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1
1. anslået regnskab 2013
.

Sagsfremstilling
Denne sag indeholder:
1. Forventet regnskabsskøn 2013 på basis af forbruget pr. 31.3.2013, inkl.
skønnede konsekvenser for budgetårene 2014-17
2. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.
3. Status for budgetaftalen 2013-16, notat af 22. marts 2013.
4. Udredning af den faktisk indhentede besparelse ved fælles pasning i dagtilbud.
Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes
kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i
såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i
kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:
1) Direktionen forelægger samlet redegørelse for Økonomiudvalget
2) Økonomiudvalget sender redegørelsen til fagudvalgene med henblik på
behandling af regnskabsskønnet inden for eget bevillingsområde
3) Fagudvalgene behandler redegørelsen vedr. eget område og indstiller forslag til
tilpasninger
4) Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes tilbagemeldinger og udarbejder
samlet indstilling til kommunalbestyrelsen
5) Kommunalbestyrelsen behandler og godkender evt. bevillingsændringer.
1. anslået regnskab 2013

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2013 med
udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2013.
Det forventede regnskab 2013 er præsenteret i vedlagte "1. anslået regnskab 2013".
Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2013, jf. nedenfor, viser:
mio. kr.
Driftsvirksomheden
Anlægsvirksomhed
Ejendomssalg
Renter og finansiering
Afdrag på lån
Optagelse af lån
I alt (forværring)
(- = forbedring)

2013
17,5
0,0
13,0
-2,6
-2,5
0,0
25,3
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Driften:
Redegørelsen viser, at der forventes en merudgift på driftsvirksomheden på 17,5
mio. kr., ud over de bevillingssager, der allerede er godkendt i
Kommunalbestyrelsen vedr. Fælles pasning (2,7 mio. kr.) og Klassedannelse (0,7
mio. kr.).
Den største del af disse merudgifter stammer dog fra de budgetgaranterede områder
(12,1 mio. kr.), der indgår i den samlede regulering af kommunernes økonomi i
forbindelse med kommuneforhandlingerne i juni 2013. En anden post, som
ligeledes indgår i den kommunale finansiering er de demografiske afhængige
merudgifter på skole- og ældreområdet (1,2 mio. kr.).
I alt er merudgiften på disse 2 kategorier 13,3 mio. kr.
Budgetafvigelserne vedrører primært:
 Beskæftigelsesområdet
 Fritidsklubområdet
 Handicapområdet og Udsatte børn
 Brugerbetalt vejbelysning
 Kapacitetstilpasninger s.f.a. ny befolkningsprognose
På beskæftigelsesområdet forventes merudgifter i 2013 på skønsmæssigt 12,1 mio.
kr. Baggrunden er primært en langt dårligere beskæftigelsessituation, end den der
ligger til grund for budget 2013, og konsekvenserne af afkortningen af
dagpengeperioden. Her blev der tidligere taget udgangspunkt i regeringens
forventning om et mærkbart fald i ledigheden i løbet af 2013 (Regeringens
Økonomiske Redegørelse fra maj 2012).
Det nye skøn bygger på regeringens seneste forventning om ledighedsudviklingen,
jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2012.
På fritidsklubområdet er der konstateret en fejl i budgetgrundlaget svarende til 1,4
mio. kr. Fejlen er opstået i forbindelse med en forkert implementering af
ressourcetildelingsmodellen, hvilket forårsagede, at der ved 3. anslået regnskab
2012 blev trukket et for stort beløb ud af området.
I forlængelse af regnskabsredegørelse for 2012 vedrørende handicapområdet
forventes det højere forbrug at have konsekvenser for niveauet i 2013. P.t. vurderes
merudgiften at udgøre ca. 4,1 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. på Kvindehuset, som dog
ventes hentet ind over taksterne i 2015.
Ligesom ved regnskabsredegørelsen for 2012 ses handicapområdet i denne
redegørelse i sammenhæng med Udsatte børn , hvor der på samme måde som i
Regnskab 2012 skønnes et mindreforbrug i 2013 på 4,1 mio. kr. Den samlede
afvigelse i 2013 på disse to områder skønnes derfor at gå i nul.

Der er i budgettet optaget en forventet indtægt på 2,1 mio. kr. ved overgang til
brugerbetalt belysning på private fællesveje . Indtægten forventes ikke realiseret i
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2013 som følge af et langt større administrativt arbejde med afgørelse og
gennemførelse end oprindeligt forventet. Forvaltningen fremlægger en sag herom
for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2013.
Den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med
de konsekvenser, der gælder for 2013. I alt forudses merudgifter i 2013 på 1,2 mio.
kr.
Anlæg:
Den samlede anlægsportefølje for 2013 udgør 255 mio. kr., efter at der er
genbevilliget overførsler fra 2012 til 2013 på 59 mio. kr. i forbindelse med 3.
anslået regnskab 2012 og ved overførselssagen i marts 2013, og efter at
Kommunalbestyrelsen på februar-mødet har godkendt fremrykninger af
anlægsinvesteringer for en ramme på 20 mio. kr. Forvaltningen vurderer p.t. ikke
yderligere forskydninger.
Ejendomssalg:
Budgettet for ejendomssalg er på 75,5 mio. kr. Der er i redegørelsen optaget en
forskydning på 13 mio. kr., idet salget af den nuværende Strandberg-grund
forventes udskudt til 2014.
Renter og finansiering:
Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser. Netto - 2,6 mio. kr.
Afdrag på lån:
En lavere låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2012 medfører lavere afdrag i
2013 på ca. -2,5 mio. kr.
Likviditet:
Den samlede likviditetsvirkning i 2013 skønnes - uden tilpasning - at svare til et
forbrug af kassebeholdningen på 25,3 mio. kr.
Serviceudgifter i 2013

Serviceudgifterne vil ligge ca. 32 mio. kr. under den udmeldte ramme under
forudsætning af, at driftsoverførslerne fra 2013/14 ligger på et niveau af ca. 38 mio.
kr.
Konsekvenser for budgetårene 2014-17

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i
regnskabsskønnet for 2013 for budgetårene 2014-17, jf. nedenfor.

mio. kr.

2014

2015

2016

2017

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013, s.7

Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)
Ejendomssalg
Renter og finansiering
I ALT

5,2
-13,0
-0,2
-8,0

3,2

3,5

3,3

-0,2
3,0

-0,2
3,3

-0,2
3,1

Note: Konsekvenserne af befolkningsudviklingen i 2014-17 er ikke indregnet i tabellen.

Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde

Den lovpligtige kvartalsrapport, der skal indberettes til Økonomi- og
Indenrigsministeriet, er genereret på nøjagtig de samme tal og vurderinger, som
ligger til grund for 1. anslået regnskab 2013.
Status for budgetaftalen 2013-16

Der vedlægges en status i form af et notat af 22. marts 2013, der viser, at næsten
alle initiativer forventes indfriet efter planen. Forvaltningen skønner derfor, at
balancen i de konkret besluttede initiativer i budgetaftalen stort set er intakt.
Der er ligeledes i notat gjort status for de 9 ekstra forslag, der indgår i
budgetaftalen, under Hensigtserklæringer. I det omfang forslagene måtte vise sig at
give effektiviseringsgevinster, øremærkes midlerne til en pulje, der kan imødegå
konsekvenserne af demografiske ændringer, tillægsbevillingsbehov i løbet af 2013
og evt. nye tiltag på aktivitetsområderne, der udmøntes i forbindelse med Budget
2014-17.
En foreløbig status pr. 22. marts 2013 viser flg. rationale:
mio. kr.
2013 2014 2015 2016
Rationalet i hensigtserklæringerne, jf. Budgetaftalen
-2,9
-6,1 -6,8 -7,3
2013-16 (- = merudgifter)
Udredningen vedr. den faktisk indhentede besparelse på fælles pasning i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 at tildele dagtilbudsområdet
2,7 mio. kr. (netto) til dækning af merudgifterne i forbindelse med afskaffelsen af
fællespasningen.
Den udarbejdede udredning anslår, at der kan forventes merudgifter på mellem 2,7
og 3,8 mio. kr. (brutto), afhængig af den fremtidige fremmødeprocent. Da
afskaffelsen og kompensationen resulterer i en takststigning, vil nettoudgiften
udgøre et sted mellem 2,0 og 2,9 mio. kr.
Det er ikke muligt præcist at vurdere den fremtidige fremmødeprocent. Set i lyset
heraf foreslås den allerede indlagte kompensation på 2,7 mio. kr. at blive videreført.
Som nævnt overfor betyder tillægsbevillingen på de 2,7 mio. kr. til afskaffelse af
fællespasningen, at der skal ske en regulering af dagtilbudstaksterne. Varslingen
skal gives 3 måneder før ikrafttræden.
På den anden side vil godkendelsen af de lavere KTO-overenskomster på 0,9 pct.
betyde en reduktion i dagtilbudstaksterne.
Der foreligger endnu ikke et samlet overblik over nettokonsekvenserne, men der vil
i Kommunalbestyrelsens maj-møde blive forelagt en sag om justering af
daginstitutionstaksterne.
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Modgående initiativer

Der er på det specialiserede socialområde igangsat forskellige tiltag, der skal
nedbringe den samlede budgetudfordring på området. Set på tværs af
aktivitetsområderne Udsatte børn og unge samt Handicapområdet ventes der p.t.
balance i økonomien.
Der vil blive fremlagt en sag herom i Social- og sundhedsudvalget i maj-mødet.
Forvaltningen peger endelig på, at den del af merudgiften på driftsvirksomheden,
der ligger ud over de budgetgaranterede områder og demografiændringer på i alt
4,2 mio. kr. i 2013 finansieres af rationalet fra hensigtserklæringerne i
Budgetaftalen 2013-16.
Økonomiske konsekvenser
Mio. kr.
Driftsvirksomheden
Ejendomssalg
Renter og finansiering
Afdrag på lån
I alt (forværring)

2014
2015
2016
2017
2013
17,4
5,2
3,2
3,5
3,3
13,0
-13,0
-2,6
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-2,5
25,3
-8,0
3,0
3,3
3,1

(- = forbedring)

Beslutningskompetence
Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2013 samt kvartalsrapport for det
specialiserede socialområde tages til efterretning,
2. status for budgetaftalen 2013-16 tages til efterretning,
3. konsekvenserne for overslagsårene 2014-17 indarbejdes i det administrative
budgetforslag 2014-17,
4. konsekvenserne af redegørelsen for 1. anslået regnskab 2013 drøftes
5. rationalet fra hensigtserklæringerne i Budgetaftalen 2013-16 indgår i
finansieringen af merudgifterne på driftsvirksomheden,
6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af
redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og
kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 18. april 2013
Ad. 1 Taget til efterretning med 7 stemmer.
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A stemmer imod at tage kvartalsrapporten til efterretning, idet den ikke understøtter
muligheden for at vurdere den faglige prioritering mellem de forskellige
foranstaltninger især på aktivitetsområdet Udsatte børn og Unge.
Ad. 2 Taget til efterretning.
Ad. 3 Godkendt.
Ad. 4 Drøftet.
Ad. 5 Godkendt.
Ad. 6 Godkendt.
…
A og F foreslog, at der oprettes en ekstra klasse på Trongårdsskolen og Virum
Skole, så der - i overensstemmelse med beslutningerne vedr. de øvrige skoler i
kommunen – undgås kæmpeklasser. Set i lyset af af de ekstra børn på
Engelsborgskolen foreslår A og F samtidig, at Engelsborgskolen pålægges at
oprette en ekstra klasse, så der også her undgås kæmpeklasser.
For forslaget stemte 2 (A og F).
Imod stemte 6.
V, C og O foreslog herefter, at der afsættes ressourcer til to ekstra klasser på
Trongårdsskolen og Virum Skole, idet anvendelsen udmøntes konkret på den
enkelte skole.
For forslaget stemte 6.
Imod stemte 2 (A og F).
A og F ønsker klassedannelsesbeslutningen forelagt for kommunalbestyrelsen før
udførelse.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013
Med 11 stemmer besluttet at udføre Økonomiudvalgets beslutning om afsættelse af
ressourcer til to ekstra klasser.
10 (A, F og B) stemte imod under henvisning til A og F's forslag i
Økonomiudvalget.
________________________________

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
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2. at de bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 1 og 2 anbefales
3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede
materiale.
Beslutning
1. Drøftet.
2. Anbefalet. (F) tager forbehold for så vidt angår aktivitetsområdet udsatte børn.
3. Drøftet, idet der ønskes en sag, der uddyber faldet i aktivitetsniveauet på det
specialiserede socialområde, inkl. information om sagsbehandlingstider på området.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. de bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 1, anbefales.
Beslutning
Ad 1. Drøftet.
Ad 2. Anbefalet.
(C) tager forbehold.

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår,
1. at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes
2. at de budgetmæssige ændringer anbefales jf. tabel 1
3. at det specialiserede socialområde drøftes med udgangspunkt i det udarbejdede
materiale.
Beslutning
1. Drøftet
2. Anbefalet
3. Drøftet, jf. sag nr. 4

Kultur- og Fritidsudvalget, den 16. maj 2013
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.
Beslutning
Ad 1. Drøftet, idet udvalget ønsker et notat angående den angivne nettoafvigelse.
Ad 2. Anbefalet.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013 - som fagudvalg
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2013 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer anbefales.
Beslutning
Anbefales.
_________________________________
Opsamling efter behandling af 1. anslået regnskab 2013 i Økonomiudvalget den
18. april 2013 og i fagudvalgsrunden i maj 2013:
De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2013 samt af
finansieringen via rationalet i hensigtserklæringerne fremgår af nedenstående tabel.
Det skal bemærkes, at udgifterne til de to ekstra klasser, der indgår i
Økonomiudvalgets beslutning af 18. april ikke er omfattet af opsamlingen, da
Kommunalbestyrelsen allerede den 25. april 2013 har godkendt tillægsbevilling
hertil.
Tabel 1: De samlede økonomiske konsekvenser for 2013 samt overslagsårene.
Mio. kr.
2014
2015
2016
2017
2013
Driftsvirksomheden
17,4
5,2
3,2
3,5
3,3
Ejendomssalg
13,0
-13,0
Renter og finansiering
-2,6
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Afdrag på lån
-2,5
I alt (forværring) i henhold til 1.
25,3
-8,0
3,0
3,3
3,1
anslået regnskab 2013
Finansieringsbidrag fra rationalet i
-2,7
-5,1
-5,1
-5,1
-5,1
hensigtserklæringerne i Budgetaftalen
2013-16
Samlet bevillingsmæssig ændring
22,6
-13,1
-2,1
-1,8
-2,0
(- = forbedring)

Det skal bemærkes, at finansieringsbidraget fra rationalet i hensigtserklæringerne i
Budgetaftalen 2013-16 er justeret, idet de bevillingsmæssige konsekvenser af
helhedsplan for socialpsykiatrien afventer Social- og Sundhedsudvalgets beslutning
om hvilke af de tre modeller der implementeres, da der et forskelligt økonomisk
rationale i hver af modellerne.
Kvartalsrapporten på det specialiserede socialområde:
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For så vidt angår ønsket fremsat på ØK-mødet d. 18. april omkring en bedre
sammenhæng i opgørelsen mellem budgettal og aktivitetstal på børneområdet vil en
justeret opgørelse blive udarbejdet fremadrettet. Det vil blive sammentænkt med
Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om uddybning af faldet i aktivitetsniveauet på
området.
Samlet indstilling
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. april 2013 samt den
efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået
regnskab 2013 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af
ovenstående tabel 1, lægges til grund.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
F opretholder forbeholdet fra Børne- og Ungdomsudvalget.
A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker
protokollatet medsendt til ministeriet.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
A opretholder ikke at kunne tage kvartalsrapporten til efterretning og ønsker
protokollatet medsendt til ministeriet.
Forvaltningens notat af 28. maj 2013 om baggrund for udviklingen i udgifterne på
det specialiserede socialområde forelå.
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2
Dagtilbudstaksterne for 2013
.

Sagsfremstilling
Det følger af dagtilbudslovens § 31, at der skal fastsættes nye dagtilbudstakster,
såfremt de budgetterede bruttodriftsudgifter ændrer sig i løbet af året.
Takstændringen skal varsles senest tre måneder, før den træder i kraft.
Der er foretaget følgende budgetændringer på dagtilbudsområdet siden vedtagelse
af dagtilbudstaksterne i december 2012:
 Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts at afsætte 2,7 mio. kr. til
finansiering af afskaffelsen af fælles pasning i 2013.
 Lønbudgetterne er nedreguleret med 0,9 procentpoint som følge af, at resultatet
af overenskomstforhandlingerne er lavere end forventet ved fremskrivningen af
lønbudgetterne. Budgettet på dagtilbudsområdet er nedreguleret med i alt 2,2
mio. kr. (brutto).
Ovennævnte budgetændringer medfører derfor, at der skal vedtages nye
dagtilbudstakster i 2013. Idet Kommunalbestyrelsens bevilling på 2,7 mio. kr. til
afskaffelse af fælles pasning betragtes som en nettobevilling, er der afsat brutto
2,94 mio. kr. i 2013 stigende til 3,6 mio. kr. i 2014. Stigningen fra 2013 til 2014
skyldes, at taksten først kan ændres pr. 1. september 2013. Merbevillingen til
afskaffelse af fælles pasning modsvares af nedreguleringen af lønnen på i alt 2,24
mio. kr. I alt er bruttodriftsbudgettet ændret med 0,7 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr.
i 2014 og frem.
Effekt på dagtilbudstaksten
Idet taksten først kan ændres pr. 1. september, og da der i 2013 kun er tale om en
mindre ændring af bruttodriftsbudgettet i 2013, foreslås det at fastholde de
nuværende takster året ud og således give et midlertidigt tilskud til nedsættelse af
forældrebetalingen i vuggestue og børnehave. Dette vil betyde en lidt lavere
takstprocent for vuggestue og børnehave i den resterende del af 2013. Løsningen er
illustreret i nedenstående tabel:
Nuvæ rende takst
Foræ ldrebetalingsandel
Takst, hvis nuvæ rende
takstprocent fastholdes
Foræ ldrebetalingsandel
Ta kst, hvis de r give s tilskud til
ne dsæ tte lse a f ta kste n
Foræ ldrebetalingsandel

Da gple je
Vugge stue Børne ha ve
kr 3.035
kr 3.035
kr 1.790
22,65%
25%
25%
kr 3.010
22,65%

kr 3.050
25%

kr 1.795
25%

kr 3.035
22,84%

kr 3.035
24,88%

kr 1.790
24,92%
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Fastholdes de nuværende takster i 2013, vil det kræve et ekstra tilskud til nedsat
forældrebetaling på i alt 76.400 kr. for de tre pladstyper. Merudgiften vurderes at
kunne holdes inden for dagtilbudsområdets ramme. Takstprocenten for vuggestue
og børnehave vil i 2014 igen være 25 procent, hvor taksterne så alt andet lige vil
stige.
Effekt på tilskud til privatinstitutioner og tilskud til privat pasning
De forhøjede bruttodriftsudgifter og forslaget om i 2013 at give et ekstra
kommunalt tilskud til nedsættelse af taksten medfører et højere tilskud til
privatinstitutioner og privat pasning. Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

Nuvæ rende tilskud
Tilskud, hvis nuvæ rende
takstprocent fastholdes
Tilskud, hvis de r give s tilskud
til ne dsæ tte lse a f ta kste n

Priva tinst. Priva tinst. Priva t pa sning Priva t pa sning
0-2-å rige
3-5-å rige
0-2-å rige
3-5-å rige
kr 117.746
kr 64.667
kr 71.640
kr 41.460
kr 118.043

kr 64.824

kr 72.000

kr 41.520

kr 118.144

kr 64.886

kr 72.180

kr 41.640

Der er anført det årlige tilskud.

Merudgiften i 2013, der beløber sig til i alt ca. 25.000 kr., hvis der gives et mindre
tilskud til nedsættelse af taksten, vurderes at kunne holdes inden for
dagtilbudsområdets ramme.
Økonomiske konsekvenser
Merudgiften som følge af uændrede takster på 76.400 kr. og merudgiften på 25.000
kr. til højere tilskud til privatinstitutioner og til privat pasning, i alt 101.400 kr.,
vurderes at kunne holdes inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. taksterne fastholdes på nuværende niveau i den resterende del af 2013
2. tilskuddene til privatinstitutioner og privat pasning som følge heraf forhøjes.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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3
Resultatrevision 2012
.

Sagsfremstilling
Resultatrevisionen, som er vedlagt sagen (bilag), er en årlig lovpligtig opfølgning
på de lokale resultater i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med resultaterne i
kommuner med samme rammevilkår (klyngen). Nedenfor opsummeres de
overordnede resultater.
Overordnede positive resultater:
 I otte måneder i træk har Lyngby-Taarbæk Kommune ligget på førstepladsen
i klyngen af sammenlignelige kommuner i den samlede opgørelse over de
fire ministermål
 På tværs af alle forsørgelsesgrupper har Lyngby-Taarbæk Kommune trods
vanskelig konjunktur reduceret summen af forsørgede fuldtidspersoner med
3 pct. i forhold til året før, hvor klyngekommunerne gennemsnitligt har
reduceret med 1 pct.
 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger er reduceret med 46 pct. i
forhold til året før, hvilket er en markant større reduktion end i
klyngekommunerne
 Lyngby-Taarbæk Kommune har reduceret gruppen af fuldtidspersoner, som
modtager førtidspension, med 3 pct., hvilket er den største reduktion i
klyngen.
Udfordringer:
 Arbejdskraftreserven er med en stigning på 6 pct. steget mere i
Lyngby-Taarbæk Kommune end i klyngekommunerne. Det er særligt
dagpengeområdet, der presser reserven
 Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et
besparelsespotentiale på kontanthjælpsområdet på 11,5 mio. kr., som dog er
nedbragt med 1,8 mio. kr. siden seneste år. En del af forklaringen på
besparelsespotentialet er, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde ligget i en
anden klynge, hvis klyngeinddelingen kun havde været foretaget ud fra
rammevilkårene på kontanthjælpsområdet, hvor klyngeinddelingen er
foretaget på baggrund af den gennemsnitlige varighed på flere
ydelsesområder. Målt på udviklingen af fuldtidspersoner har
Lyngby-Taarbæk Kommune det seneste år således haft en udvikling, der
flugter med og endda ligger en anelse bedre end klyngekommunerne - en
stigning på 8,7 pct.
 Lyngby-Taarbæk Kommune har sammenlignet med de øvrige kommuner et
besparelsespotentiale på førtidspensionsområdet. Selvom tilgangen er
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reduceret markant, har kommunen således stadig flere borgere på
førtidspension end klyngekommunerne gennemsnitligt har.
Indsats:
 I lyset af stigningen i arbejdskraftreserven på dagpengeområdet samt den
forkortede dagpengeperiode som følge af dagpengereformen arbejder
jobcenteret på udvikling af en ny strategi for de forsikrede ledige, som bl.a.
indebærer mere individuelle tilbud i den tidlige ledighedsperiode, et endnu
større fokus på virksomhedsrettede forløb samt tilknytning af en personlig
jobformidler ved langtidsledighed
 På kontanthjælpsområdet arbejder jobcenteret ud fra den politisk vedtagne
handleplan, som er karakteriseret ved målgruppedifferentieret aktiv indsats
med bl.a. uddannelsespålæg for unge, straksaktivering ved nyledighed og
håndholdt indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet
 På førtidspensionsområdet har jobcenteret iværksat en ny indsats i takt med
implementeringen af førtidspensionsreformen. Indsatsen for borgere med
betydelig svækket arbejdsevne er samlet i én enhed, som specialiseres i
tværfaglig, helhedsorienteret indsats målrettet mod udvikling af borgerens
arbejdsevne og ressourcer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at resultatrevision 2012 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 18. april 2013
Taget til efterretning.

--Resultatrevision 2012 har nu været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Beskæftigelsesregionen kvitterer i dens høringssvar for Lyngby-Taarbæk
Kommunes resultater på de fire ministermål, hvor kommunen ligger på en
førsteplads blandt sammenlignelige kommuner. Beskæftigelsesregionen bemærker
endvidere, at en ny strategi på a-dagpengeområdet er under udvikling og erklærer
sig enig i, at de overordnede forslag i strategien, som er præsenteret i denne
sammenhæng, vil bidrage til at nedbringe langtidsledigheden.
Beskæftigelsesregionen udtrykker desuden enighed i de centrale elementer, som
resultatrevisionen fremhæver, og anbefaler, at de sammen med de positive

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 30-05-2013, s.18

resultater inddrages i arbejdet for 2013 og i strategien for 2014.
Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har LO-hovedstaden kommenteret
resultatrevisionen. Her bemærkes, at Lyngby-Taarbæk ligger på en førsteplads på
de fire ministermål blandt sammenlignelige kommuner. Samtidig udtrykkes
bekymring for, at Lyngby-Taarbæk i forhold til arbejdskraftreserven har en større
stigning end sammenlignelige kommuner, hvor særligt a-dagpengeområdet presser
reserven. I denne forbindelse ønsker LO-Hovedstaden, at denne udfordring bliver
genstand for løbende drøftelse på møderne i Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2013.
Endeligt opfordres til, at udviklingen af en ny strategi på a-dagpengeområdet
vægter elementer som individuel indsats og opkvalificering.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales at tage tilbagemeldingerne til efterretning.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Resultatrevisionen taget til efterretning.
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4
Fastlæggelse af resultatniveauer for Beskæftigelsesplan 2013
.

Sagsfremstilling
Hvert år fastlægger Økonomiudvalget resultatniveauerne for målene i det
kommende års Beskæftigelsesplan. Processen er i år blevet forsinket, da data for det
ene af ministermålene først er blevet tilgængelige ultimo december 2012. På den
baggrund valgte forvaltningen at afvente, at Økonomisk Redegørelse fra december
2012 var tilgængelig på kommuneniveau, således at målene kunne fastlægges på
baggrund af seneste ledighedsprognose.
I det sagen vedlagte "Notat om Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til
resultatniveauer" (bilag) er gjort rede for forvaltningens forslag til niveaumål, den
aktuelle status for målet og en begrundelse for forvaltningens oplæg til niveaumål.
De foreslåede resultatniveauer skal ses i lyset af følgende:
 Den seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 skønner en svagt
stigende ledighed i 1. halvår af 2013. I 2. halvår af 2013 forventes
ledigheden at falde markant. Ledigheden for kontanthjælpsmodtagere
forventes at stige fra 2012 til 2013, hvorimod ledigheden for
a-dagpengemodtagere forventes at falde, blandt andet set i lyset af den
afkortede a-dagpengeperiode
 Økonomiudvalgets beslutning i september 2012 om en handlingsplan for
kontanthjælpsområdet
 Budgetforliget for 2013-16, hvor der blev besluttet en udvidelse af det
tværfaglige samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet
 Lovændringer på området, som har medført, at kravene til aktivering er
mindsket - både i forhold til varighed og hyppighed
 Reformen af førtidspension og fleksjob.
Der er fastlagt ambitiøse mål for langtidsledigheden (fald på 10 pct.) og antallet af
kontanthjælpsmodtagere (maksimal stigning på 10 pct.). Disse mål vil udløse en
bonus, hvis de indfries. For hvert indfriet mål udløses en resultatbonus til Center for
Arbejdsmarked til kompetenceudvikling på 50.000 kr. Bliver målene mere end
opfyldt, udløser det 10.000 kr. for hvert procentpoint, det ligger højere end målet.
Midlerne til bonus finansieres fra sparede forsørgelsesudgifter.
Der er endvidere fastlagt et mål om, at der udarbejdes en analyse i løbet af 2013 om
kontanthjælpsmodtagere med svære psykiske lidelser med henblik på en eventuel
justering af den nuværende indsats.
Økonomiske konsekvenser
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Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen peger på, at der efter økonomiudvalgets
anbefaling af de foreslåede resultatniveauer sker høring heraf i Det Lokale
Beskæftigelsesråd før forelæggelse for kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at de foreslåede resultatniveauer anvendes, idet der inden
sagens forelæggelse for kommunalbestyrelsen sker høring i Det Lokale
Beskæftigelsesråd.

Økonomiudvalget den 12. marts 2013
Godkendt.
-Resultatniveauerne for 2013 har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.
Der er modtaget høringssvar fra AC's repræsentant i rådet, som skriver, at
resultatniveauerne for 2013 tages til efterretning, men at det kan være vanskeligt
at opfylde måltallene i den aktuelle beskæftigelsessituation.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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5
Anlægsregnskab 2011
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med IT aktiviteter 2011 er der godkendt en anlægsbevilling på
9.130.000 kr.
Midlerne er anvendt til følgende projekter.
-

Nye Pc’ere. Administrationen.

-

Nye Pc’ere skolerne.

-

Udbygning af kommunens serverrum.

-

Forundersøgelser.

-

Investering i færdiggørelse af kommunens standard arbejdsplads.

Sagen burde retteligt have været forelagt i 2012.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 9.130.000
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at regnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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6
Anlægsregnskab 2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med IT aktiviteter 2012 er der godkendt en anlægsbevilling på
5.408.000 kr. Midlerne er anvendt til følgende projekter.
-

Indkøb af Nye Pc’ere. Administrationen.

-

Udbygning af kommunens serverrum.

-

Indkøb af en identitetsstyringsløsning til kommunen.

-

Indkøb af licenser.

-

Indkøb af et nødstrømsanlæg.

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst indenfor den allerede afsatte ramme på 5.408.000.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller at regnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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7
Lyngby Møllebo, anlægsregnskab for ombygning
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget gav den 17. august 2010 forvaltningen mandat til at
udarbejde konkret forslag til ombygning af Områdecenter Lyngby Møllebo til
midlertidige plejeboliger og en samling af kommunens ambulante
træningsfaciliteter.
Ombygning af områdecenteret har tjent to formål:
 Understøtte indsatsen med at nedbringe kommunens medfinansiering af
hospitalsudgifter ved at undgå hospitalsindlæggelse og dels at hjemtage
færdigbehandlede patienter på hospitalerne til midlertidigt ophold, såfremt
borgeren ikke kan komme direkte hjem til egen bolig. Der er således nu
etableret 33 midlertidige plejeboliger på Lyngby Møllebo, idet kommunen
desuden har 9 boliger på Træningscenter Fortunen og 8 boliger på
Områdecenter Solgården.


Få nedlagt alle utidssvarende plejeboliger i kommunen. Alle utidssvarende
plejeboliger på Lyngby Møllebo er således nu ombygget, idet der ud over
nævnte 33 midlertidige boliger er bibeholdt 7 almene plejeboliger på 6. sal.

Ombygningen har endvidere omfattet etablering af yderligere træningskapacitet til
dels at håndtere det stigende behov for træning efter udskrivning fra hospital og
dels for at kunne flytte den ambulante træningsenhed fra Områdecenter Virumgård
til Lyngby Møllebo. Kommunen har dermed både udvidet træningskapaciteten samt
samlet træningen til alene at foregå på Træningscentret Fortunen og på Lyngby
Møllebo.
I forbindelse med ombygningen er der etableret ny adgangstrappe og automatiske
døre af hensyn til handicaptilgængelighed, etableret sygeplejeklinik,
handicaptoiletter og ny vagtcentral samt trådløst it-system. Der er desuden foretaget
møblering af de midlertidige boliger og fælles stuer samt sygeplejeudstyr til
sygeplejeklinikken.
Ombygningen blev afsluttet i sommeren 2012, og der fremlægges nu afsluttende
regnskab herfor. Regnskabet for ombygningen udviser et samlet forbrug på 5,6 mio.
kr., hvilket betyder et mindreforbrug på godt 0,2 mio. kr. i forhold til den samlede
bevilling.
Forvaltningen peger på at overføre restbeløbet til kassen fradraget et mindre beløb
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til anlægsbudgettet vedr. nyt plejecenter ved Trongårdsskolen, jf. nedenfor.
Økonomiske konsekvenser
Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2010 en anlægsbevilling på 0,6
mio. kr. i 2010 til udarbejdelse af forslag til ombygning samt 2,9 mio. kr. i 2011 til
selve ombygningen af Områdecenter Lyngby Møllebo.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2011 endvidere en anlægsbevilling
på 1,4 mio. kr. til bl.a. etablering af ny adgangstrappe med automatiske døråbnere,
trådløst it og sygeplejeklinik, og gav den 19. december 2011 endvidere
anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til møblering af de nye beboerstuer, opholdsstuer
samt relevant sygeplejeudstyr ved etableringen af den nye sygeplejeklinik.
Den samlede anlægsbevilling udgjorde således 5,8 mio. kr., og forvaltningen peger
på at af restrådighedsbeløbet på 233.000 kr. dels at overføre 4.211 kr. til
anlægsbudgettet for udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved
Trongårdsskolen, dels at overføre 228.789 kr. til kassen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. anlægsregnskabet lægges til grund
2. 4.211 kr. af restrådighedsbeløbet overføres til anlægsbudgettet vedr.
udarbejdelse af helhedsplan for nyt plejecenter ved Trongårdsskolen
3. 228.789 kr. af restrådighedsbeløbet tilgår kommunekassen.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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8
Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2010/2011"
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med ”Slidlag kommunale veje i 2010/11” er der godkendt en
anlægsbevilling på 4.250.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet
fremgår det, at der har været et forbrug på 3.947.914 kr.
Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag
om ”Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013”, er mindreforbruget på
302.086 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.
Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og
Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er
beløbet knyttet til følgende angivne projekter:





Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
reparation af Jernbanepladsen,
slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
stibelægning på Strædet ("Baltzers passage").

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje
2010/11" anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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9
Aflæggelse af anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med ”Slidlag på kommunale veje 2012” er der godkendt en
anlægsbevilling på 8.876.000 kr. Anlægsprojektet er nu afsluttet, og af regnskabet
fremgår det, at der har været et forbrug på 7.808.034 kr.
Jf. kommunalbestyrelsens beslutning af den 19. marts 2013 i forbindelse med sag
om ”Forventet regnskab 2012 samt overførsler 2012/2013”, er mindreforbruget på
1.067.966 kr. medtaget i overførte anlægsmidler fra 2012 til 2013.
Som anført i sag om "Årsplan 2013 for anlægsmidler til veje og stier" til Teknik- og
Miljøudvalget den 9. april 2013 og Kommunalbestyrelsen den 25. april 2013, er
beløbet knyttet til følgende angivne projekter:





Virum Torv (renovering af beplantning og belægning),
Reparation af Jernbanepladsen,
Slidlag i krydset Lyngby Hovedgade/Rustenborgvej samt
Stibelægning på Strædet ("Baltzers passage")

Økonomiske konsekvenser
Opgaverne løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Slidlag på kommunale veje i 2012"
anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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10
Anlægsregnskab vedrørende renovering af broer 2009-2012
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med "Renovering af broer 2009 - 2012" er der godkendt en
anlægsbevilling på 2.252.000 kr. Anlægsprojekterne for 2009-2012 er nu afsluttet,
og af regnskabet fremgår det, at der har været et mindreforbrug på 245 kr.
Økonomiske konsekvenser
Opgaverne er løst inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskab for "Renovering af broer 2009-2012"
anvendes.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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11
Bygningsvedligeholdelse 2012, anlægsregnskab
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2012 meddelt anlægsbevilling på 4,95 mio.
kr. i 2012 til genopretning af kommunens bygningsmasse.
Der er afholdt udgifter i 2012 på 4,96 mio. kr., og herunder gennemført
vinduesrenoveringer på bl.a. Områdecenter Solgården, Sophienholm samt
børneinstitutionerne Børnehuset Askevænget og Skovbakkens Børnehave.
Endvidere er der udført renovering af facadepuds på Taarbæk Skole samt udskiftet
tagpap på tagkonstruktion på Virum Skole, hvor der blev monteret solfanger anlæg,
samt lagt nyt stråtag på Lyngby Nordre Mølle.
Økonomiske konsekvenser
Anlægsbevilling i 2012 på 4,96 mio. kr. efter overførsel af restbevilling på 10.000
kr. fra 2011.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Lokalplan 249 for Lyngby Hovedgade 63 - Forhøring
.

Sagsfremstilling
Der fremlægges forslag til forhøringsmateriale i henhold til Planlovens § 23C med
henblik på at indkalde idéer og forslag til områdets anvendelse for ejendommen
Lyngby Hovedgade 63.
Den fremtidige udvikling af området er beskrevet i "GRØNT LYS" som et sted,
hvor der kan ske en byfortætning. Området er stationsnært. I kommuneplanens
rammeområde 1.1.6 er området udlagt til regionalt center med butikker og andre
centerlignende funktioner. Anvendelsen er fastsat til detailhandel, anden
publikumsorienteret service, boliger, kontor, liberalt erhverv samt offentlige formål.
Bebyggelse må opføres i op til 3,5 etager i max. 16 meters højde.
Bebyggelsesprocenten må max. være 110 for området under ét. I rammen oplyses
det desuden, at den eksisterende bebyggelse kan erstattes af en højere og mere
fremtrædende bebyggelse, som kan være en publikumsmagnet til den ende af
Lyngby Hovedgade.
Byplanudvalget besluttede den 6. februar 2013 at arbejde med en planlægning, hvor
områdets benyttes til blandet detailhandel, boligformål og liberalt
erhverv/serviceerhverv.
Det blev yderligere besluttet, at bebyggelsesprocenten kunne fastsættes til 260, og
at bebyggelsens højde punktvis kunne opføres op til 35 m.
Det fremsendte høringsmateriale indeholder de ovennævnte muligheder, men
opfordrer også til andre forslag til områdets planlægning.
Der er i forbindelse med områdets planlægning foretaget en VVM-screening af nyt
byggeri i området ud fra de ovennævnte anvendelser og omfang, og det er
konkluderet, at der ikke er grundlag for en VVM-redegørelse.
Det foreslås, at forhøringsmaterialet annonceres umiddelbart efter
kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 (herunder også via kommunens
hjemmeside), og at høringen fastsættes til 4 uger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forhøringsmateriale udsendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
C foreslog, at bebyggelsesprocenten før materiale sendes i høring reduceres til 180.
For forslaget stemte 2 (C)
Imod stemte 3 (V og O).
2 (F) undlod at stemme.
A foreslog, at bebyggelsesprocenten reduceres til 200 før materiale sendes i høring.
For forslaget stemte 3 (A og C)
Imod stemte 3 (V og O)
2 (F) undlod at stemme.
Sagen herefter besluttet oversendt til kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Tilbagesendt til Økonomiudvalget.
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Kommuneplanstrategi 2013 - Detailhandel
.

Sagsfremstilling
Der fremlægges udkast til detailhandelsstrategi. Udkastet har baggrund i det oplæg,
som forvaltningen forelagde Udviklings- og Strategiudvalget i april. I udkastet
foreslås, at forskellige centre udgår som lokalcentre, men videreføres som
enkeltliggende butikker. Der oprettes et nyt lokalcenter på Christian X's Allé, og i
flere centertyper hæves til højst tilladelige butiksstørrelser. Endelig planlægges der i
Kgs. Lyngby for 3 store udvalgsvarebutikker på mere end 2000 m².
Forvaltningen peger på, at udkastet sendes i offentlig høring i 8 uger.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at detailhandelsstrategien sendes i høring.

Udviklings- og Strategiudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet at sende strategien i høring med følgende ændring: Sidste tekstafsnit side
6 - under afsnittet "Firskovvej-området" erstattes med:
Kommunalbestyrelsen er positiv overfor en sådan udvikling.
Det kræver imidlertid flere undersøgelser for så vidt angår handel og trafik inden
endelig beslutning tages. Kommunalbestyrelsen vil efter sommeren igangsætte
sådanne undersøgelser om mulighederne for en ny udvikling af Firskovvej. Indtil
denne vurdering er gennemført kan Firskovvej-området benyttes til handel med
med særligt pladskrævende varegrupper og til andre anvendelser, der harmonerer
hermed.
Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales som foreslået af Udviklings- og Strategiudvalget.
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Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Forslag til Fingerplan 2013
.

Sagsfremstilling
Et debatoplæg om revision af Fingerplanen blev behandlet af kommunalbestyrelsen
den 30. november 2011 og afstedkom de sagen vedlagte høringssvar (bilag) fra
kommunen.
Miljøministeren har nu sendt Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring fra den
19. april til den 14. juni 2013. Det forventes, at ministeren kan udstede det endelige
landsplandirektiv i sommeren 2013. Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for
hovedstadsområdets planlægning) vil udgøre den overordnede ramme for den
kommunale planlægning og erstatter dermed Fingerplan 2007.
I forhold til Fingerplan 2007 videreføres hovedparten af nuværende regler og
afgrænsninger uændret i Fingerplan 2013. Det gælder f.eks. reglerne om
stationsnær lokalisering og rækkefølge. Forvaltningen vurderer, at de vigtigste
ændringer af betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune er følgende:
- Når der er truffet endelig beslutning om anlæg af en letbane i Ring 3 fra
Lundtofte til Ishøj, vil kommunerne kunne udpege stationsnære arealer ved
letbanestationerne efter samme principper som ved S-banestationer m.m.
- "Grønne bykiler" introduceres som et nyt begreb i Fingerplanen. Hensigten er
at understøtte betingelserne for friluftsliv og bevægelse i de indre dele af
storbyområdet og i Ring 3-korridoren.
- Et overordnet regionalt cykelstinet fastlægges på baggrund af
Cykelsuperstiprojektet. Desuden fastlægges et overordnet regionalt rekreativt
stinet.
- Det præciseres, at de grønne kiler kan anvendes til klimatilpasning, når det
samtidig styrker kilens rekreative funktion.
Desuden lægger Fingerplan 2013 op til følgende aktiviteter med Lyngby-Taarbæk
Kommunes deltagelse:
- Projektsamarbejde om "Grønne bykiler" i forbindelse med byomdannelse
langs Ring 3
- Projektsamarbejde om strategi og rækkefølge i forbindelse med byomdannelse
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langs Ring 3.
Projekterne er i overensstemmelse med det politiske charter for
Ringby/Letbane-samarbejdet.
I forhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes tidligere høringssvar imødekommer
Fingerplan 2013 ikke kommunalbestyrelsens forslag om udpegning af stationsnære
arealer ved udvalgte lokalbanestationer. Forvaltningen finder det omvendt ikke
relevant at genfremsætte forslaget henset til fingerplanens nye bestemmelser om
fuld stationsnærhed ved letbanestationer.
På ovennævnte baggrund har forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til
høringssvar.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Det foreslås, at høringssvar afgives.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Helhedsplan for Bellevue Strandpark
.

Sagsfremstilling
Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af
bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og senere fremlagt i Økonomiudvalget den
23. august 2010 (bilag).
Her godkendte udvalget, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 i følge en
fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark mellem Naturstyrelsen, Gentofte
Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er
opdelt i 4 faser.
Udgiften på dengang 417.000 kr. skulle afholdes på kontoen til udvikling af
udflugtsmål fordelt over 2012, 2013 og 2014.
Helhedsplanen har siden 2010 været behandlet på strandparkens bestyrelsesmøder,
hvor Lyngby -Taarbæk Kommune er repræsenteret. Helhedsplanen forventes
finansieret via indbetalinger fra de fire ejere.
Der foreligger nu et mere detaljeret planmateriale for Bellevue Strandbad i form af
projektpræsentation 2012 udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i
samarbejde med Gentofte Kommune.
På bestyrelsesmødet i I/S Bellevue Standpark afholdt den 26. februar 2013 blev det
besluttet at igangsætte fase 1, som omfatter renovering af høfter og de kystnære
konstruktioner, da disse har akut behov for istandsættelse samt en udvidelse af
stranden. Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i perioden marts til juni
2013.
I/S Bellevue Strandpark anmoder i brev af 22. januar 2013 (bilag) Lyngby-Taarbæk
Kommune om at indbetale 442.000 kr., som er de nødvendige midler til
istandsættelsen af Bellevue Strandpark.
Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsudgiften vil sammenlagt for 2013 og
2014 således udgøre nævnte 442.000 kr.
Oprindeligt var den nødvendige økonomi til støtte af renoveringen af Bellevue
Strandpark afsat på budgetforslag 2011 for årene 2012, 2013 og 2014. Imidlertid
blev der ikke i det vedtagne budget 2012 afsat økonomi til udvikling af
udflugtsområder i 2012, 2013 og 2014, og kontoen udgik af investeringsoversigten.
Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af interessant selskabet Bellevue Strandpark
og således forpligtiget til at bidrage med sin andel i anlægsudgifterne.
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Økonomiske konsekvenser
Da opgaven ikke kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer, er det
nødvendig med en tillægsbevilling på i alt 442.000 kr.
Der peges derfor på en tillægsbevilling fordelt på 2013 og 2014 på i alt 442.000 kr.
således, at beløbet deles med 100.000 kr. i 2013 og merudgiften rapporteres i
forbindelse med 2. anslået regnskab for så vidt angår 2013 samt, at restbeløbet på
342.000 kr. for 2014 indgår i budgetgrundlaget for 2014-17.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling som beskrevet.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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ELENA-projekt
.

Sagsfremstilling
I EU-regi findes en ordning (som kaldes ELENA - European Local Energy
Assistance), der yder støtte til lokale og regionale myndigheders
energiinvesteringer.
På initiativ fra Region Hovedstaden blev der i vinteren 2011/foråret 2012
udarbejdet en undersøgelse af regionens og kommunernes interesse for at indgå i et
fælles kommunalt-regionalt ELENA-projekt. Undersøgelsen viste, at der er behov
for at igangsætte mere helhedsorienterede og systematiske energibesparelser i de
offentlige bygninger, og at ELENA-midler kan være med til markant at understøtte
en sådan indsats.
Efter aftale med KKR Hovedstaden har Region Hovedstaden (RH) derfor igangsat
en fælles regional/kommunal ELENA-ansøgning.
Det forudsættes, at ELENA-midlerne fører til energiinvesteringer i de offentlige
bygninger. Det er et krav, at der mindst skal være en faktor på 20 mellem
investering og støttebeløb. Det betyder, at støttebeløbet maksimalt kan udgøre 5 % i
forhold til investeringen. Ved at modtage teknisk bistand fra ELENA-programmet
accepterer projektets deltagere, at det modtagne beløb skal tilbagebetales i det
omfang, at denne faktor ikke opnås for projektet som helhed.
Foruden Region Hovedstaden er der konkret 11 kommuner, der deltager i
samarbejdet (Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe,
Gribskov, Hørsholm, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og København), hvor alle
deltagere redegør for ansøgte beløb til energiinvesteringer i egne bygninger. Der
ansøges om ELENA-støtte på 21,9 mio. kr., og såfremt der tildeles ELENA-midler
som ansøgt, er det estimeret, at der tilsammen kan gennemføres (lånefinansierede)
energiinvesteringer i de offentlige bygninger for ca. 459 mio. kr.
Det vurderes, at de samlede energiinvesteringer over tre år forventes at kunne lede
til besparelser på anslået ca. 32.454 MWh pr. år svarende til beregnet 9.547 tons
CO2 pr. år. Hertil kommer afledte effekter vedr. øget samarbejde mellem
deltagerne, kompetenceudvikling, besparelser via fælles undersøgelser og udbud
samt en beskæftigelsesmæssig effekt.
Region Hovedstaden står som ansøger og ledende deltager, og en samarbejdsaftale
mellem deltagerne fastlægger, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner
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skal foregå og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne, jf. det sagen vedlagte
materiale herom (Bilag).
Der nedsættes en styringskomite med repræsentanter fra samtlige deltagere, som
mødes en gang årligt. Endvidere nedsættes en administrativ styregruppe med
repræsentanter fra regionen (formand) og et antal kommuner. Regionen etablerer en
støttefunktion finansieret af ELENA-midler og partnernes medfinansiering til at
varetage den daglige ledelse af projektet.
Politisk godkendelse søges indhentet hos samtlige deltagere i april/maj 2013,
således at afsendelse af ansøgning til EU-kommisionen kan ske i juni 2013.
Såfremt ELENA-ansøgningen bliver imødekommet, vil projektperioden kunne
forløbe fra september 2013 til august 2016.
Projektet vil blive præsenteret og resultater fremvist på hjemmesider m.v., formidlet
via pressemeddelelser og artikler i faglige medier samt via deltagernes danske og
internationale netværk.
Forvaltningen vurderer, at deltagelsen i projektet understøtter, at kommunen for
relativt få midler kan få rådgivning til at forberede egne energirenoveringsprojekter
- både fra et sekretariat af rådgivere i regi af RH, men også i form af
erfaringsudvekslingsgrupper om f.eks. solceller og renovering af klimaskærm m.m.
med deltagelse af bl.a. nabokommuner, som det tidligere har været vanskeligt at
etablere samvirke med på dette område. Det vil i projektet også være muligt at få
indblik i erfaringer fra et beslægtet projekt i regi af Region Sjælland.
Deltagelse i projektet - hvis det opnår støtte - vil betyde, at kommunen i
projektperioden 2013-16 kan få op til 90 % i støtte til at forberede (rådgivning
m.v.) de energirenoveringsprojekter, der allerede er afsat midler til via energipuljen
og klimainvesteringspuljen. Dvs. at der da vil være flere penge til selve
gennemførelsen af energirenoveringsprojekterne i denne periode i forhold til de til
formålet afsatte midler.
Økonomiske konsekvenser
Kommunens forventede bygningsinvestering i perioden vil være på ca. 18 mio. kr.,
og hvor forvaltningen peger på en finansiering hovedsageligt via Energipulje og
Klimainvesteringspulje.
Herudover vil der være et bidrag til selve projektets finansiering ca. 0,1 mio. kr.
fordelt over 3 år og ligeledes finansieret via Energipuljen.
Udgifterne forventes således afholdt inden for en på forhånd afsat budgetramme.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
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Forvaltningen foreslår, at
1. kommunen deltager i projektet
2. at kommunes bygningsinvestering og deltagerfinansiering sker som beskrevet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk
Kommune
.

Sagsfremstilling
Den fremtidige rottebekæmpelse, jf. Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om
forebyggelse og bekæmpelse rotter” (nr. 696 af 20. juni 2012) indebærer, at
kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan, som beskriver tiltag og
initiativer i den forebyggende og bekæmpende indsats over for rotter.
Nogle af de væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse i forhold til tidligere
er;
 Anmeldelse om rotter i beboelse (indendørs) eller på fødevarevirksomheder
skal have tilsyn/besøg uden ubegrundet ophold.
 Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen varetages og udføres af
autoriserede personer.
 Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at følge den resistensstrategi, som er
udstukket af Naturstyrelsen.
 Kommunalbestyrelsen skal lade en handlingsplan udarbejde minimum hvert 3.
år
 Kommunalbestyrelsen skal lade rottespærrer opsætte, hvor det er
hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
o
Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
o
I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem,
daginstitutioner og parcelhusområder
Forvaltningen har samarbejde med rådgiverfirmaet A.C. Heiberg udarbejdet
"Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Lyngby-Taarbæk
Kommune – 2013-2015" (bilag).
I planen beskrives de tiltag, som kommune har valgt at fokusere på i den
kommende 3-årige periode. Tiltagene skal understøtte vision og målsætninger for
rottebekæmpelsen i kommunen.
Visionen er, at borgerne skal opleve, at de er sikret en målrettet og effektiv løsning i
tilfælde af rotteproblemer.
Målsætningerne er, at:
 skaffe viden om forekomst og årsager til rotter i Lyngby-Taarbæk Kommune
 nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Lyngby-Taarbæk
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 holde rotterne inde i kloakken
 kommunen, med forebyggende tiltag, nedbringer mængden af gift pr. ejendom
 sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse
 effektivisere og målrette det kommunale tilsyn og den kommunale
håndhævelse på rotteområdet
Der er fastsat i alt 13 tiltag/initiativer i planen.
Et af de mest økonomisk omfattende initiativer er opsættelse af rottespærrer på
kommunale bygninger – hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt:
 Eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner
 I forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem,
daginstitutioner og parcelhusområder
Kommunens udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret
og fastsættes fra år til år som en promillesats af ejendomsværdien. Gebyrets
størrelse afhænger af de aktuelle og planlagte udgifter i forbindelse med
rottebekæmpelsen og kan derfor variere fra år til år. Udgifterne kan omfatte
førnævnte opsættelse og vedligeholdelse af rottespærrer på kommunale
ejendomme, administration af forebyggelses- og bekæmpelsesindsatsen, evaluering
af rottebekæmpelsen, kontrol med det anvendte bekæmpelsesfirma samt udgifter til
rådgiver.
Betaling af gebyret er fælles for alle; dvs., at der skal således betales gebyr uanset,
om der bekæmpes rotter på den enkelte ejendom eller ej.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende rammer, da udgifter til forebyggelse og
bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret.
Taksten fastsættes en gang årligt og forelægges Kommunalbestyrelsen til
godkendelse i oktober sammen med øvrige takster.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at ”Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2015” danner grundlag for den fremtidige
administration af området.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013
Anbefalet.
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Økonomiudvalget den 23. maj 2013
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Afholdelse af valg til Ungerådet
.

Sagsfremstilling
Ungerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune anmoder om at få ændret valgdagen for
Ungerådet. Den nuværende valgdag ligger i henhold til vedtægterne i januar måned
hvert år. Ungerådet ønsker i stedet at valgdagen skal ligge i september måned hvert
år.
Ungerådet vurderer, at det har mistet medlemmer, fordi valgperioden følger
kalenderåret og ikke skoleåret. Der er f.eks. unge, som vælger at tage et år på
efterskole og derfor må udtræde af ungerådet for tidligt. Derudover har man i
september en bedre mulighed for at lære den nye arbejdsbyrde at kende, når man
skifter fra folkeskole til ungdomsuddannelse.
Hvis det besluttes at følge Ungerådets anmodning, skal vedtægterne for Ungerådet,
§ 2, stk. 2,4 ændres, således at der står "september" i stedet for "januar". Ændringen
foreslås at gælde fra 1. august 2013. Sagen forelægges også Kultur- og
Fritidsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at § 2, stk. 2,4 i vedtægterne for Ungerådet ændres pr. 1.
august 2013, så der står "september" i stedet for "januar".

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. maj 2013
Anbefalet.
Jørn Moos (V) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Anbefalet.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Lokalplan 242 for Bakketoppen - endelig vedtagelse
.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 242 for Bakketoppen fremlægges til endelig vedtagelse.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 18. januar 2013 til den 15.
marts 2013.
I løbet af høringsperioden er der indkommet 4 henvendelser med i alt 16 indsigelser
og bemærkninger. Disse er refereret og kommenteret i indsigelsesnotat af 26. marts
2013 (bilag)
Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af indsigelserne foretages nogle mindre
justeringer i lokalplanen:
1 henvendelse bemærker, at der i lokalplanen ikke er specificeret farve på mursten
på etplanshusene. Der gøres opmærksom på, at farverne er bestemt af et mønster i
området. På den baggrund foreslår forvaltningen, at §§ 6.5.2 og 7.2.1, justeres
således, at nybyggeri skal opføres i samme farve sten som det oprindelige byggeri
på grunden.
1 henvendelse stiller spørgsmål til, hvorvidt solcelleanlæg skal fylde hele tagfladen
på etplanshusene. Forvaltningen ser det som relevant at solceller placeres således, at
der opnås en god helhed på tagfladen, men foreslår, at det imødekommes, at
solcelleanlæg ikke behøver at fylde hele tagfladen. Derfor foreslås § 7.1.6 ændret
således, at solceller skal placeres i forhold til principskitsen, men ikke behøver at
fylde hele tagfladen.
2 henvendelser bemærker antallet af småbygninger og deres omfang. Forvaltningen
foreslår, at lokalplanen ændres således, at der kan opføres et frit antal småbygninger
på hver grund, såfremt arealet på den enkelte bygning ikke overstiger 30 m2 og, at
det samlede areal af småbygningerne ikke overstiger 40 m2 pr. ejendom. Dette
medfører i givet fald ændringer af § 8.1.
Der er desuden fortaget redaktionelle ændringer.
I forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse ophæves servitut BC 354 af 12.
november 1952..
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer som er
beskrevet i indsigernotat af 26. marts 2013.

Byplanudvalget den 15. maj 2013
Anbefalet.
Henrik Brade Johansen (B) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.
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Anmodning om optagelse af sag om anvendelse af sparede lønkroner som følge
af konflikten med lærerne
.

Trine Nebel Schou har i e-mail af 5. april 2013 anmodet om optagelse af sag på
dagsordenen om med følgende ordlyd:
"Sag til BUU: Sparede lønkroner skal tilbage til eleverne
Radikale Venstre ønsker at sikre, at de sparede lønkroner fra konflikten mellem KL
og Danmarks Lærerforening tilgår vores elever.
Hvad der er sparet må således i denne sag IKKE være tjent. Alle midler bør
bruges til mere undervisning, aktiviteter eller andet relevant for eleverne, der ville
have haft glæde af lønkronerne, hvis der ingen konflikt havde været. Radikale
Venstre håber at et samlet Børne- og Ungdomsudvalg kan bakke op om denne
beslutning, der i bekræftende fald skal godkendes af økonomiudvalget.
Radikale Venstre ønsker oplæg fra forvaltningen om, hvordan en sådan
tilbageførsel ville kunne anvendes i praksis."

Børne- og Ungdomsudvalget den 16. maj 2013
Udvalget anbefaler, at økonomiudvalget træffer beslutning om at tilvejebringe
hjemmel til at de sparede lønmidler som følge af lock-outen forbliver på
skoleområdet, herunder vurderer, hvorvidt der i dette tilfælde vil være behov for en
dispensation for overførselsreglerne.
(F) foreslår, at eleverne fra og med det kommende skoleår fuldt ud kompenseres for
de resterende undervisningstimer, der gik tabt under lock-outen, idet F finder det
helt uacceptabelt at eleverne i Lyngby-Taarbæk skal miste timer pga.
lærerkonflikten. Spørgsmålet om eventuelle merudgifter oversendes til
budgetforhandlingerne.
For stemte 1 (F)
Imod stemte 4 (B, A, V)
Undlod at stemme (C)
(B) foreslår, at eleverne kompenseres for den læring, der gik tabt under lockouten.
Skolebestyrelserne anmodes om at give en tilbagemelding om, hvordan dette
foreslås gjort på den enkelte skole.
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For stemte (B, V, A)
Imod stemte (F)
Undlod at stemme (C)
(F) begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.
Bodil Kornbek (S) var fraværende.
--Til brug ved sagens fremlæggelse for kommunalbestyrelsen har forvaltningen
iværksat udarbejdelse af et notat som bilag til sagen.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Drøftet.
Forvaltningens notat af 28. maj 2013 om anvendelse af sparede lønkroner som
følge af konflikten med lærerne forelå.
De sparede lønmidler som følge af "lockouten" bruges til at erstatte den
undervisning, der gik tabt under konflikten. Selve tilrettelæggelsen, herunder
friheden til at disponere i de enkelte fag, hvilke år erstatningstimerne skal falde
osv., overlades til skolerne. Skolerne melder tilbage til det politiske niveau om den
planlagte implementering forud for endelig vedtagelse.
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Etablering af en fælles rensekoncern
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet spørgsmålet om at deltage i
etablering af en fælles rensekoncern i hovedstadsområdet, jf. de sagen vedlagte
protokoludskrifter af kommunalbestyrelsens møder den 23. april 2012 og 28.
februar 2013.
I hovedstadsområdet foretages rensning af spildevand primært af
Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Lyngby-Taarbæk
Kommune er medejer af Lynettefællesskabet I/S med en beskeden ejerandel.
De 15 kommuner, der ejer Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre
I/S, har primo 2013 hver især truffet principbeslutning om at deltage i etablering af
en fælles såkaldt "Rense-koncern" i form af en model, hvor der etableres en
koncern med to renseselskaber og et serviceselskab (Renseservice A/S), hvori
ansatte fra Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre samles.
De nuværende to § 60-fællesskaber opløses, og deres aktiver og passiver indskydes
i nye renseselskaber. De to renseselskaber vil varetage samme opgaver som hidtil,
de vil fortsat have hvert deres prisloft, og finansiering af investeringer vil fortsat
afholdes af det enkelte renseselskab - dog således at investeringer til fælles nytte vil
blive finansieret i fællesskab.
Der er udarbejdet det sagen vedlagte udkast til ejeraftale (bilag), der bl.a. regulerer
sammensætningen af bestyrelsen i det fælles selskab, bestyrelsens vederlag samt
fastsætter regler om minoritetsbeskyttelse. Herudover indeholder aftalen
ejerfordelingen mellem de 15 kommuner, der er fastsat på baggrund af debiterede
vand-mængder og de materielle anlægsaktiver:
Albertslund
Kommune
Ballerup
Kommune
Brøndby
Kommune
Frederiksberg
Kommune
Gentofte
Kommune
Gladsaxe
Kommune
Glostrup

3,34%
4,71%
4,64%
8,10%
6,00%
3,12%
3,53%

Hvidovre
Kommune
Høje-Taastrup
Kommune
Ishøj
Kommune
Københavns
Kommune
Lyngby-Taarb
æk Kommune
Rødovre
Kommune
Vallensbæk

5,04%
4,46%
2,22%
47,20%
0,18%
3,22%
1,52%
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Kommune
Herlev
Kommune

2,72%

Kommune
I alt

100%

Ejeraftalen, herunder vedtægter for koncernens selskaber, er nærmere beskrevet i
det sagen ligeledes vedlagte "rammenotat" (bilag). Notatet indeholder en oversigt
over de væsentligste forskelle og ligheder mellem den nuværende og den foreslåede
organisering og redegør for den økonomi- og kontraktsgennemgang, der er
foretaget af selskaberne, herunder m.h.t. kommunernes hæftelsesforhold.
Kommunerne hæfter pt. for de lån, der er optaget af Lynettefællesskabet I/S og/eller
Spildevandscenter Avedøre I/S. I modsætning hertil hæfter ejerne af et aktieselskab
ikke umiddelbart for selskabets forpligtelser. Ved overgangen til aktieselskaber skal
kommunerne derfor stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra de
eksisterende rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. (Spørgsmålet om
garantiprovision behandles, når kommunalbestyrelsen skal stille den fornødne
garanti.)
Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til ejeraftale mv. giver den efter
forholdene fornødne styring og indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i
Rense-koncernen. Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse af
opløsningen af de to eksisterende rensefællesskaber er ligeledes vedlagt sagen
(bilag).
Ved etableringen af Rense-koncernen modtager hver kommune aktier i Rens
Holding A/S. Den enkelte kommune kan lokalt vælge at indskyde sine aktier i et
hel- eller delejet aktieselskab og derved blive indirekte ejer af Rense-koncernen, jf.
rammenotatet. Kommunens myndighedsopgaver (planopgaver, tilladelse mv.)
påvirkes ikke af, hvor ejerskabet placeres.
Det følges af kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013, at kommunens
ejerandel af fællesskabet søges overdraget til kommunens forsyningsselskaber efter
nærmere aftale. Forvaltningen har indledt drøftelse med forsyningsselskaberne om
aktiernes evt. ejermæssige overgang dertil.
Opgaven med rent praktisk/administrativt at forberede og implementere den nye
organisering udføres af en midlertidig bestyrelse (interim-bestyrelse). Hver
kommune kan udpege en repræsentant til den midlertidige bestyrelse.
Det er hensigten, at interim-bestyrelsen påbegynder sit arbejde, når den sidste
kommune har truffet beslutning om at deltage i etableringen af Rense-koncernen. Et
første møde i interim-bestyrelsen påtænkes afholdt i uge 26 (den 24. - 28. juni)
2013.
Rense-koncernen vil blive selskabsmæssigt etableret i december 2013 og således, at
den endelige bestyrelse for koncernen sammensættes ud fra konstitueringerne efter
kommunalvalget. Interim-bestyrelsens funktionsperiode er således afgrænset til
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resten af 2013, og forvaltningen peger på, at kommunen lader sig repræsentere af
hensyn til information m.v.
Økonomiske konsekvenser
Til brug for etableringen af Renseservice A/S skal der være en indskudskapital,
som kommunerne indbetaler fordelt efter deres ejerandel af den nye koncern.
Lyngby-Taarbæk Kommune skal således foranledige indbetalt ca. ejerandel x
500.000 kr. Det endelige beløb beregnes, når vandmængderne for 2012 foreligger.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kommunen tilslutter sig, at Lynettefællesskabet I/S opløses i overensstemmelse
med Statsforvaltningen Hovedstadens forhåndsgodkendelse heraf,
2. kommunen i overensstemmelse med ejeraftalen og vedtægterne deltager i den
fælles Rense-koncern gennem at kommunen som beskrevet indskyder sin ejer-andel
af Lynettefællesskabet I/S (samt indbetaler ejerandel i Renseservice A/S) og i
forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for
kommunens andel af de eksisterende lån
3. forvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne skridt til at gennemføre
etableringen og opløsningen
4. der udpeges en person til den interim-bestyrelse, der skal forberede den
administrative m.v. etablering af Rense-koncernen.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013
Godkendt.

