at der på de enkelte
skoler fortsat skal være én SFO- og klubleder samt én koordinator på SFO-delen,
og én på klubdelen (fritidsklub). Der vil derfor ikke være ændringer i
ledelsesressourcerne som tildeles skolerne.
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Når ungdomsklubber drives under ungdomsskolelovgivningen, er det ikke længere
et krav, at ungdomsklubberne er omfattet af regler om søskendetilskud. Udgifterne
til søskendetilskud udgør i dag ca. 24 pct. af de samlede forældrebetalinger på
klubområdet. Med en forældrebetalingsindtægt vedrørende ungdomsklubber på
1,35 mio. kr. er den budgetlagte udgiftsandel til søskendetilskud i alt 0,33 mio. kr.
Det konkrete besparelsespotentiale vil dog afhænge af den nærmere fordeling af
søskende i de forskellige tilbud i kommunen (dagtilbud, SFO, fritids- og
ungdomsklub). Det skal herunder bemærkes, at et bortfald af adgang til
søskendetilskud i ungdomsklubber vil have betydning for området for
fritidsklubber, idet der for søskende i fritids- og ungdomsklubber i dag gives
søskendetilskud til fritidsklubpladsen, jf. Undervisningsministeriets bestemmelser
herom.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Børne- og Ungdomsudvalget den 29. oktober 2015
A, C og F anbefaler:
Fritidsklubberne forankres fortsat under skolerne. Skolerne har mulighed for at
definere nye snitflader mellem SFO'er og fritidsklubber, såfremt det af hensyn til
tilslutning eller lignede findes hensigtsmæssigt.
Ungdomsklubberne, aktiviteterne i Club 10, aktiviteterne i Vandværket og
Ungdomsskolen fungerer fremadrettet som ét sammenhængende tilbud med én
fælles indgang til ungemiljøet i Lyngby-Taarbæk Kommune. De unge kan fremover
melde sig ind i det samlede tilbud med adgang til flere fysiske lokationer, ligesom
der udvikles en ny virtuel platform.
Ungemiljøets fysiske forankring vil særligt bestå af aftenklubtilbud på fire
geografisk spredte adresser i kommunen (Fuglsanggårdsskolen, Lundtofte Skole,
Lindegaardsskolen og Engelsborgskolen) samt to ungdomsskolebaser i hver ende
af kommunen (hhv. Fuglsanggårdsskolen og Lundtofte Skole).
Der tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer. Anlægsrammen på 21
mio. kr. til etablering af ungdomsskole anvendes til at understøtte og forbedre de
faciliteter, der fremadrettet skal benyttes. Midlerne benyttes på en måde, der
sikrer mest mulig kvalitet til gavn for det samlede ungemiljø i Lyngby-Taarbæk
Kommune. Der tages højde for forretningsstrategien for kommunale ejendomme, i
det omfang midlerne bruges på nybyggeri. Derudover kan enkelte hold og
lejlighedsvise aktiviteter placeres i andre egnede rammer - fx svømmehallerne,
Templet eller lign.
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Om processen fremadrettet:
Der startes to processer op:
Én proces vedrørende kvaliteten i det nye samlede ungemiljø. Her er formålet at
klarlægge fordelingen og udviklingen af aktiviteter samt uddybe hvilke hold, der
skal være betalingsfrie. Alle relevante interessenter inddrages, herunder
repræsentanter fra de unge.
Én proces vedrørende medarbejdernes arbejdsforhold. Her er formålet at skabe
tydelige ledelsesmæssige referencer til gavn for medarbejderne samt at minimere
antallet af sammensatte stillinger. Alle relevante interessenter inddrages, herunder
tillidsrepræsentanterne.
For stemmer 6 (A, C og F)
Imod stemmer 3 (V og Ø). V og Ø stemmer imod med den begrundelse, at V og Ø
ønsker ungdomsliv i alle områder af kommunen og at V og Ø ønsker en samlet
ungdomsskole og fordi det foreliggende forslag er uundersøgt.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende. Istedet deltog Søren P Rasmussen (V).
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet at sende Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat i høring, idet der både
høres til struktur og indhold.
For stemte C, A, B, I, F og Dorthe La Cour.
Imod stemmet 1 (V) med den begrundelse, at V ønsker ungdomsliv i alle områder
af kommunen, at V ønsker en samlet ungdomsskole samt at det foreliggende
grundlag er uundersøgt.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Økonomiudvalgets protokollat godkendt.
Imod stemte 5 (V, O og Ø) idet disse partier ønsker en samlet ungdomsskole,
samt at det foreliggende grundlag er uundersøgt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).
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20.

Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Sagen genfremsættes med en egenevaluering fra Folkeoplysningsudvalget (bilag).
Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for
Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af
brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk
deltagelse, jf. protokol (bilag).
Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen
imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i
Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for
Kommunalbestyrelsen udpeges som tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget, jf.
protokoller (bilag).
Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én
tilforordnet fra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden 20142017.
Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært
(vedrørende budgetforslag 2015-2018) samt et møde med Kultur- og
Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med
Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2015.
I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for
Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes
repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige.
Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med
hensyn til dels udpegning af politisk tilforordnede, dels med hensyn til, hvorvidt
der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for
skolebestyrelserne.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres.
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Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015
Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egenevaluering af udvalgets
sammensætning. Resultatet af høringen indgår i en fornyet behandling af sagen i
august 2015.
Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2015
Anbefalet, at der ikke sidder repræsentanter for Kommunalbestyrelsen, og at de to
nuværende repræsentanter udtræder af Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar
2016.
Samarbejdet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget
understøttes bedst ved halvårlige dialogmøder med konkret dagsorden mellem de
to udvalg, hvor alle medlemmer af begge udvalg kan være repræsenteret.
Kultur- og Fritidsudvalget indbyder Folkeoplysningsudvalget til dialogmøde i
november 2015.
Anbefalingen oversendes til Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Evaluring af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning
2. 311013 - KB beslutning om udvalg
3. 230114 - KB beslutning om FOU sammensætning
4. 060314 - KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg
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21.

Købmand Sophus Lunds og Hustrus Stiftelse - Forlængelse af

gravsted

Resume
Brugsretten til gravsted der tilhører Fonden Købmand Sophus Lund og Hustrus
stiftelse udløber den 31. december 2015. Lyngby-Taarbæk kommune administrerer
fonden.
Kommunalbestyrelsen skal som bestyrelse for fonden beslutte, om brugsretten til
gravstedet skal fornys.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det drøftes hvorvidt,
1. brugsretten til gravstedet bliver fornyet, og at administrationen på
bestyrelsens vegne bemyndiges til at beslutte fremtidige fornyelser samt hvor
mange år brugsretten skal fornys, eller
2. brugsretten til gravstedet ikke bliver fornyet.
Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk kommune administrerer Fonden Købmand Sophus Lund og
Hustrus stiftelse.
Jf. fundatsen § 3, stk. B, pkt. 1, skal legatets årlige renteindtægter anvendes til
forsvarlig vedligeholdelse af legatstifterindens og hendes tidligere afdøde
ægtefælles gravsted på Gentofte kirkegård.
Gravstedet er købt for 100 år efter hendes dødsdag den 7. oktober 1915 (bilag).
Gentofte kirkegård informerer om, brugsretten til gravstedet udløber den 31.
december 2015, men at der er mulighed for at brugsretten bliver fornyet med hhv.
5, 10 og 20 år.
Fornyelsen beløber sig inkl. moms til:
5 år - 6.043 kr.
10 år - 12.086 kr.
20 år - 24.172 kr.
Hertil kommer årlige udgifter til gravstedsvedligeholdelse på 1.860 kr. (2015-pris).
Jf. fundatsen § 3, stk. B, pkt. 2, skal legatets årlige renteindtægter tillige anvendes
til forsvarlig vedligeholdelse af stiftelsens bygninger, ejendomsskatter samt
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nødvendige udgifter til opsyn med videre.
I 1995 blev fundatsen ændret således, idet de årlige renteindtægter ikke kunne
finansiere udgifterne til stiftelsens bygninger, hvorfor Kommunalbestyrelsen
besluttede, at der fremover skal opkræves husleje, ligesom lejer skal betale et
beboerindskud, til dækning af flytteafregning med videre. De akkumulerede
renteindtægter var på 190.364,84 kr. den 1. januar 2013, men er som følge af
øgede udgifter til forsvarlig vedligeholdelse nedskrevet til 175.990,16 kr. pr. 28
september 2015.
Lovgrundlag
Økonomi
Eventuelt beløb til fornyelse af brugsretten finansieres af renteindtægterne.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Drøftet, idet udvalget anbefaler at forlænge brugsretten til gravstedet i 5 år.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt at forlænge brugsretten i 5 år.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Fondats
2. Notat Sophus Lunds og Hustrus stiftelse
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22.

Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende

andre - efter høringsrunde

Resume
Bilaget "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" til
"Principper for økonomistyring", har været behandlet på Økonomiudvalgets møde
den 27. august 2015, hvor Økonomiudvalget besluttede at sende bilaget til høring
i de relevante udvalg.
Bilaget har været sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det fremlagte regelsæt anvendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. marts 2014 principper for kommunens
økonomistyring, som er nærmere beskrevet i en materialesamling herom.
Hovedstrukturen i materialesamlingen er, at de overordnede principper og de mest
centrale forhold er beskrevet i hoveddokumentet, medens de underliggende
dokumenter i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper
anvendes i praksis.
I sagen fra marts 2014 blev hoveddokumentet samt en række underliggende
dokumenter indeholdende de mest centrale principper fremlagt, idet supplerende
materiale er fremlagt efterfølgende, således at det samlede regelsæt færdiggøres
løbende. I den forbindelse fremlægges i denne sag det sidste underliggende bilag
16.5 Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (bilag).
Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre
Formålet med at udarbejde retningslinjer om administration og opbevaring af
midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er tænkt om
støtte til personalet, når de i det daglige møder de praktiske og retlige problemer,
som opstår for personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse ikke selv er i stand til at administrere deres egne midler.
Socialstyrelsen har udarbejdet et informationsmateriale om betaling,
administration og opbevaring med videre af midler for personer med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne.
Lyngby-Taarbæk kommune har brugt informationsmaterialet som inspiration til
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fastsættelse af interne retningslinjer på området.
Leder af institutionen og beboer skal indgå en administrationsaftale (bilag) om,
hvor meget lederen skal administrere for beboeren.
Der skal udarbejdes regnskab for de midler, som der er indgået aftale om (bilag).
Bilaget har været forelagt Økonomiudvalget den 27. august 2015, der besluttede
at sende bilaget til høring i de relevante udvalg.
Bilaget "Regler for opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" til
"Principper for økonomistyring", har været sendt til høring i Seniorrådet og
Handicaprådet.
Det modtagne høringssvar fra Seniorrådet (bilag):
"Seniorrådet tager det udmeldte til efterretning. Vi har tiltro til, at leder og
personale sammen med de pårørende har fundet frem til det de finder bedst og
ansvarlig for den enkelte borger.
Såfremt der ikke er en forsikring, vil vi finde det rimeligt, at der bliver lavet en
sådan på området."
Det modtagne høringssvar fra Handicaprådet (bilag):
"Det er positivt, at der er udarbejdet retningslinjer for administration og
opbevaring af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er vigtigt. at retssikkerheden er sikret, og at personale og ledelse har de
nødvendige retningslinjer for at sikre de pågældende beboeres værdier, så de kan
anvende dem efter ønske og aftale.
Handicaprådet har ikke kommentarer til det fremsendte materiale, idet det
bemærkes, at


lederen har det overordnede ansvar for værdier tilhørende andre og ansvar for
løbende kontrol,



Socialstyrelsens informationsmateriale er bekendt for medarbejderne,



forvaltningen følger proceduren ved opbevaring og administration af værdier
tilhørende andre.

Når der foretages evaluering eller hvis der er behov for ny vurdering ser
Handicaprådet gerne på sagen igen."
Lovgrundlag
Det følger af Lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7, at Kommunalbestyrelsen
skal fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og
regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende
forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Bilaget "Regler for
opbevaring og administration af værdier tilhørende andre" er en del af disse regler.
Økonomi
Ingen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Regler for opbevaring og administration af værdier tilbørende andre
2. Administrationsaftale
3. Regnskabsskema
4. Høringssvar Seniorråd
5. Høringssvar Handicapråd
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23.

Ligestillingsredegørelse 2015

Resume
Der fremlægges ligestillingsredegørelse for perioden 1. september 2013 - 31.
august 2015.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen vedtages.
Sagsfremstilling
Kommunen skal aflevere ligestillingsredegørelse til staten i ulige år. Redegørelsen
vedrører perioden 1. september 2013 - 31. august 2015 og skal udelukkende
omhandle ligestilling af kvinder og mænd ansat i kommunen. Resultaterne af
ligestillingsredegørelse for stat, regioner og kommuner offentliggøres i 2016 via
www.ligestilling.dk.
Tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune pr. februar 2015 viser, at chefer/ledere
fordeler sig med 71 % kvinder og 29 % mænd. For medarbejdere fordeler tallene
sig med 73 % kvinder og 27 % mænd.
Til sammenligning viser tallene på landsplan pr. februar 2015, at andelen af
kvindelige ledere udgør 65 %, medens andelen af mandlige ledere udgør 35 %. For
medarbejdere fordeler tallene sig med 76 % kvinder og 24 % mænd.
Som supplement til redegørelsen, har forvaltningen udarbejdet notat (bilag)
indeholdende oplysninger om kønsfordelingen indenfor udvalgte traditionelt
mande- henholdsvis kvindedominerede fag pr. april 2015. De udvalgte områder er
pædagogisk personale, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedspersonale,
syge- og sundhedspersonale - basis, specialarbejdere og teknisk serviceområde.
Medarbejdersammensætningen på de udvalgte områder ligger på niveau med
landsgennemsnittet eller lidt over (det vil sige, at det underrepræsenterede køn
udgør en større andel af gruppens total i LTK end det ses i landstallene).
Redegørelse og notat vil blive forelagt til drøftelse i Hovedudvalget, idet
bemærkes, at Hovedudvalget i forbindelse med drøftelse af Løn- og Personale i tal
2014/2015 i juni 2015 allerede har drøftet og besluttet, at der ikke på baggrund af
materialet synes at være baggrund for iværksættelse af særlige indsatser. Dette
skal også ses i lyset af, at Hovedudvalget har drøftet og er enige i, at der nu og i
den kommende tid - i forhold til personaleområdet - skal fokuseres på en særlig
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indsats for nedbringelse af sygefravær i Lyngby Taarbæk Kommune.
Lovgrundlag
Efter Ligestillingsloven skal Kommunalbestyrelsen vedtage kommunens
ligestillingsredegørelsen inden den sendes til ministeren for ligestilling.
Økonomi
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Økonomiudvalget den 5. november 2015
Anbefalet.
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).
Kommunalbestyrelsen den 12. november 2015
Godkendt.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Jan Kaspersen (C) var fraværende.
Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. Henrik Bang (Ø) var fraværende.
Anne Jeremiassen (I) var fraværende. I stedet deltog Thomas Lykke Frederiksen
(I)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A).

Bilagsfortegnelse
1. Ligestillingsredegørelse 2015
2. Notat til brug for ligestillingsredegørelsen
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