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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen

Protokol

Torsdag den 26. september 2013 kl. 17:00
afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus.
Medlemmerne var til stede, undtagen:
Trine Nebel Schou (B). I stedet for Trine Nebel Schou
deltog Ole Møller.
Dorete Dandanell (F).
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende i forbindelse
med behandlingen af sag nr. 10.
Sofia Osmani (C) var fraværende i forbindelse med
behandlingen af sag nr. 3.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende i
forbindelse med behandlingen af sag nr. 3, 4 og 6.
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1.
Kunstgræsbane i Lundtofte, justering af anlægsbevilling
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. marts 2013 (punkt 5) en anlægsbevilling
på 0,5 mio. kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Lundtofte. Lundtofte Boldklub
skulle selv bidrage med 750.000 kr. Af de 750.000 kr. skulle der afløftes for moms
17,5 pct., hvilket gav en samlet projektsum på 1.118.750 kr.
Efterfølgende har klubben formået at samle yderligere 207.575,76 kr. ekstra ind,
hvormed klubbens samlede bidrag er på 957.575,76 kr. Efter afløftning af moms på
17,5 pct. udgør klubbens samlede bidrag 790.000 kr. Lundtofte Boldklub har den 9.
september 2013 overført klubbens andel af projektsummen til kommunen.
Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 12. september 2013 (punkt 10) at
imødekomme Lundtofte Boldklubs ansøgning om yderligere 40.000 kr. De 40.000
kr. skal finansieres af start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.
Finansieringen af de 40.000 kr. forudsætter en godkendelse i
Folkeoplysningsudvalget.
Den samlede ny anlægssum for projektet udgør nu 1.330.000 kr. Hvoraf kommunen
bidrager med 540.000 kr. og Lundtofte Boldklub med 790.000 kr. (efter afløftning
af moms). De ekstra penge har betydet, at der kan bygges en 7 mandsbane + en 3
mandsbane frem for en enkelt 5 mandsbane.
Da Kommunalbestyrelsen formelt skal godkende en justering af anlægsbevillingen
og en justering af projektsummen, er det nødvendig, at Kommunalbestyrelsen får
forelagt sagen igen.
Forvaltningen anbefaler, at projektet fortsætter som planlagt, og følger den
oprindelige tidsplan i udvalgssagen fra marts 2013.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i nedenstående oversigt. Af oversigten
fremgår det. at Lundtofte Boldklub bidrager med yderligere 207.575,76 kr. og at
kommunen bidrager med yderligere 40.000 kr. Kommunens yderligere bidrag på
40.000 finansieres af start- og udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013, s.5

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der meddeles yderligere indtægts- og udgiftsbevilling på
bidraget fra Lundtofte Boldklub på 207.576 kr. og en udgiftsbevilling på yderligere
40.000 kr. i 201,3 finansieret af start- og udviklingspuljen under
Folkeoplysningsudvalget, jvf. beslutning på Kultur- og Fritidsudvalgets
septembermøde.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt.
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2.
Lejerbo - afd. 038-0 Mølleåparken - byggeskader og forbedringsarbejder,
skema C
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2011 at indstille over for
Landsbyggefonden at godkende skema B-ansøgning om renoveringsarbejder i
Boligorganisationen Lejerbo, afdeling Mølleåparken.
Lejerbo har den 2. september 2013 på vegne af afdeling Mølleåparken anmodet
kommunalbestyrelsen om indstille projektets skema C - endeligt byggeregnskab til godkendelse i Landsbyggefonden.
Af det fremsendte materiale fremgår, at den endelige udgift til projektet - skema C udgør 8.349.582 kr. mod budgetteret 8.204.560 kr., svarende til en merudgift på
145.022 kr.
På baggrund af finansieringen vil den gennemsnitlige årlige m2-leje trods
merudgiften forblive stort set uændret, således at m2-lejen fortsat som følge af
finansieringen bliver på ca. 735 kr. incl. finansieringen af byggeskaderenoveringen
på ejendommen.
I forbindelse med ansøgningen er der ikke anmodet om kommunegaranti til det
konkrete projekt.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det indstilles over for Landsbyggefonden at godkende
skema C-ansøgningen.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
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Godkendt.
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3.
Beskæftigelsesplan 2014
.

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet den sagen vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2014
(bilag). Planen tager udgangspunkt i ministerens mål for jobcentrene det kommende
år og er tilpasset de lokale rammevilkår og udfordringer, hvorfor der suppleres med
lokale mål. Der er endnu ikke sat resultatniveauer for de respektive mål, som
forelægges ultimo 2013 med udgangspunkt i beskæftigelsesregionens mål for
indsatsen samt seneste konjunkturvurdering.
Udkastet har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland samt
Det lokale Beskæftigelsesråd hen over sommeren. Der er indkommet høringssvar
fra Beskæftigelsesregionen, AC, LO og FTF. Høringssvarene kvitterer
gennemgående for en ambitiøs beskæftigelsesplan. LO og FTF har dertil en række
anbefalinger til arbejdet med de konkrete indsatser, som jobcenteret vil lade indgå i
det samlede grundlag.
Nedenfor skitseres ministermålene samt supplerende lokale mål for 2014:
Flere unge skal have en uddannelse - jobcentrene skal sikre, at flere unge uden
uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december
2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint
fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af unge under 30 år skal begrænses
til x personer i dec 2014, svarende til et fald på x procentpoint fra
december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Der skal være fokus på afdækning og
opfølgning på 'mørketallene' - ledige uden en uddannelse, som ikke er
i offentlig forsørgelse og ikke i kontakt med Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU).
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Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til borgere på kanten af arbejdsmarkedet jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
 Tilgangen til personer på førtidspension skal begrænses til x personer i
december 2014 (rullende år), svarende til et fald på x pct. fra december 2012
til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af personer på ledighedsydelse skal
begrænses til x personer i december 2014, svarende til et fald på x
pct. fra december 2012 til december 2014.
Langtidsledigheden skal bekæmpes - jobcentrene skal sikre, at antallet af
langtidsledige personer begrænses mest muligt.
 Antallet af langtidsledige - dvs. ledige, der har været ledige min. i 80 pct. af
tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til x personer i december
2014, svarende til et fald på x pct. fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere
maksimalt stige med x pct. fra december 2012 til december 2014,
svarende til en stigning på x personer.
 Lokalt supplerende mål: Antallet af ledige akademikere skal falde
med x pct. fra december 2012 til 2014, svarende til et fald på x
personer.
En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne - jobcentrene skal styrke
samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
 Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i
december 2014 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x
procentpoint fra december 2012 til december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Andelen af borgere i virksomhedsrettet
aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum
være x pct. i december 2014.
 Lokalt supplerende mål: Andelen af borgere, som har mere end 12
måneders ledighed, i virksomhedsrettet aktivering skal minimum
være x pct. i december 2014
I beskæftigelsesplanen uddybes indsatsen på de respektive områder, herunder
fortsatte hovedspor og nye tiltag med henblik på at nå målene 2014.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2014 tages til efterretning.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Taget til efterretning, idet forvaltningen som anført i sagen vender tilbage ultimo
2013 vedr. resultatniveauer for de respektive mål.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013, s.12

4.
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20/2009
.

Sagsfremstilling
Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej har været fremlagt i
offentlig høring fra den 1. juli 2013 til den 26. august 2013. Der er ikke indkommet
indsigelser til kommuneplantillægget.
Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplanforslag 236 for et
område ved Nordvej og skal muliggøre at Lundtoftevej 150 kan anvendes til
offentlige formål i lighed med de rammebestemmelser, som i dag gælder for DTU.
Den vedtagne ramme vil således rent geografisk omfatte Lundtoftevej 150 og DTU.
Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Naturstyrelsen, som oplyser, at der
ikke i tilstrækkeligt omfang er redegjort for grundvandsinteresserne i
Kommuneplantillægget. Kommuneplantillæg 20 dækker et område, som er udpeget
som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder), og den
sydvestlige del af områder er udpeget som Nitrat-Følsomt Indvindingsområde
(NFI-områder). Del af ramme 5.3.90 for Lundtofte erhvervsområde vil med
kommuneplantillægget blive overført til ramme 1.7.90 DTU. Det overførte
rammeområde indeholder pt. mulighed for industri/håndværk: fremstillings- byggeog anlægsvirksomhed, engroshandel og transportvirksomhed. Derudover må der
indrettes lokaler til administration, produktudvikling, forskning,
personaleuddannelse mv., hvis disse formål har haft sekundær karakter. Boliger er
ikke tilladt. Bebyggelsesprocenten er sat til 70 og etageantallet til 3.
Med kommuneplantillæggets vedtagelse vil en mindre del af ramme 5.3.90 (den
del, som har tilhørt Hempels Skibsfarvefabrik) få følgende rammebestemmelser:
Offentlige og private formål som undervisning, forskning, innovation, kollegier,
konferencevirksomhed samt produktion i begrænset omfang, herunder lokalisering
af mindre virksomheder eller afdelinger af virksomheder, som kan udnytte en
tilknytning til DTU´s aktiviteter. Bebyggelsesprocenten sættes til 60 og
bygningshøjden til max. 33.
De nye anvendelsesmuligheder vurderes ikke at være mere grundvandstruende i
forhold til OSD-områderne end nuværende rammebestemmelser, idet de tidligere
anvendelsesmuligheder til industri/håndværk mv. vil blive erstattet med
anvendelser, der ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.
Den sydligste del af kommuneplantillægget (DTU´s sydligste spids) er udpeget som
nitrat-følsomt indvindingsområde. Kommuneplantillægget medfører ingen ændrede
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anvendelsesmuligheder i forhold til gældende kommuneplanramme, hvorfor der
ikke vil være miljømæssige konsekvenser for det pågældende område.
Forinden kommuneplantillæggets offentliggørelse vil der indgå en præcisering af,
at de nye anvendelsesmuligheder ikke vil være mere grundvandstruende end den
eksisterende arealanvendelse.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og
Nordvej vedtages endeligt med en præcisering af rammeændringernes påvirkning
på OSD og NFI- områderne.
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Udsat.
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5.
Lokalplan 195 for Furesøkysten - fornyet forelæggelse - endelig vedtagelse
.

Sagen forelægges på ny.
Den 20. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplanforslag 195
med en række ændringer.
Følgende blev endvidere besluttet med 13 stemmer (F + V + O + Trine Nebel
Schou):
"De i byplanvedtægt nr. 4 og nr. 5 foretagne arealudlæg til sti opretholdes, idet det
bemærkes at arealudlæg til sti ved Gyvelholm blev ophævet i 1994 med lokalplan
124 for Gyvelholm.
Der afholdes fornyet høring af 6 ugers varighed om ændring af lokalplanforslagets
pkt. 12.1 og pkt. 12.2 således, at
a. Byplanvedtægt nr. 4 ophæves, bortset fra § 3, stk. 6 (sidste afsnit i § 3,) vedr. sti
langs Furesøbredden til offentlig færdsel og de heraf berørte ejendomme jf. § 2,
og der henvises til byplanvedtægtens kortbilag 1.
b. Byplanvedtægt nr. 5 ophæves bortset fra § 3, stk. 2 (sidste afsnit i § 3, ”Stier”,
dog undtagen linje 5-6) vedr. 10 m bredt areal til offentlig stiforbindelse og de
heraf berørte ejendomme jf. § 2.
c. Desuden tilføjes note til pkt. 12 med byplanvedtægternes ordlyd samt note om,
at Gyvelholm ikke er omfattet.
Endvidere afholdes et borgermøde efter nærmere tilrettelæggelse.
Imod stemt 8 (A + Henrik Brade Johansen + C)".
Efter den fornyede høring blev sagen behandlet i Byplanudvalget den 13. juni 2013,
hvor udvalget anbefalede, at arealudlæg til sti ikke indgår i lokalplanen. Der blev
henvist til, at der i stedet arbejdes på etablering af broer og brolaug. Samtidig blev
det anbefalet, at pkt. 8.1.1 ændres.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.
På kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013 blev sagen besluttet udsat med
17 stemmer. 3 (C) undlod at stemme.
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Den fornyede høring fandt sted fra den 28. januar - 11. marts 2013. Der er
indkommet 182 henvendelser, heraf vedrører 100 henvendelser et ønske om, at de i
byplanvedtægt nr. 4 og nr. 5 foretagne arealudlæg til sti opretholdes, og 80
henvendelser vedrører et ønske om, at de foretagne arealudlæg ikke opretholdes.
Indsigelser og bemærkninger er nærmere gennemgået i notat om fornyet høring af
23. maj 2013 (bilag).
Borgermødet blev afholdt den 4. marts 2013 (bilag)
Hovedpunkterne i henvendelserne er:
For opretholdelse af arealudlæg til sti:
- Muligheden for at anlægge en sti engang ud i fremtiden bevares
- Offentlige parker og stier vil ikke længere være ”blindgyder”
- Området forbindes til ét stort sammenhængende naturområde med mange
turmuligheder
- Spadsereturen eller løbeturen går langs søbredden i stedet for ad villaveje
- En natursti vil være en smuk adgangsvej fra villakvarter til Kaningården og
Furesøbad
- Opretholdelse af arealudlæg til sti vil være status quo, og vil derfor ikke koste
kommunen noget
- Grundejerne langs søbredden har kendt til arealudlægget, da man købte
ejendommen
- En sti ville komme de mange til gode, og ikke kun de få
- En sti vil ikke forringe områdets natur. En trampesti kan passes ind f.eks. langs
skrænten
- En sti vil helt eller delvist kunne anlægges på søbredden, som staten ejer i de
fleste tilfælde
Imod opretholdelse af arealudlæg til sti:
- En sti vil krænke privatlivets fred
- Ekspropriation af privat ejendom er en krænkelse af den private ejendomsret
- Anlæg af en sti vil koste kommunen rigtig mange penge. Udgifter til udlæg, anlæg
og vedligeholdelse af stien kan bruges bedre mange andre steder
- Et stianlæg vil forringe kystens landskab og natur og spolere idéen om, at
kyststrækningen skal være så uberørt og skovagtig som muligt
- En sti vil betyde opsætning af hegn, hække mv. som bredejernes værn mod stien
- Aktiviteter på stien så som mountainbikere, hundeluftere mv. vil være skadelige
for naturen og genere naboerne
- Det rigeligt, at man kan bruge søvejen. Hvis man vil ned til Furesøens bredder, så
bruges de offentlige parker og skovene
- Anlæg af sti vil indebære, at over 30 huse ved søen skal rives ned
Ovennævnte synspunkter vurderes ikke at indeholde nye synspunkter.

Indsigelser fra grundejerne langs Furesøen og DN-Lyngby- Taarbæk
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En indsiger oplyser, at han på vegne af grundejerne, der er omfattet af lokalplan
195, gør indsigelse mod ændring til punkt 12 i lokalplan 195, og at han mener en
vedtagelse af planen vil være i strid med gældende lovgivning og den kommunale
planlægning for området. Det oplyses, at hvis ændringen fastholdes vil han dels
indbringe sagen for Natur- og Miljøklagenævnet, dels udtage en stævning fra en
række af grundejerne med påstand om, at vedtagelsen om arealudlæg til sti langs
kysten er ulovlig og/eller medfører erstatningskrav efter Planlovens § 48, stk. 2.
Der henvises i øvrigt til brev af 30. november 2012 til kommunen fra advokat
Birgitte Refn Wentzel v/advokat Kirsten Frijs, Mazanti-Andersen m.fl. (Brevet er
forelagt for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen ved sagens behandling den 5.
og den 20. december 2012).
Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk oplyser, at man vil påklage
sagen til Natur- og Miljøklagenævnet, da man mener at opretholdelse arealudlæg til
sti vil være i strid med kommuneplanen og dermed i strid med planloven.
Disse henvendelser vurderes at være nye. Der henvises til internt notat af 23. maj
2013 om om emnet. Forvaltningen vurderer, at de i byplanvedtægt 4 og 5 anførte
arealudlæg til sti aldrig har fremgået af kommuneplanen, idet den første
kommuneplan blev vedtaget i 1980'erne.
Ved gennemgang af det foreliggende materiale om kommuneplaner m.m., har det
ikke kunnet afklares, om byplanvedtægternes arealudlæg til sti blev drøftet/vurderet
i forbindelse med beslutningen om at forlægge stiføringen af den regionale,
rekreative sti til at følge Furesøvej.
Efter forvaltningens opfattelse vil en sti etableret i overensstemmelse med
arealudlægget i byplanvedtægt 4 og 5 være at betragte som en lokal sti, der ikke
medtages i kommuneplanen.
Forslag til 3 nye bådebroer ved kommunens parker langs Furesøkysten
Grundejerne ved Furesøen og Danmarks Naturfredningsforening, Lyngby-Taarbæk
uddyber i en fælles henvendelse deres forslag til kommunalbestyrelsen af 7. maj
2012 om etablering af 3 bade/bådebroer ved de offentlige parker, så adgangen til
Furesøen forbedres. Der foreslås etablering af et brolaug til anlæg og drift af
broerne med deltagelse fra: Kommunen (som grundejer), grundejere i området,
repræsentanter fra de to lokale grundejerforeninger og Danmarks
Naturfredningsforening.
Anlæg af broerne finansieres med fondsmidler, som skaffes i et samarbejde mellem
Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og grundejerne. Driften af broerne
gøres udgiftsneutralt for kommunen, idet brugerne (brolauget) tager sig af denne
opgave.
Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges særskilt for Teknik- og Miljøudvalget.
Efter indsigelsesfristen udløb den 13. marts 2013 er der indkommet en henvendelse
fra Foreningen Furesø Natursti, om at grundejerne aldrig har haft krav på
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erstatning jf. § 48, idet et eventuelt krav er forældet og idet området ligger inden for
søbeskyttelseslinjen. Desuden oplyses, at forslag til folketingsbeslutning om
styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med kommunal ekspropriation
(B50) ikke længere er relevant, samt at hvis der endelig skulle blive vedtaget et
lignende lovforslag, vil det kun gælde fremadrettet og dermed ikke påvirke de
gældende byplanvedtægter. Kommunalbestyrelsen kan derfor uden risiko vedtage
det seneste lokalplanforslag med fastholdelse af arealudlæg til sti.
Efter forvaltningens opfattelse giver henvendelsen ikke anledning til ændring af
tidligere vurdering om, at det er tvivlsomt, om en eller flere grundejere skulle kunne
gennemføre et overtagelses- og erstatningskrav mod kommunen baseret på
Planlovens § 48, men at dette omvendt ikke fuldstændigt kan udelukkes.
Ønsker om udsigt - delområde 7
Henvendelse fra en gruppe bestående af grundejere indenfor delområde 7. Man
mener ikke, at der er taget tilstrækkelig stilling til højde på byggeri og beplantning
for huse i 1. række i forhold til de bagvedliggende huse. Det foreslås derfor, at der
indskrives retningslinjer for bebyggelse og beplantning i lokalplanredegørelsen.
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indarbejde forslaget. Det
foreslås, at der på side 12 linje 5, under delområde 7 tilføjes (med kursiv): Det er
målet, at bevare og forstærke beplantningen især langs søbredden. Det henstilles
dog samtidig, at der ved beplantning på den øverste del af grundene tages hensyn
til naboers og publikums ønske og mulighed for at opnå udsigt over Furesøen,
således at beplantning opstammes eller beskæres i rimelig omfang.
Reflekterende tagmaterialer
Byplanudvalget besluttede den 16. januar 2013 at ændre glanstal for tagmaterialer
til 15. På den baggrund foreslås pkt. 8.1.1 i lokalplanforslaget justeret til følgende:
For delområde 1, 3, 4, 5 og 7 gælder, at der ikke må anvendes tagmaterialer med en
glansværdi højere end 15. Solceller/solfangere er dog undtaget.
Det vurderes ikke, at der skal afholdes fornyet høring, da ændringen er en
præcisering af pkt. 8.1.1, der fastsætter, at der ikke må anvendes reflekterende
tagmaterialer.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de eksisterende økonomiske rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
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1. det afklares om de indkomne høringssvar og det afholdte borgermøde giver
grundlag for ændring af den af Kommunalbestyrelsen trufne beslutning af den
20. december 2012 om at opretholde arealudlæg til sti i lokalplanforslag 195
med undtagelse af Gyvelholm.
2. pkt. 8.1.1 ændres til følgende: For delområde 1, 3, 4, 5 og 7 gælder, at der ikke
må anvendes tagmaterialer med en glansværdi højere end 15.
Solceller/solfangere er dog undtaget.
Byplanudvalget den 13. juni 2013
Ad 1. Anbefalet, at arealudlæg til sti ikke indgår i lokalplanen. Der henvises til, at
der i stedet arbejdes på etablering af broer og brolaug.
Ad 2. Anbefalet.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende
Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013
Sagen besluttet udsat med 17 stemmer. 3 (C) undlod at stemme.
Kommunalbestyrelsen den 5. september 2013
F ønskede sagen udsat under henvisning til forretningsordenens § 6, stk. 2.
Borgmesteren foreslog, at sagen ikke udsættes.
For forslaget stemte 10 (O, C samt Søren P. Rasmussen, Paul Knudsen, Jørn Moos,
Anne Körner, Gitte Kjær-Westermann, Christina Stenberg Lillie).
Imod stemte 10 (A, F, Birgitte Hannibal og Trine Nebel Schou).
1 (Henrik Brade Johansen) undlod at stemme.
Sagen herefter udsat.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
A foreslog, at der afholdes en høring med deltagelse af uvildige eksperter, før der
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træffes afgørelse.
For forslaget stemte 11 (F, B, O, A og Birgitte Hannibal).
Imod stemte 8 (C, Gitte Kjær-Westermann, Paul Knudsen og Anne Körner, Jørn
Moos og Søren P. Rasmussen)
1 (Christina Stenberg Lillie) undlod at stemme.
Sagen herefter tilbagesendt til Byplanudvalget.
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6.
Lokalplan 236 for et område ved Nordvej - endelig vedtagelse
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 at sende Lokalplanforslag 236
for et område ved Nordvej i høring og forslag til lokalplan har på den baggrund
været fremlagt i offentlig høring fra den 1. juli 2013 til den 26. august 2013. I løbet
af denne periode er der indkommet én bemærkning.
Det påpeges af Foreningen for Polyteknisk Flyvegruppe, som ejer ejendommen
Nordvej 237, at de eksisterende bygninger på DTU nord for Nordvej ikke er tegnet
ind på kortbilagene.
Forvaltningen kan oplyse, at dette er en fejl, og at bygningerne vil blive indtegnet
inden lokalplanen bliver offentligjort.
Lokalplanens område omfatter den del af DTU, som ligger nord for Nordvej samt
Lundtoftevej 150 (tidligere Hempel). Lokalplanen muliggør, at området kan
benyttes til offentlige formål i lighed med DTU´s nuværende aktiviteter. Herunder
undervisning, forskning, innovation, kulturelle aktiviteter, kollegier mv. Derudover
må max. 25 % af hele DTU´s område anvendes af private videnstunge, mindre
virksomheder eller afdelinger af virksomheder - eller tilsvarende dele af større
virksomheder, herunder rådgivende virksomheder, der har relation til DTU´s
forsknings- og undervisningsområder. Bebyggelsesprocenten for området ved
Hempel fastsættes til 70 og 50 for det øvrige område. Bebyggelsens etageantal
fastsættes til max. 3. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må overstige
kote 63.
Lokalplanen udlægger desuden et beplantningsbælte i den vestlige og østlige del af
lokalplanområdet.
Lokalplan 236 er vedlagt (bilag) og forvaltningen foreslår, at lokalplanen vedtages
endeligt med tilføjelse af de ovennævnte bygninger i delområde B.
Tilhørende Kommuneplantillæg 20/2009 for området ved DTU og Nordvej
fremlægges til endelig vedtagelse på Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Lokalplan 236 for et område ved Nordvej vedtages
endeligt med påtegning af eksisterende bygninger nord for Nordvej på kortbilagene.
Byplanudvalget den 11. september 2013
Anbefales.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Udsat.
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7.
Helhedsplan for socialpsykiatrien
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i august 2013 at udsætte sagen med henblik
på yderligere belysning af sagen i form af svar på udvalgsmedlemmernes
spørgsmål. De indkomne spørgsmål og forvaltningens svar eftersendes som bilag til
sagen. Sagen behandles igen på baggrund af svarene samt følgende:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2013 at sende socialpsykiatriens 3
modeller for helhedsplan i høring den 15. maj 2013, med høringsfrist den 24. juni
2013. Herudover havde de tre forstandere foretræde for Social- og
Sundhedsudvalget på junimødet.
Den overordnede vision i helhedsplanen for socialpsykiatrien er at skabe rammer
for paradigmet om recovery og rehabilitering, social inklusion og forebyggelse. De
korte og langsigtede målsætninger er at være fremtidssikret og udviklingsorienteret
i forhold til de tendenser, der er i samfundet.
Høringssvarene er fremkommet fra de høringsberettigede parter (bilag). De fleste
høringssvar peger på model 2, mens de to selvejende institutioner har fremlagt en
model 2½ som høringssvar. I hovedtræk går forslaget ud på, at Nettet varetager de
samlede opgaver vedrørende § 104-tilbud (aktiviteter og samvær) og Kirsten Marie
varetager samtlige opgaver vedrørende § 85 (socialpædagogisk støtte i borgerens
eget hjem), at der sker en takststigning i forhold til de nye målgrupper, som de to
selvejende institutioner skal modtage, og at der er etableres et hus, hvor der er
forskellige borgerrettede ydelser, som fx fremskudt sagsbehandling. Slotsvænget vil
ifølge dette forslag alene varetage den traditionelle opgave omkring botilbud til
borgere med længerevarende behov. Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over
forslaget (bilag)
Forvaltningen anbefaler model 2 af følgende grunde:
1. Bedre mulighed for faglig og økonomisk styring
2. Fokus på strategisk udvikling af området i overensstemmelse med tendenserne
i samfundsudviklingen indenfor området.
3. Etablering af en ny Inklusions- og Recovery-enhed med ledelsesmæssig fokus
på inklusionstanken og synergieffekten, og dermed eliminering af silotænkning
4. Mulighed for at leve op til de økonomiske forudsætninger i budgettet
5. Organisatorisk fleksibilitet og styrket faglighed i indsatsen.
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Det er afgørende, at implementeringsprocessen planlægges, så alle parter får
ejerskab til processen og derfor foreslås det, at implementeringen styres fra
forvaltningen. Et af de første initiativer er planlægning og gennemførelse af en
fælles kompetenceudvikling på tværs af myndighed og leverandører, så samtlige
parter har fælles viden og fælles mål.
Ligeledes skal der i implementeringsprocessen tages højde for at omlægningen sker
gradvis, så der skabes tryghed, både i relation til borgerne og medarbejderne. Dette
indebærer, at de nuværende borgere bliver i deres respektive tilbud, medmindre der
ved den årlige revisitering er ønske om at skifte leverandører.
Forvaltningen vil afrapportere en gang i kvartalet om fremdriften og eventuelle
justeringer til Social- og Sundhedsudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Differencen mellem model 2½ og det oprindelige tilpasningskrav i budgetaftalen
for 2013-2016 er skønsmæssigt opgjort til 29,9 mio. kr. Til sammenligning er
differencen mellem model 2 og det oprindelige tilpasningskrav 2,9 mio. kr.
Estimatet er baseret på samme forudsætninger, som lå til grund for de tre fremlagte
modeller samt for forvaltningens faglige vurderinger, ved systematisk gennemgang
af delelementerne i det fremsendte høringssvar. Der er i høringssvaret ikke
fremkommet forslag om effektiviseringer og rationaliseringer, hvorfor det ikke har
været muligt at vurdere et realistisk effektiviseringspotentiale i model 2½.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at model 2 tages i anvendelse som grundlag for
helhedsplanen.
Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2013
Beslutning om valg af model udsættes til næste møde, idet udvalget dog allerede nu
præciserer, at der ikke, uanset valg af model kommer til at ske fysiske ændringer
for de nuværende brugere af de eksisterende tilbud - socialpædagogisk støtte,
værested/klubtilbud og beskæftigelsestilbuddene. Disse fortsætter uanset valg af
model, hvorved der skabes tryghed for de nuværende brugere af tilbuddene.
Udvalget er opmærksom på, at der naturligvis som følge af den lovpligtige
opfølgning - og brugerens udvikling - kan ske ændringer i visiteringen til tilbud.
6 (C, F, V og O) stemte for.
1 (A) stemte imod, idet model 2 ikke bør indgå i den videre behandling af sagen.
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Sagen blev dermed udsat.
De til mødet stillede spørgsmål, og evt. yderligere spørgsmål fra udvalgets
medlemmer, besvares skriftligt i forbindelse med næste behandling af sagen.
Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013
Anbefalet det reviderede udkast til helhedsplan for socialpsykiatrien (model af 10.
september 2013), udsendt til udvalgets medlemmer, idet forvaltningen vender
tilbage med en samlet beskrivelse, herunder en plan for implementering.
Jørn Moos (V) var fraværende
Økonomiudvalget den 19. september 2013
Anbefales i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalget.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt.
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8.
Ledelsesinformation det specialiserede børnesocialområde 2. kvartal 2013
.

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i maj 2012, at udvalget forelægges
kvartalsvis ledelsesinformation om det specialiserede børnesocialområde. Denne
afrapportering vedrører 2. kvartal af 2013. Hvor det har været muligt, er der sket en
sammenligning med 2012.
Afrapporteringen er struktureret på følgende måde:
1.
Antal underretninger
2.
Antal igangværende børnefaglige undersøgelser/§ 50 undersøgelser, der er
under udarbejdelse
3.
Antal sager og sagsnorm pr. medarbejder
4.
Antal klagesager i Det Sociale Nævn
5.
Ledelsestilsyn med anbragte børn.
Sagsantallet er fortsat på et højt niveau, og det er generelt vanskeligt at overholde
lovgivningens sagsbehandlingsfrister i alle sagerne, som det fremgår af rapporten
(bilag).
De lovgivningsmæssige krav til kvaliteten og dokumentationen i sagsbehandlingen
er skærpet de seneste par år. Derfor har forvaltningen i 2013 implementeret
systemet DUBU (digitalisering - udsatte børn og unge), som skal imødekomme de
stigende lovgivningsmæssige krav til sagsbehandlingen og dokumentationen i
sagerne.
Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at systemet er ressourcekrævende
at anvende og at det tager tid før systemet er fuldt ud implementeret. Samtidig er
der et stigende antal underretninger og dermed et stigende sagsantal. Derfor peger
forvaltningen på, at de to midlertidige stillinger, som blev oprettet i forbindelse med
oprydningen af sager fra december 2010, videreføres i foreløbigt en to-årig periode.
Stillingerne er hidtil finansieret som en tillægsbevilling i budgettet, og
forvaltningen peger på, at finansieringen for en ny to-årig periode indgår som led i
budgetforhandlingerne.
Økonomiske konsekvenser

Forlængelse af to midlertidige stillinger i yderligere to år vil beløbe sig til ca. 2 mio. kr. i
perioden. Forvaltningen peger på, at finansieringen findes som led i de kommende
budgetforhandlinger.
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Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. ledelsesinformationen tages til efterretning
2. sagen oversendes til budgetforhandlingerne.
Børne- og Ungdomsudvalget den 22. august 2013
ad 1. Taget til efterretning
ad 2. Sagen oversendt til økonomiudvalget med anbefaling om at finde finansiering
til forlængelse af de to midlertidige stillinger for en to-årig periode.
4 stemmer for (A, F og C)
2 tager forbehold (V), idet sagen ønskes oversendt til budgetforhandlingerne.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.
Økonomiudvalget den 4. september 2013
Ad.2
Med 6 stemmer anbefalet, at finansiering sker af de sparede midler inden for det
specialiserede børne-sociale område, som allerede er tilgået kassen.
3 (V og O) undlod at stemme.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Ad.2 Godkendt.
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9.
Miljøtilsynsplan
.

Sagsfremstilling
Miljøstyrelsen har den 23. maj 2013 udgivet bekendtgørelse om miljøtilsyn. Ifølge
denne skal kommunen udarbejde en miljøtilsynsplan indeholdende:
1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter.
2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på
tilsynsmyndighedens område.
3. En fortegnelse over IE-virksomheder. Dvs. særlig forurenende virksomheder og
landbrug, herunder oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende
listepunkt.
4. En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et
tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres.
5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte Miljøtilsynsplan (bilag), som har været sendt
i høring fra den 23. juli til den 20. august 2013 på kommunens hjemmeside.
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at miljøtilsynsplanen godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget den 10. september 2013
Anbefales.
Liss Kramer Mikkelsen var fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt.
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10.
Projektforslag vedr. Etape A iht. varmeforsyningsloven - Område 10 og 14
.

Sagsfremstilling
I/S Vestforbrænding har anmodet Lyngby-Taarbæk Kommune om at behandle og
godkende Projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv.(bilag) i
henhold til bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg. Der er tillige fremsendt anmodning om
godkendelse til Gladsaxe Kommune.
Forvaltningen har foretaget en vurdering af projektet (bilag).
Projektforslaget følger Strategisk Energiplan 2013 og kommunalbestyrelsens
beslutning af 3. september 2012 om at arbejde for, at der skal udbygges med
fjernvarme i kommunen.
Projektforslaget har været i høring i perioden 10. juni til 9. juli 2013. Høringen
indbragte 4 høringssvar.
1. E.ON Danmark A/S ser frem til samarbejdet med I/S Vestforbrænding og de
nærmere drøftelser om implementeringen af projektforslaget.
2. Lyngby Boligselskab byder fjernvarmen velkommen, men ønsker mulighed for
en senere tilslutning af rækkehusene i Fortunen da afdeling for kort tid siden har
investeret i et nyt anlæg. Vestforbrænding har svaret at de gerne drøfter
tidsplanen, inden for rammerne af projektbekendtgørelsen.
3. CTR præciserer oplysninger om varmeproduktion til deres eget net, og
bemærkede at det burde præciseres hvad det betyder, at den substitutionspris
Vestforbrænding sælger varmen til CTR og VEKS til, er "lav". Vestforbrænding
har præciseret formuleringen om den "lave" substitutionspris, og CTR har
erklæret sig enig i denne præcisering.
4. HMN finder at der er fejl i beregningen af samfundsøkonomi. Dels med
henvisning til at, en del af varmen i dag produceres på lokale naturgasfyrede
kraftvarmeværker, og ikke udelukkende som individuel naturgasopvarmning.
Dels med henvisning til at, andelen af varme i det storkøbenhavnske
fjernvarmenet baseret på fossile brændsler forventes at falde, og at dette vil øge
de samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmen.
Vestforbrænding har på baggrund af HMN's høringssvar anmodet Rambøll om at
udarbejde supplerende beregninger. Disse beregninger viser, at projektforslaget er
samfundsøkonomisk robust overfor konsekvenserne af HMN's bemærkninger.
Vestforbrænding arbejder på, at arrangere et oplysende møde med HMN, for at
afklare spørgsmålene nærmere, forvaltningen vil på mødet referere udkommet af
dette møde.
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Projektforslaget
Projektforslaget omfatter energiområde 10 Kgs. Lyngby, 14 Fortunbyen og dele af
11 Ulrikkenborg langs hovedledningen. (nummereringen henviser til Strategisk
Energiplan 2013). Hovedledningen krydser kommunegrænsen fra Gladsaxe ved
Birkhøjvej.
Energiområde
10
14
11A

Områdebetegnelse
Kgs. Lyngby
Fortunbyen
Ulrikkenborg langs
hovedledningen

Antal kunder
540
81
59

I alt
680
Der forventes en tilslutning på op til 90 % senest i 2022.

Varmebehov MWh
106.194
40.070
6.205
152.469

Konverteringen fra naturgas til fjernvarme og udbygning af fjernvarme-nettet,
forudsætter en ændring af områdeafgrænsningen i den kommunal
varmeplanlægning. Det er ifølge Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 374 af
15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) et
krav, ved denne type konvertering fra én kollektiv opvarmningsform (gas) til en
anden (fjernvarme), at dette er samfundsøkonomisk fordelagtigt.
Økonomi og driftsforhold
Vestforbrænding har i projektforslaget beregnet de samfundsøkonomiske
konsekvenser af projektforslaget. De samfundsøkonomiske beregninger er, som
reglerne foreskriver, baseret på Energistyrelsens forudsætninger af september 2012.
Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er beregnet til 191 mio. kr. Den
interne forrentning er 10 %, hvilket er højere end kravet på 4 %.
Den selskabsøkonomiske gevinst for Vestforbrænding er anslået til 135 mio. kr..
Den selskabsøkonomiske gevinst kommer alle Vestforbrændings kunder til gode.
Den samlede finansiering af projektet er 302 mio. kr. Heraf finansieres 12 mio. kr.
af kunderne, via investeringer i stikledninger og nye kundeanlæg, mens I/S
Vestforbrænding investerer 290 mio. kr. i blandt andet ledningsnet, boosterpumpe
og afpropning af gasstik.
Den økonomiske gevinst ved at skifte til fjernvarme er for kunderne i gennemsnit
22 %. Der er ingen tilslutningspligt til fjernvarmen, som dermed er frivillig. De
borgere der ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen, skal investere i stikledninger og
nye kundeanlæg. Vestforbrænding tilbyder dog kunder med et varmebehov over 40
MWh/år (svarer til varmebehovet for ca. 2 - 3 parcelhuse) en tilslutningsrabat , som
dækker omkostningerne ved overgangen til fjernvarme.
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Den 9. juli havde Vestforbrænding modtaget 28 underskrevne
tilslutningserklæringer, svarende til 11.440 MWh.
De nye fjernvarmeforbrugere vil primært modtage fjernvarme fra Vestforbrænding i
form af kraftvarme. Det betyder, at leverance til CTR og VEKS mindskes med en
tilsvarende mængde, som så modsvares af en merproduktion på primært
Avedøreværket suppleret med Amagerværket. En mindre del af leverancen vil ske
med spidslast fra naturgas- eller oliefyrede varmecentraler, primært placeret hos de
større boligselskaber.
Anlæg
Såfremt kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget forventer I/S
Vestforbrænding, at anlægsarbejdet vedr. denne etape igangsættes oktober 2013 og
afsluttes indenfor 5 år. Der må i den forbindelse forventes gener for såvel beboere
som brugere vedr. gravearbejder, midlertidige vejlukninger. mv. Forvaltningen er i
dialog med såvel Vestforbrænding, Lyngby-Taarbæk Forsyning m.fl. om
koordinering, information mv. for at mindske generne mest muligt.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven vedr. behandling af projektforslaget løses inden for rammen.
Gravearbejdet vil betyde et væsentligt pres på myndighedsarbejdet med
gravetilladelser, koordinering af gravearbejder, opfølgning på gener samt
opfølgning på retablering af vejarealer. I anlægsperioden styrkes indsatsen derfor
på dette område, for at mindske generne mest muligt og vedligeholde den
kommunale værdi af vejarealerne, finansiering sker via anlægsmidler på
vejområdet.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at projektforslag Etape A for fjernvarme til Kgs. Lyngby
mv. godkendes med forbehold for, at HMN ikke har væsentlige bemærkninger til
de supplerende beregninger.
Teknik- og Miljøudvalget den 10. september 2013
Anbefales.
--HMN Naturgas har i den sagen vedlagte mail af 13. september 2013 (bilag)
oplyst, at man ikke længere har indvendinger mod, at myndighedsbehandling af
forslaget afsluttes.
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Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt.
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11.
Ændring af "Vedtægt til styrelse af Lyngby-Taarbæk Kommunes skolevæsen"
bilag I afsnit 7.3 Klassedannelse og 7.4 Frit skolevalg
.

Sagsfremstilling
På baggrund af tidligere års processer med klassedannelse, finder forvaltningen det
fornuftigt at gøre regelgrundlaget mere forståeligt, og at lette den administrative
sagsbehandling i forbindelse med klassedannelsen. Derfor ønsker forvaltningen en
forenkling af reglerne omkring optagelseskriterierne i de tilfælde, hvor forældrene
ønsker en anden skole end distriktsskolen, samt foretaget enkelte præciseringer
vedrørende optagelse i børnehaveklasse, som allerede praktiseres jf. gældende
lovgivning, men som ikke står klart i regelgrundlaget.
Forslaget til forenkling drejer sig om optagelseskriterierne i de tilfælde, hvor
forældrene ønsker en anden skole end distriktsskolen. I den nuværende
formulering, jf. Styrelsesvedtægtens bilag I, afsnit 7.3 Klassedannelse, står:
"Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end
distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:
 Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
 Først optages børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har ældre
søskende på skolen.
 Dernæst optages først børn, hvor afstanden til distriktsskolen er større end
afstanden til den ønskede skole.
Blandt disse børn optages først børn med størst forskel mellem de to afstande.
Blandt resten optages først børn med størst afstand til distriktsskolen.
 Herefter optages øvrige børn (uden søskende på den ønskede skole) efter
samme kriterier som nævnt ovenfor.
 Til sidst optages børn fra andre kommuner efter ovenstående regler om
søskende og afstande."
Afsnittet fremhævet med fed skrift ønskes forenklet, så gældende regel fremover
bliver:
”Dernæst optages de børn, der bor nærmest den ønskede skole. Afstanden
opmåles ad den nærmeste/korteste vej eller sti, som barnet kan færdes på til
fods eller på cykel fra hjemmets grund (udkørsel) og til den nærmeste indgang
til skolen. I tilfælde, hvor flere børn har samme afstand til den ønskede skole
og der ikke er plads til alle på skolen, bestemmes det ved lodtrækning hvilket
barn, der skal optages”
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Forvaltningen gennemgår i notat af 1. august 2013 om "Forslag til ændringer af
styrelsesvedtægten" (bilag) præciseringer af den nuværende formulering af reglerne
for optagelse i børnehaveklasse, jf. styrelsesvedtægtens bilag I, afsnit 7.3
Klassedannelse og 7.4 Frit skolevalg. Præciseringerne berører emner omkring
søskendekriteriet, økonomisk tilskud til buskort, indskrivningsperioden, tilflyttere
og fravalg af distriktsskole.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. forslag til forenkling af reglerne omkring optagelseskriterierne i de tilfælde hvor
forældrene ønsker en anden skole end distriktsskolen, (styrelsesvedtægtens bilag I,
afsnit 7.3 klassedannelse) godkendes som beskrevet
2. forslag til præciseringerne af styrelsesvedtægtens bilag I, afsnit 7.3
Klassedannelse og 7.4 Frit skolevalg godkendes som beskrevet.
Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2013
Ad 1. Anbefalet, at definitionen af hvordan afstanden opmåles, placeres i en
fodnote. De øvrige kriterier i vedtægterne fastholdes som hidtil.
Ad 2. Forslag til præcisering anbefales, bortset fra formulering om
indmeldelsesfristen.
Trine Nebel Schou (B) var fraværende.
--I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen vedlægges et
nyt bilag med justeret afsnit.
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Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt, idet lodtrækning ikke anvendes i tilfælde af lige store afstande, idet alle
berørte i givet fald optages.
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12.
Driftsaftale med Templet i perioden 2014-2016
.

Sagsfremstilling
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. maj 2013 orienterede forvaltningen
om, at man havde indledt drøftelser med den daglige leder og formanden for
bestyrelsen i den frivillige folkeoplysende forening Rytmetemplet om indgåelse af
aftale for drift af Spillestedet Templet på Jernbanevej 16 i Lyngby. Den
nugældende aftale trådte i kraft 1. januar 2011 og udløber med udgangen af 2013.
Lyngby-Taarbæk Kommune modtager hvert år fra Kulturministeriet et
kommunalfuldmagtstilskud (tidligere amtslige tilskud uden for lov) der i 2013 er på
313.768 kr. til Templets virksomhed under forudsætning af, at kommunen giver et
tilskud af minimum samme størrelse. Derudover modtager foreningen honorarstøtte
fra Statens Kunstråd til aflønning af kunstnere i forbindelse med afholdelse af
koncerter. Afvikling af koncerter og arrangementer sker med frivillig arbejdskraft
fra foreningens medlemmer og omfatter, håndtering af lys og lyd, betjening i bar og
garderobe, rengøring og mange andre praktiske opgaver i forbindelse med
afviklingen.
Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny aftale gældende for perioden 1.
januar 2014 - 31. december 2016 (bilag), som foreningens bestyrelse har godkendt.
Aftalen indeholder bl.a. en oplistning af arrangementer og koncerter, som
foreningen som minimum skal afholde. Templet er i dag en veldrevet
musikforening, som aktivt bidrager til at understøtte Lynby-Taarbæk Kommunes
kulturliv rettet mod den yngre del af borgerne. Der vedlægges til orientering en kort
evaluering af Templets virksomhed i perioden 1. januar 2011 - juni 2013 (bilag).
På den baggrund foreslås en fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau.
Foreningen har i henhold til den nugældende aftale varetaget opgaverne omkring
Lyt.NU igennem den nuværende aftaleperiode, med et særligt tilskud på 180.000
kr. om året. Beløbet fremgik oprindeligt af Kulturhusets budget. Kommunens
budget for 2014-2017 indeholder ikke et tilskud, der er øremærket til projektet.
Projektet er derfor medtaget i aftalen med det forbehold, at opgaven løses af
foreningen, såfremt der fremover afsættes midler hertil kommunens budget. Kulturog Fritidsudvalget råder over en arrangementskonto til kulturelle arrangementer
(restpulje fra Kulturhuset) på i alt 400.000 årligt. Udvalget har mulighed for at
reservere midlerne til LYT.Nu festivallen herfra. Beskrivelse af Lyt.NU og
resultaterne heraf vedlægges sagen (bilag).
Foreningen har mulighed for at søge og få tildelt yderligere honorarstøtte fra
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Statens Kunstråd til koncerter, men det kræver, at driftsbudgettet til Templets drift
øges, fordi et øget aktivitetsniveau medfører øgede omkostninger for foreningen,
der ikke kan dækkes af honorarstøtten, jf. evaluering af Templets virksomhed.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen. Dog er Lyt.Nu festivalen ikke finansieret fra
2014. Midlerne hertil kan finansieres fra arrangementskontoen til kulturelle
arrangementer (restpulje fra Kulturhuset) på i alt 400.000 årligt. Der er disponeret i
alt 80.000 kr. herfra i 2014 i forbindelse med overdragelse af Kulturhuset til en
privat leverandør.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. udkast til aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Musikforeningen
Rytmetemplet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2016 godkendes.
2. at Lyt.Nu festivalen i perioden 2014-16 finansieres af arrangementskontoen til
kulturelle arrangementer med i alt 180.000 kr. årligt.
Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2013
Ad 1. Anbefales idét Lyt.Nu festivalen ikke på nuværende tidspunkt indgår i
kontrakten.
Ad 2. Besluttet at Templet anmodes om at ansøge udvalget om økonomisk støtte til
Lyt.Nu festival for 2014 og frem.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Ad.1 Godkendt i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalget.
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13.
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Trongårdsvej 12d
.

Sofia Osmani (C) har i e-mail af 18. august 2013 anmodet om, at der som punkt på
dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Er årsagen til at en lejer i kommunen (Trongårdsvej 12 d) ønskes udsat af sin
bolig stadig alene at kontrakten ikke er godkendt? og hvorfor skal en fejl fra
tidligere forpagters side (som lejerne er uden skyld i) komme dem til last hvis de i
øvrigt betaler lejen og ikke opføre sig upassende? Har forvaltningen særlige
planer med boligen, der retfærdiggør at en lejer sættes på porten? Da jeg spurgte
til dette sidst var svaret nej, og set i det lys er nuværende lejer vel fin nok at
beholde? Jeg kan ganske enkelt ikke begribe, hvad årsagen til at smide dem ud
måtte være??? Jeg kan ikke se andet, end at det her er en møgsag for kommunen."
Økonomiudvalget den 29. august 2013
Drøftet. Behandles videre 04 SEP 2013.
Økonomiudvalget den 4. september 2013
A og C foreslog, at beboerne i nr. 12 D tilbydes en kontrakt, idet de pågældende er
uden skyld i den opståede situation og ikke er i ond tro for så vidt angår manglende
godkendelse af kontrakten; subsidiært anvises en anden bolig.
For forslaget stemte 5. Imod stemte 4 (V, B og O).
V, B og O ønsker sagen forelagt for kommunalbestyrelsen før udførelse.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Udsat.
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16
Omkonstituering i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
.

Gruppe B har tilkendegivet ønske om omkonstituering således, at Trine Nebel
Schou udtræder som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, og indtræder som
medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, og at Henrik Brade Johansen indtræder som
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og udtræder som medlem af Kultur- og
Fritidsudvalget.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013
Godkendt.

