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Protokol
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Medlemmerne var til stede, undtagen:
Anne Körner (V). I stedet for Anne Körner deltog Jakob
Dahl Christiansen.
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Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse
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forbindelse Ole Møller deltog som stedfortræder.
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sag nr. 16
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1.
Digitalisering af kommunalbestyrelsesarbejdet
.

Sagsfremstilling
Af aftalen vedr. budgettet for 2013 fremgår ønske om ”Øget digitalisering af
kommunalbestyrelsen”, som bl.a. dannede baggrund for sagen ”Valg af
dagsordenssystem” som behandlet af økonomiudvalget den 24. januar 2013, jf. den
sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), som er under implementering med virkning
formelt fra 1. januar 2014. Forvaltningen peger derfor på, at de nødvendige
beslutninger træffes med virkning fra nævnte tidspunkt.
Forvaltningen peger i den forbindelse på, at det i henhold til styrelsesloven derfor
konkret tages stilling til, hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at beslutte, at
materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af
kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk, jf. det sagen vedlagte notat af 6.
februar 2013 (bilag). I givet fald skal der også tages stilling til, at
kommunalbestyrelsens medlemmer får godtgjort udgifter til fornødent udstyr m.v.
eller at kommunen (fortsat) stiller sådant udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.
Forvaltningen pger i i den forbindelse på justering m.h.t., hvad kommunen
udleverer for m.h.t. elektroniske kontor-hjælpemidler til kommunalbestyrelsens
medlemmer.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer skal - alt andet lige - kunne læse, skrive, tale
samt modtage og forskellig information i relation til arbejdet som medlem af
kommunalbestyrelsen ud fra følgende behovsvurdering:


Relativt stort læsebehov ifht. dagsordner, protokoller, polweb, referater,
e-mails, kalenderaftaler, hjemmesider o.l.



Relativt moderat skrivebehov ifht. e-mails, kommentarer til dagsordner,
notater o.l.



Relativt stort tale behov ifht. mobiltelefoni



Endvidere kan forventes video-modtagelses-behov ifht. visning / afspilning af
video klip, møde optagelser, tv udsendelser m.v., udover, hvad forvaltningen
måtte opstille af behov m.h.t. ved deltagelse i video-møder, fremtidig digital
kommunikations platform i LTK, der indgår i tilrettelæggelsen af
mødefaciliteter i forbindelse med indretning af et fremadrettet rådhus.

Kommunen behøver dermed ikke længere at udlevere både f.eks. bærbar PC, iPad
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og mobiltelefon for effektivt at understøtte det enkelte
kommunalbestyrelsesmedlems mulighed for at agere i et fuldt digitaliseret miljø.
Alt i alt bør den nuværende løsning med udleverede iPads bedst kunne fortsætte. De
nuværende bærbare computere, der er udleveret i indeværende periode synes
efterhånden kun anvendt aktivt af ganske få medlemmer af kommunalbestyrelsen
som led i det politiske arbejde, og kan på det grundlag udgå som kommunalt
udleveret arbejdsredskab.
Målsætningen er at levere en ensartet og sammenhængende løsning til
kommunalbestyrelsesmedlemmerne - såvel udstyrsmæssigt (hardware) som
systemmæssigt (software) for derigennem at lette administration m.v. og give
mulighed for at anvende indkøbsordninger, kommunen har vedr. udstyr og
abonnementer.
Sammenfattende peges derfor på, at der indkøbes nye "tablets" og telefoner (iPads
og iPhones) til den nye kommunalbestyrelse for valgperioden 2014-2017 og at der
leveres tele/data abonnementer til begge enheder i hele valgperioden.
Det er forventet, at en ny version af iPad'en bliver frigivet op mod primo 2014.
Den forventede levetid for en iPad og iPhone er imidlertid nu kun 24 mdr., hvilket
udløser størrelsesordenen 2 enheder af hver type pr. medlem i valgperioden. Hertil
kommer, at der erfaringsmæssigt også opstår behov for ekstraordinær ombytning af
enkelte udleverede telefoner, uanset at levetiden bør være minimum 2 år.
Til sagen er udarbejdet en oversigt af 2. oktober 2013 over svar på forskellige
praktiske spørgsmål (bilag).
Økonomiske konsekvenser
Den samlede "anlægs-økonomi for ovenstående løsning vil over de fire år være
følgende:
Anlæg
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014

Grundanskaffelser
30 stk. iPads af ca. 5.000,- kr. pr. stk.
30 stk. tastaturer af ca. 1.000,- kr. pr. stk
30 stk. iPhones af ca. 4.000,- kr. pr. stk.

150.000,- kr.
30.000,- kr.
120.000,- kr.

01.01.2016
01.01.2016
01.01.2016

30 stk. iPads af ca. 5.000,- kr. pr. stk.
30 stk. tastaturer af ca. 1.000,- kr. pr. stk.
30 stk. iPhones af ca. 4.000,- kr. pr. stk.
Diverse accessioner uforudsete udgifter

150.000,- kr.
30.000,- kr.
120.000,- kr.
70.000,- kr.

Drift (i 48 dr.)
21 stk. data abonnement til iPad af ca. 60,- kr. pr. stk.
21 stk. tele/data abonnementer af ca. 60,- kr. pr. stk.

Ca. 65.000,- kr.
Ca. 65.000,- kr.

(Udskiftes iPads og iPhones med andre typer telefoner og tablets, ser en kalkule på
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bundlinien i store træk ud på samme vis, idet en del af udgifterne flyttes fra
hardware til support.)
Udgifterne afholdes inden for rammen på it-området.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kommunalbestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2014 i det samlede politiske
virke alene agerer på baggrund af elektronisk udsendte dagsordner og andet
elektronisk tilgængeligt materiale m.v.
2. kommunalbestyrelsens medlemmer fra 1. januar 2014 baserer arbejdet og
tilgængeligheden til information samt kommunikation på udleverede iPads og
iPhones.
Økonomiudvalget den 24. oktober 2013
Ad. 1
Anbefales.
Ad. 2
Anbefales, idet det søges tilrettelagt således, at der kan vælges enten mellem
udlevering af iPad eller PC.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Ad. 1-2
Godkendt.
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2.
Justering af vedtægter for Medieskolen Lyngby
.

Sagsfremstilling
Kommunen har modtaget den sagen vedlagte henvendelse af 11. oktober 2013 fra
Medieskolen Lyngby (bilag) vedr. anmodning om kommunalbestyrelsens
godkendelse af nogle besluttede ændringer af skolens vedtægter vedr. nedbringelse
af antallet af medlemmer af skolens bestyrelse.
Ændringerne medfører bl.a., at kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. januar
2014 kan udpege 2 medlemmer af bestyrelsen (mod hidtil 3 medlemmer fra
kommunalbestyrelsen foruden 2 tilforordnede fra kommunens embedsværk). I det
omfang kommunalbestyrelsen vælger at udpege sådanne medlemmer, er det ikke
længere en forudsætning, at der er tale om medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Baggrunden for anmodningen om godkendelse af vedtægterne skyldes, at skolens
virke er baseret på at tilbyde undervisningsforløb efter lov om produktionsskoler d.v.s. undervisningstilbud baseret på praktisk arbejde og produktion, som tilbydes
unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke
umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har
afbrudt en ungdomsuddannelse.
Af loven fremgår, at skoler under loven etableres som selvejende institutioner med
vedtægter, der godkendes af den kommunalbestyrelse, der har besluttet helt eller
delvist at yde grundtilskud til skolen. (Såfremt flere kommuner yder tilskud til den
samme skole, aftales, hvilken af kommunerne, der godkender vedtægterne).
Kommuner kan ud over grundtilskud efter loven tillige yde yderligere tilskud,
hvilket Lyngby-Taarbæk Kommune ikke gør.
Staten skal efter loven yde nærmere beregnet tilskud til sådanne skoler med vedtægt
godkendt af en kommune. Regnskab m.v. for en sådan skole skal som konsekvens
heraf indsendes til Undervisningsministeriet efter nærmere fastsatte regler.
Vedtægterne skal efter loven indeholde, at bestyrelsen sammensættes af et ulige
antal medlemmer på mindst 5, hvor de lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal
være repræsenteret, ligesom der kan være repræsentanter for den eller de
kommunalbestyrelser, der yder grundtilskud til skolen, og idet antallet af
kommunale, regionale eller andre offentligt udpegede repræsentanter ikke må være
så stort, at det udgør et flertal i bestyrelsen. Såfremt der udpeges
bestyrelsesmedlemmer, der også er bestyrelsesmedlemmer på andre skoler, må det
ikke dreje sig om produktionsskoler (skal være en anden skoleform).
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Af de justerede vedtægter fremgår, at bestyrelsen fremadrettet består af 7
medlemmer, heraf 2 udpeget af kommunalbestyrelsen og 2 udpeget af de lokale
arbejdsmarkedsorganisationer (LO og DA), 1 medlem udpeget af skolens personale
samt 1 medlem fra Københavns Tekniske Skole og 1 mellem fra Handelsskolen
København Nord.
Forvaltningen peger derfor på, at skolen meddeles godkendelse af de justerede
vedtægter.
I f. m. konstitueringen af kommunalbestyrelsen 2014 - 2017 vil således indgå som
beslutningstema, at kommunalbestyrelsen kan udpege to medlemmer til bestyrelsen
for Medieskolen Lyngby, idet de udpegede som nævnt ikke behøver at blive
udpeget blandt kommunalbestyrelsens midte.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen. Som baggrundsinformation kan oplyses, at
kommunens grundtilskud var 462.000 kr. i 2012 og 468.000 kr. i 2013.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at skolen meddeles godkendelse af de justerede vedtægter.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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3.
Ny rensekoncern - Garanti for lån til rensekoncernen
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig den 30. maj 2013, jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift (bilag), at Lynettefællesskabet I/S opløses, og at kommunen
deltager i den nye Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der pt.
udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S.
De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt.
direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S
har optaget.
I den nye Rense-koncern bliver de enkelte selskaber organiseret som aktieselskaber.
Derved ophører kommunernes direkte og solidariske hæftelse for lånene.
Såfremt renseselskaberne fortsat skal kunne finansiere deres investeringer gennem
lån optaget i KommuneKredit, kræver det i henhold til loven om KommuneKredit
imidlertid, at kommunerne stiller garanti for de enkelte lån.
Principperne for ejerfordelingen i den nye Rense-koncern og for den indbyrdes
hæftelse for lån optaget i selskaberne følger ejeraftalen. Kommunerne skal ved
overgangen til aktieselskaber derfor stille garanti for de eksisterende lån, der
overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber.
Hvis de nu samlet set 15 kommuner, der kommer til at eje den nye Rense-koncern,
stiller garanti for Rense-koncernens forpligtelser over for KommuneKredit, kan de
nye renseselskaber beholde deres nuværende lån på relativt gunstige vilkår.
KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en
garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel.
De kommuner, hvorfra der afledes spildevand til rensning i Lynettefællesskabet I/S
(i den nye koncern: "Vores Rens Lynettefællesskabet A/S"), kommer således til at
hæfte for dette selskabs lån i deres indbyrdes ejerforhold. (Tilsvarende gælder for
de kommuner, hvorfra der afledes til Spildevandscenter Avedøre I/S (Vores Rens
Spildevandscenter Avedøre A/S).) Alle ejere vil hæfte for de lån, som det
kommende serviceselskab, "Vores Rens Service A/S", og holdingselskabet, "Vores
Rens Holding A/S", måtte optage.
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Selskaberne i den kommende Rense-koncern etableres med følgende lån, som
overtages fra Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S:
Vores Rens Holding A/S

0 mio. kr.

Vores Rens Lynettefællesskabet A/S

243 mio. kr.

Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S

10 mio. kr.

Vores Rens Service A/S

0 mio. kr.

Den indbyrdes fordeling af garantierne bliver:
Vores Rens
Lynettefællesskabet
A/S
Albertslund Kommune

Vores Rens
Spildevandscenter
Avedøre A/S
11,5 %

Ballerup Kommune

15,2 %

Brøndby Kommune

16,1 %

Frederiksberg Kommune

11,78 %

Gentofte Kommune

8,57 %

Gladsaxe Kommune

4,31 %

Glostrup Kommune

12,3 %

Herlev Kommune

0,94 %

6,9 %

Hvidovre Kommune

4,04 %

6,5 %

Høje-Taastrup Kommune

14,6 %

Ishøj Kommune
Københavns Kommune

7,0 %
67,61 %

Lyngby-Taarbæk Kommune

0,26 %

Rødovre Kommune

2,49 %

Vallensbæk Kommune
Samlet hæftelse

4,9 %
5,0 %

100 %

100 %

(Herudover har Gladsaxe Kommune påtaget sig en særskilt garanti for et lån, der på
stiftelsestidspunktet forventes at udgøre ca. 11,8 mio. kr. Garantien for dette lån
ændres, så garantien fortsat stilles af kommunen, men nu for et lån optaget af Vores
Rens Lynettefællesskabet A/S i stedet for af Lynettefællesskabet I/S.)
Hver kommunes garantistillelse efter stiftelsen fremgår af den sagen vedlagte
oversigt (bilag).
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Økonomiske konsekvenser
Kommunen hæfter pt. for de samlede lån, der er optaget af Lynettefællesskabet I/S,
men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der
afspejler kommunens forholdsmæssige ejerandel. Forvaltningen peger på, at
kommunalbestyrelsen godkender den garantistillelse, som blev principgodkendt ved
beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern. Kommunen vil over for
Vores Rens Lynettefællesskabet A/S opkræve en markedsrelateret garantiprovision
som vederlag jf. beslutning herom i forbindelse med garantistillelse over for
selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter
fra kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2013 (bilag). Den aktuelle
provisionssats er i den sammenhæng p.t. 1 %.
Sådan garantistillelse er omfattet af den automatiske låneadgang, jf.
vandsektorlovens § 16, hvorfor garantistillelsen ikke påvirker kommunen med
deponeringskrav.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommunen i forbindelse med etableringen af
Rense-koncernen indtræder som garant for en andel af de lån, som afspejler
kommunens nuværende ejerandel.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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4.
Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-16
.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsloven blev i juni 2011 ændret således, at det fremover er
obligatorisk at oprette et udvalg på folkeoplysningsområdet med repræsentation af
de tilskudsberettigede aktører. Loven siger intet om politisk repræsentation. Ifølge
lovens §35 stk. 2 hedder det, at ”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden
for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få
tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne
lov.”
Tidligere indeholdte Folkeoplysningsloven ikke et krav om et udvalg på
folkeoplysningsområdet, men satte klare krav til sammensætningen af udvalget,
såfremt kommunen valgte at nedsætte et egentligt Folkeoplysningsudvalg.
Ændringen af Folkeoplysningsloven i 2011 betød ikke andre ændringer for
udvalgets sammensætning og funktionsmåde. Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog
den 29. november 2012 en ny Folkeoplysningspolitik, som beskriver visioner, mål
og rammer for folkeoplysningsområdet.
Folkeoplysningsudvalget drøftede den 30. april 2013 rammerne for et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet for næste kommunalbestyrelsesperiode. I
forbindelse med denne drøftelse anbefalede brugerrepræsentanterne af
folkeoplysningsudvalget, at der fortsat er politikere repræsenteret i et fremtidigt
udvalg på folkeoplysningsområdet.
Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdede i juni 2010 en rapport om den
Folkeoplysningsområdets fremtidige organisering (Bilag), som vedlægges sagen til
inspiration for udvalgets drøftelse. Rapporten peger på fem modeller for den
fremtidige organisering af folkeoplysningsområdet:






Model 1 Bevarelse af Folkeoplysningsudvalget.
Model 2 Folkeoplysningsudvalget nedlægges.
Model 3 Udvidet Folkeoplysningsudvalg
Model 4 Et rådgivende forum
Model 5 Tænketank og dialogmøder med de folkeoplysende foreninger

I forbindelse med denne kommunalbestyrelsesperiode valgte Lyngby-Taarbæk
Kommune i høj grad at indføre model 3 – et udvidet Folkeoplysningsudvalg, hvor .
Reelt har Tænketanken på Kulturområder ikke fungeret i de seneste år, pga. af for
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mange aflysninger. Sidste planlagte møde var i november 2012 blev aflyst pga.
afbud fra stort set alle eksterne medlemmer. Vær opmærksom på at den er skrevet
inden den nye lovgivning på området og i forlængelse af lovændringen er det ikke
muligt at vælge model 2 og 5 i den beskrevne form, idet der i dag skal være et
udvalg på folkeoplysningsområdet. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at to
modeller for et fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet drøftes:
A) En videreførelse af den nuværende model (en kombination af model 1 og 3) –
dvs. et folkeoplysningsudvalg med den nuværende sammensætning, men det
foreslås at Tænketanken erstattes af et årligt dialogmøde mellem Kultur- og
Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget har som opgave, at godkende
foreninger indenfor Folkeoplysningslovens rammer, anvise lokaler til fritids-,
idræts- og voksenundervisningsområdet, modtage og behandle ansøgninger om
tilskud, påse, at tilskud anvendes i overensstemmelse med loven, samt offentliggøre
af Kommunalbestyrelsens regler for tilskud m.v. samt informere, rådgive, vejlede
og tilbyde administrativ hjælp til mindre og nye initiativtagere.
B) Et (rådgivende) udvalg på folkeoplysningsområdet (en tilpasset model 4), med
den nuværende eksterne sammensætning, men uden politisk deltagelse. Det er
muligt at henligge egentlig kompetence til dette udvalg på samme niveau som
hidtil, fx ansvar for fordeling af start- og udviklingspuljen. Det foreslås, at udvalget
møder Kultur- og Fritidsudvalget to gange årligt (forår som optakt til
budgetforhandlingerne og efterår umiddelbart efter budgetaftalen). Endvidere
foreslås, at også at denne model kombineres med et årligt dialogmøde mellem
Kultur- og Fritidsudvalget og alle foreninger og interessenter på kultur- og
folkeoplysningsområdet.
Fordelen ved model A er, at Folkeoplysningsudvalget omfatter alle foreningstyper
og mulighed for direkte dialog med repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.
Udvalget sikrer på den ene side interessevaretagelse og indflydelse for foreningerne
og kan på den anden side bidrage til en større forståelse for de økonomiske rammer
og Kommunalbestyrelsens prioriteringer. Omvendt fremhæves i rapporten fra 2010,
at udvalget kan have en tendens til at fokusere på interesser og konkrete
beslutninger frem for en kreative og innovativ dialog, der kan medvirke til at
nytænke og udvikle området. Samtidig kan der være en lidt uklare roller og
forventninger til især de politiske repræsentanter i udvalget.
Fordelen ved Model B er at der fortsat er en stor brugerindflydelse på
folkeoplysningsområdet herunder kan udvalget fortsat have kompetence til fx
fordeling af start- og udviklingspuljen, hvis kommunalbestyrelsen træffer
beslutning herom. Samtidig er der en klar skillelinje mellem administrative,
brugerorienterede og politiske opgaver. Omvendt betyder modellens manglende
politiske repræsentation i selve udvalget, at den løbende dialog med udvalgte
repræsentanter fra kommunalbestyrelsen mindskes, dog foreslås det i modellen at

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013, s.14

udvalget fx to gange årligt har et fælles møde med hele Kultur- og Fritidsudvalget,
som sikrer en fast institutionaliseret bred dialog mellem alle medlemmer i Kulturog Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.
Begge modeller foreslår, at Tænketank og eventuelle andre repræsentative råd
erstattes med et bredt årligt dialogmøde med alle foreninger og interessenter på
området og hele udvalget, samt relevante medarbejdere på kultur- og
Fritidsområdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidsudvalget. Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen i
forbindelse med den endelige udformning af udvalgsstrukturen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at den fremtidige model for et udvalg på
folkesoplysningsområdet drøftes, herunder særlig politisk repræsentation.
Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013
Udsat med henblik på ekstraordinært møde.
Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2013
Drøftet idét udvalget ønsker at sagen sendes i høring og herefter forelægges
udvalget med høringsbemærkninger.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
------Genforelægges.
Sagen har været sendt i høring og der er modtaget vedlagte høringssvar fra
oplysningsforbundene FOF og AOF, spejdergruppen DDS KGS. Lyngby,
Samrådet, der repræsenterer de uniformerede børne- og ungdomsforeninger og
F.I.L der er fællesrepræsentationen for idrætsforeningerne (bilag). Der findes ikke
fællesorganisationer for aftenskoler/oplysningforbund eller øvrige frivillige
folkeoplysende foreninger i kommunen. Generelt peger alle høringssvar på
videreførelsen af den nuværende sammensætning, jf. model A ovenfor.
Desuden peger F.I.L. på, at:
 Brugerrepræsentationen i udvalget bør afspejle foreningslivets aktuelle
sammensætning og udvikling i kommunen, blandt andet for at tilvejebringe den
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innovation og dynamik, som er intentionerne i loven, og som er nødvendige for
at implementere folkeoplysningspolitikken
Det gøres til et krav, at brugerrepræsentanterne er bosat i kommunen, eller som
minimum formanden, hvis denne er en brugerrepræsentant
I tilfælde af, at formandsposten besættes af en brugerrepræsentant, kan den
foreningstype, som formanden repræsenterer, ikke besætte formandsposten ud
over én valgperiode, medmindre de øvrige foreningstyper afstår fra evt. at
indstille kandidater til posten

Forvaltningen peger på, at udvalget drøfter og over for Kommunalbestyrelsen peger
på fastlæggelse af den fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.
Kultur- og Fritidsudvalget den 10. oktober 2013
Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at anvende model B, som den
fremtidige model for et udvalg på folkeoplysningsområdet.
Imod stemmer Jørn Moos (V) og Lone Schou-Hansen (A) på baggrund af
brugernes høringssvar.
Lene Kaspersen (C) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Udvalgets indstilling godkendt med 11 stemmer. (Birgitte Hannibal, Christina
Stenberg Lillie, Jakob Dahl Christiansen, Søren P. Rasmussen, F, O og B).
Imod stemte 10 (A, C, Jørn Moos, Paul Knudsen og Ole Holtz-Nielsen).
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5.
BSB - Lyngby-Taarbæk Boligselskab - låneoptagelse og lejeregulering ved
renoveringsprojekt
.

Sagsfremstilling
Domea har på vegne af Boligorganisationen BSB, afdeling Taarbækdal, fremsendt
ansøgning om godkendelse af projekt og låneoptagelse som følge af en total
omfugning af ejendommens facader og partiel udskiftning af vinduer.
Af det fremsendte materiale fremgår, at den samlede udgift til projektet forventes at
blive 5.793.479 kr., som finansieres som følger:
Realkreditlån 30 årigt fastforrentet kontantlån
Egen trækningsret i Landsbyggefonden
I alt

2.000.000 kr.
3.793.479 kr.
5.793.479 kr.

Den nuværende husleje på ca. 595 kr. pr. m² årligt forbliver uændret som følge af
låneoptagelsen, idet der har været foretaget en låneomlægning i afdelingen, der har
medført besparelser, som udligner udgiften til det nye lån.
Beboerne har på et afdelingsmøde den 27. juni 2012 godkendt projektet og
låneoptagelsen. Endvidere har boligorganisationens bestyrelse godkendt projektet
og de økonomiske konsekvenser på et møde den 8. maj 2013.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses indenfor rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at projekt og låneoptagelsen godkendes.
Økonomiudvalget den 24. oktober 2013
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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6.
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.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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7.
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.
Beslutningskompetence
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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.
--Der er til brug ved den videre behandling udarbejdet det sagen vedlagte notat af
8. oktober 2013 (bilag).
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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8.
Digital strategi for 0-18- års-området. Høringssvar
.

Sagsfremstilling
Med henblik på at skabe en sammenhængende strategisk indsats på 0-18
års-området for brugen af it i dagtilbud, skoler og klubber, godkendte Børne- og
Ungdomsudvalget den 16. maj 2013 at sende Digital Strategi for 0-18-års-området i
høring.
Vi har gode institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune, men vi skal udvikle vores
institutioner, så de bliver endnu bedre. I den sammenhængende Børne- og
Ungepolitik har vi som hovedvision at vores børn og unge skal udvikle sig til at
blive selvstændige, nysgerrige og kreative mennesker. Det skal IT strategien være
med til at understøtte.
Strategien har fokus på følgende:
 At øge og understøtte udviklingen af børn og unges læringspotentiale - i
dagtilbud, skoler og klubber
 At understøtte inklusionsindsatsen
 At sikre udviklingen af digitale kompetencer hos børn og unge
 At understøtte mulighederne for nye organiseringer og arbejdsgange
 At sikre en styrket digital kommunikation mellem institution, skole og hjem.
Dette indebærer følgende:
 En sammenhængende strategi for 0-18 årsområdet som sætter en fælles ramme
fra dagtilbud til ungdomsuddannelse
 En øget anvendelse af digitale platforme, som understøtter det enkelte
barn/elevs læringspotentiale
 En øget anvendelse af digitale platforme, som understøtter planlægning af
aktiviteter og undervisning
 En øget udvikling af de faglige læringsmiljøer
Der er indkommet høringssvar fra fire dagtilbud (Emil Pipers Vej, Kastaniehuset,
Rævehøjen og Troldebo), småbørnsrådet, ni skoler (Engelsborg, Fuglsanggård,
Hummeltofte, Kongevej, Lundtofte, Sorgenfri, Taarbæk, Trongaard og Virum
skoler) og Klub Lyngby. Desuden har fagkonsulenterne i forvaltningen fremsendt
bemærkninger, jf. resume og høringssvar (bilag).
Sammenfattende peger høringssvarene på følgende:
 Der er en generel anerkendelse af strategiens mål og en anerkendelse af behovet
for en øget anvendelse af IT i læringsprocesser.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013, s.23






Otte af ni skolebestyrelser og småbørnsrådet er bekymrede i forhold til
princippet om, at eleverne skal medbringe og anvende eget udstyr (BYOD –
Bring Your Own Device). Der peges både på faren for socio-økonomisk
skævvridning institutionerne imellem, på at det er et brud med princippet om
gratis undervisning samt på, at sikrings- og forsikringsforhold for det private
udstyr skal afklares. Endvidere fremføres en bekymring for, om den blandede
teknologi, som dette princip vil have som konsekvens – vil komme til at koste
undervisningstid.
Kompetenceudviklingen bør i højere grad ske med afsæt i den enkelte
institutions behov, frem for fælles standarder, skriver flere.
Digital undervisning baseret på flere teknologier, kræver god teknisk
understøttelse. "Er den til stede?", spørges der.
Der ønskes en yderligere konkretisering af strategien i form af en egentlig
handleplan.

Forvaltningen har i den forbindelse følgende kommentarer:
 Det er korrekt at grundloven fastslår, at undervisning i folkeskolen er gratis.
Princippet om, at eleverne kan tage deres eget udstyr med i skolen, skal derfor
forstås som et tilbud og ikke som et krav og en forudsætning for den digitale
anvendelse, jf. Ombudsmandens udtalelse aug. 2010 (
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/born_behover_ikke_bruge_eg
en_pc_i_undervisningen/)
 Forsikring af elevernes medbragte udstyr påhviler den enkelte familie, som det i
øvrigt gælder for fx cykler, mobiltelefoner, idrætstøj mv., der medbringes i
skolen. Sikring af elevernes udstyr kan ske ved opsætning af aflåselige skabe i
fx klasselokalerne, som nogle skoler allerede har etableret.
 Digitalisering af læremidler og digitalt arbejde i læring forudsætter adgang til
digitalt udstyr. De ældste elever i skolen har i stort omfang eget udstyr, spom de
er fortrolige med og bruger som en integreret del af hverdagen, hvad enten det
drejer sig om mobiltelefon, tablet eller pc. Det er oplagt også at anvende de
personlige værktøjer i undervisningen.
 I de kommende år vil det uden tvivl blive udbredt, at elever (også yngre)
medbringer eget digitalt udstyr, men det er som nævnt ovenfor ikke et krav.
Det er oplagt at dette udstyr også anvendes i skolen.
 En konkret handleplan på hele 0-18 årsområdet forventes at kunne forelægges
for udvalget i maj 2014.
Handleplanen vil indeholde en konkretisering af øget anvendelse af IT i forhold
til de pædagogiske og faglige aktiviteter, hvilke læringsplatforme der vil være
med til at understøtte det enkelte barns/elevs læringspotentiale og hvordan den
øgede digitale anvendelse vil ændre den pædagogiske praksis.
 Såfremt udvalget afstår for BYOD princippet, vil dette medføre en mindre grad
af digitalisering.


Bevillingen til udbygning af skolernes infrastruktur skal ses som de
forebyggende skridt taget til at understøtte en øget digital anvendelse på

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-10-2013, s.24

skoleområdet.
Infrastrukturen er således klar til at håndtere en øget digital anvendelse.
Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget enkelte tilretninger af
strategien. Tilretningerne er fremhævet i den redigerede version af strategien (bilag)
Økonomiske konsekvenser
Nedenfor beskrives de økonomiske konsekvenser i forhold til skoleområdet, idet
det indtil videre er en forudsætning, at dagtilbuds- og klubområdet finansierer
udgifterne til udviklingen her indenfor den eksisterende ramme, som de har gjort
hidtil.
Strategien er som sådan ikke forbundet med merudgifter, idet en fravigelse af
princippet om BYOD vil medføre, at digitaliseringen - og den pædagogiske
udnyttelse heraf i forhold til at understøtte børn og unges læring - gennemføres på
et lavere niveau og med en mere behersket udviklingstakt, hvor det fulde potentiale
ved den pædagogiske IT anvendelse ikke realiseres. Såfremt princippet om BYOD
fraviges vil det hidtil gældende princip om 5 elever pr. computer således stadig
gælde, hvilket ikke vil give mulighed for, at alle elever på samme tid vil kunne
arbejde digitalt. Den driftsmæssige ramme til dette er pt. på 2 mio. kr.
Såfremt strategien godkendes med BYOD princippet, og kommunen - som forudsat
i strategien - skal afholde udgiften til de elever, som ikke har mulighed for at
medbringe eget udstyr, vil denne udgift skulle afholdes indenfor den afsatte ramme
på 2 mio. kr. Dette vil formentlig ikke være realistisk og der vil derfor også i dette
scenarie være tale om en lavere og langsommere udviklingstakt, da der ikke vil
være mulighed for at sikre alle elever deres egen device, hvorfor det gældende
princip om 5 elever pr. device fortsat vil være gældende med de konsekvenser, der
er beskrevet ovenfor. Naturligvis suppleret med de devices, som eleverne selv
medbringer, og som alt andet lige vil medvirke til at øge andelen af devices pr. elev,
så den bliver bedre end de nuværende 1 til 5.
Såfremt strategien godkendes uden BYOD princippet, og det samtidig besluttes, at
alle elever skal kunne råde over deres egen kommunalt finansierede device, vil
dette skønsmæssigt koste ca. 30 mio. kr. Heraf ca. 26 mio. kr. til etablering af
elevarbejdspladser og yderligere ca. 4,5 mio. kr. til etablering af digitale
arbejdspladser til lærerne, såfremt dette ønskes.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at:
1. Strategien principgodkendes, dvs. med princippet om BYOD
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2. Sikrings- og forsikringsvilkår præciseres og formidles til skolerne
3. Der iværksættes udarbejdelse af en handleplan, som skal adressere de
betænkeligheder, som høringssvarene har peget på vedrørende BYOD princippet.
Handleplanen skal desuden adressere mulighederne for en finansieringsplan, som
kan sikre en samlet eller etapevis implementering af strategien, herunder sikre den
fornødne finansiering til indkøb af læringsprogrammer. Handleplanarbejdet skal
være afsluttet, så det præsenteres for udvalget i maj 2014. Først herefter foretages
en endelig godkendelse af såvel strategi som tilhørende handleplan.
Børne- og Ungdomsudvalget den 10. oktober 2013
Ad 1. Anbefalet, dog med en formulering om, at BYOD kan være en mulighed for
eleverne, ikke et krav, og idet det indskærpes, at det er kommunens og skolernes
pligt, at alle får et ligeværdigt undervisningstilbud, og at strategien justeres i
overensstemmelse hermed.
Ad 2. Anbefalet, med forvaltningens præcisering af, at ansvaret påhviler
forældrene.
Ad 3. Anbefalet, idet økonomiske forudsætninger præciseres, samt at det digitale
niveau på skolerne afdækkes, herunder i hvilken grad elevernes eget udstyr allerede
medbringes. Samt at det sikres, at alle lærere har den fornødne adgang til digitalt
udstyr.
A, B og V (5) stemte for.
F (1) stemte imod, idet det er F's opfattelse, at BYOD princippet i alt for høj grad
danner udgangspunktet for strategien. SF ønsker i stedet en handleplan, der tager
udgangspunkt i, hvad vi som kommune kan tilbyde eleverne for at styrke de digitale
undervisningsplatforme (og principper herfor), end hvad eleverne kan/skal
medbringe af egne ting i undervisningen.
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Økonomiudvalget den 24. oktober 2013
Anbefales med 5 stemmer i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalget.
Imod stemte 2 (F og A) under henvisning til, at det er A´s og F´s opfattelse, at
BYOD princippet i alt for høj grad danner udgangspunktet for strategien. SF ønsker
i stedet en handleplan, der tager udgangspunkt i, hvad vi som kommune kan tilbyde
eleverne for at styrke de digitale undervisningsplatforme (og principper herfor), end
hvad eleverne kan/skal medbringe af egne ting i undervisningen.
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Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Udvalgenes indstilling godkendt med 13 stemmer.
Imod stemte 8 (F og A) under henvisning til, at det er A´s og F´s opfattelse, at
BYOD princippet i alt for høj grad danner udgangspunktet for strategien. Der
ønskes i stedet en handleplan, der tager udgangspunkt i, hvad kommunen kan
tilbyde eleverne for at styrke de digitale undervisningsplatforme (og principper
herfor), end hvad eleverne kan/skal medbringe af egne ting i undervisningen.
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9.
Lokalplan 235 for Kanalvejsområdet nord
.

Sagsfremstilling
Forslag til Lokalplan 235 Kanalvejsområdet nord og tilhørende miljørapport har
været i offentlig høring i 10 uger, fra 28. juni til 6. september 2013 og fremlægges
til endelig godkendelse (bilag).
I høringsfasen er der afholdt borgermøde den 12. august 2013. Derudover er der
den 23. august 2013 afholdt møde med beboere fra bebyggelsen Lyngvang og 4.
september 2013 afholdt møde med beboere fra bebyggelsen Bækkevang. På
borgermødet den 12. august 2013 blev der givet tilsagn om, at beboere fra
nabobebyggelserne Lyngvang og Bækkevang skulle have lejlighed til, at få forevist
forvaltningens forslag til ændringer i planforslaget inden sagen blev sendt videre til
den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen. Der blev derfor afholdt møde
med beboere fra Lyngvang og Bækkevang den 7. oktober 2013, hvor bygherres
rådgivere gennemgik forslag til ændringer i bebyggelsen og lokalplanen.
I forbindelse med høringsfasen til lokalplanforslag 235 og tilhørende miljørapport
er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra 5 parter. Der er udarbejdet
vedlagte indsigelses-notat: "Indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 235
for Kanalvejsområdet nord samt miljørapport" (bilag). I forbindelse med det
opfølgende møde med Lyngvang og Bækkevang den 7. oktober 2013 har
forvaltningen modtaget yderligere bemærkninger/indsigelser, til de på mødet viste
forslag til ændringer af planforslaget, fra beboerne i de to nabobebyggelser
Lyngvang og Bækkevang. Disse opfølgende indsigelser er sammenfattet sidst i det
vedlagte indsigelses-notat. Samtlige indsigelser er endvidere vedlagt sagen (bilag).
På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at forslaget til
lokalplan 235 bl.a. ændres på følgende hovedpunkter:
- Højder reduceres i visse områder.
- Byggefelter reduceres.
- Teknikbygninger på tage reduceres i højden, det præciseres samtidig at højder på
bebyggelse og teknikbygninger måles til/fra sternkant, og der tilføjes bilag der
illustrerer hvorledes teknikbygninger i delområde 3 evt. kunne udformes.
- Værn v. evt. tagterrasser reduceres i højden.
- Evt. tagterrasser trækkes længere ind på taget (delområde 2 og 3).
- Vareindlevering til dagligvarebutikker skal ske til lukkede varegårde.
Samlet forslag til ændringer af lokalplanforslaget er sammenfattet i det vedlagte
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notat: "Rettelsesblad til lokalplanforslag 235 for Kanalvejsområdet nord" (bilag).
Til illustration af reduktionen/ændringerne af byggefelternes afgrænsning
indeholder rettelsesbladet et kortbilag, der viser dette.
Med ændringerne er det søgt at komme de indkomne indsigelser til planen i møde
angående støj, byggeriets højde, skyggevirkning, indkig samt det visuelle udtryk.
Miljørapporten som ledsagede forslaget til lokalplan 235 har været i høring
parallelt, dvs. i samme 10 ugers periode. Vedlagt sagen er en sammenfattende
redegørelse for miljøvurderingen (bilag), som indeholder en redegørelse for,
hvordan de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. juni 2013 at træffe foreløbig beslutning
om, at nedlægge vejarealet som offentligt vejareal i forbindelse med lokalplan 235.
Særskilt sag om endelig nedlæggelse af vejarealet forelægges
kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår at:
1. Lokalplan 235 Kanalvejsområdet nord vedtages endeligt med de i rettelsesbladet
beskrevne ændringer.
2. Den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen godkendes.
Byplanudvalget den 22. oktober 2013
Udsat.
Notat: "Støjforhold ved Kanalgrunden" uddelt på møde.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
Anne Körner (V) var fraværende.
---Følgende forslag fremkommet på ekstraordinært møde i Byplanudvalget den 22.
oktober 2013 er afdækket nærmere:
1. Forslag om overdækning af cykelstativer (jf vedlagte bilag 6: Supplerende
rettelsesblad af 25. oktober 2013)
2. Forslag om at den planlagte gennembrydning under Lyngby-Nærum Jernbane
imellem byggefelt 2 og 3 udtages af Lokalplan 235 (jf. vedlagte bilag 6:
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Supplerende rettelsesblad af 25. oktober 2013).
3. Forslag om yderligere information fra Danica om de projekterede
studieboligers indretning, herunder tidsplan for indflytning samt lejeniveau (jf
vedlagte bilag 10 vedr. projektede studieboliger (Lukket bilag)).
4. Forslag om at kommunen udlægger støjskærm i 2 meters højde langs
Lyngby-Nærum Jernbane på delstrækning Lyngvang/Bækkevang (jf. vedlagte bilag
8: Notat om støjforhold ved Kanalgrunden).
5. Forslag om at byggefelt 3 søges reguleret således, at højden på 3A reduceres
yderligere til fordel for større højde på 3B, subsidiært at byggeriet i 3A og 3B
skubbes mod øst, således at byggefelt 3B udfyldes helt ud til Klampenborgvej (jf.
vedlagte bilag 7: Muligheder for flytning af Microsoft byggeriet på
Kanalgrunden).
6. Forslag om at punkt 7.3 i lokalplanforslaget ændres, idet "overvejende" slettes
og "skal" indsættes sammen med "ud mod Kanalvej" (jf. vedlagte bilag 6:
Supplerende rettelsesblad af 25. oktober 2013).
Der er foretaget en justering til indsigelse nr. 26 i notat: "Indsigelser og
bemærkninger til lokalplanforslag 235 for Kanalvejsområdet nord samt
miljørapport". Justeringen er markeret i notatet (jf. vedlagte bilag 3: Indsigelser
og bemærkninger til lokalplanforslag 235).
Der er den 25. oktober 2013 afholdt møde med Lyngvang og Bækkevang samt
Byplanudvalgets medlemmer. Forvaltningens resume fra mødet er vedlagt (jf.
bilag 9).
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Lokalplan 235 Kanalvejsområdet nord vedtages endeligt med de i rettelsesbladet
af 11. oktober 2013 og suppelerende rettelsesblad af 25. oktober 2013 beskrevne
ændringer
2. Den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering lægges til grund.
Byplanudvalget den 29. oktober 2013
Ad 1. Anbefales i det underføring under Lyngby-Nærum banen bibeholdes i
lokalplanen.
Ad 2. Anbefales
(F) og (A) tager forbehold
(C) stemmer i mod.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Brev fra Bækkevang af 27. oktober 2013 blev uddelt på mødet og er vedlagt.
Brev fra COWI af 28. oktober 2013 blev uddelt på mødet og er vedlagt.
Byplanudvalget den 29. oktober 2013
Ad 1. Anbefales i det underføring under Lyngby-Nærum banen bibeholdes i
lokalplanen.
Ad 2. Anbefales
(F) og (A) tager forbehold
(C) stemmer i mod.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
Brev fra Bækkevang af 27. oktober 2013 blev uddelt på mødet og er vedlagt.
Brev fra COWI af 28. oktober 2013 blev uddelt på mødet og er vedlagt.
--Ud over de fremlagte rettelsesblade og bilag til sagens behandling på
Byplanudvalgets ekstraordinære møde den 29. oktober 2013 vedlægger
forvaltningen notat af 30. oktober 2013.
Sidstnævnte notat er en redegørelse fra bygherre som følge af yderligere spørgsmål
stillet på Byplanudvalgets ekstraordinære møde den 29. oktober 2013.
I forbindelse med endelig behandling af lokalplanforslaget henvises særlig til
Lokalplanforslagets afsnit om Udbygningsaftaler, side 15 og side 16, idet denne
aftale skal godkendes sammen med lokalplanforslaget .
Der vedlægges Udbygningsaftale underskrevet af bygherre.
Indstilling
Samlet foreslår forvaltningen, at
1. Lokalplan 235 Kanalvejsområdet nord og udbygningsaftalen vedtages endeligt
med de i rettelsesbladet beskrevne ændringer, jf. notatet af 30.10.2013.
2. Den sammenfattende miljøredegørelse for Miljøvurderingen lægges til grund.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
C foreslog, at sagen blev udsat.
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For forslaget stemte 6 (C + Simon Pihl Sørensen, Bodil Kornbek og Lone
Schou-Hansen)
Imod stemte 10.
5 (F og Liss Kramer Mikkelsen) undlod at stemme.
A foreslog en omdisponering af delområde 3, så højden reduceres, dog således, at
det ikke påvirker det samlede bebyggede areal, hverken i delområde 3 eller i
projektet som helhed.
For forslaget stemte 4 (A).
Imod stemte 10.
7 (F + C) undlod at stemme.
Forvaltningens samlede indstilling herefter godkendt med 10 stemmer.
Imod stemte 3 (C), idet C ikke finder, at bygherre har levet op til sit eget bud.
8 (F + A) undlod at stemme, idet A henviser til eget forslag.
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10.
Nedlæggelse af parkeringsareal (vejlitra 7000bc og del af 7000d og 7000bæ)
som offentligt vejareal ifm. Lokalplan 235 for Kanalvejsområdet Nord
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen traf den 27. juni 2013 foreløbig beslutning om, at
vejarealerne (vejlitra 7000 bc og del af 7000 d og 7000 bæ) skulle nedlægges - som
forudsat i lokalplanen - og at beslutningen skulle kundgøres i henhold til vejlovens
§ 90, stk. 5 og 6, med indsigelsesfrist på 8 uger, jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift (bilag).
Vejarealerne er vist på vedlagte kort (bilag).
Indsigelsesfristen udløb i uge 35, og der indkom ikke nogen indsigelser mod
vejnedlæggelsen. Efter nedlæggelsesproceduren kan Vejbestyrelsen, jf. Vejlovens §
91. stk. 3, frit råde over arealet, da nedlæggelsen, som hér, er forudsat i en
lokalplan.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af at nedlægge vejarealerne som
beskrevet, giver lov om offentlige veje en klagefrist på 4 uger til at indbringe
afgørelsen for Vejdirektoratet vedr. evt. retslige spørgsmål.
Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der under forudsætning af vedtagelse af lokalplan 235 for
Kanalvejsområdet Nord, sker nedlæggelse af vejarealer som forudsat i lokalplanen.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
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11.
Fastsættelse af aflønning af formænd og næstformænd for de politiske udvalg
2014 - 2017
.

Sagsfremstilling
I forbindelse med igangværende justering af styrelsesvedtægten, kommunalbestyrelsens 1. behandling heraf den 27. juni 2013 jf. den sagen vedlagte
protokoludskrift (bilag) - indgår til brug ved kommunalbestyrelsens 2. behandling
en konkret stillingtagen til, med hvilken procentsats af borgmesterens vederlag
henholdsvis udvalgsformænds og udvalgsnæstformænds vederlag skal angives i
styrelsesvedtægten (idet beregning af almindeligt udvalgsmedlemsvederlag ikke
skal fremgå af styrelsesvedtægten).
Forvaltningen har på baggrund af 1. behandlingen og nugældende politiske
organisation udarbejdet det sagen vedlagte notat af (bilag), hvoraf fremgår forslag
om dels hvorledes procentsatsen fastsættes for dels udvalgsformænd (21 %), dels
næstformænd med en trediedel af udvalgsformandsvederlaget (7%). Endvidere
indgår forslag om at benytte lejligheden til dels at forhøje den samlede
udvalgsvederlæggelse til max. samlet beløb (305 % af borgmesterens løn mod i dag
259 %) dels som led i også at forhøje det almindelige udvalgsmedlemsvederlag
samt dels evt. afsætte en mindre pulje til vederlæggelse af formænd for evt. § 17,
stk. 4 udvalg.
Økonomiske konsekvenser
Som følge af fuld udnyttelse af rammen for vederlæggelse er der behov for
budgetmæssigt at afsætte yderligere kr. 0,225 mio. til formålet, hvilket
forvaltningen peger på kan ske i f. m. aflæggelse af 1. anslåede regnskab for 2014.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. den samlede udbetaling af formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse
andrager 305 % af borgmestervederlaget, som adresseres i f m. 1. anslåede
regnskab 2014
2. udvalgsformandsvederlag fastsættes til 21 % af borgmestervederlaget, og
næstformandsvederlaget fastsættes til 7 % af borgmestervederlaget, som
indarbejdes i sagen vedr. 2. behandlingen af styrelsesvedtægten
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3. afsætte en pulje på 7 % af borgmestervederlaget til evt. vederlag til formænd for
§ 17, stk. 4 udvalg, samt at de resterende 9 % benyttes til forøgelse af
udvalgsmedlemsvederlagene, således at udvalgsmedlemsvederlag fremadrettet
udgør knap ca. 23.000 kr.
Økonomiudvalget den 24. oktober 2013
Ad. 1 Anbefales.
Ad. 2 Der fremlægges beregning om dobbelt udvalgsmedlemsvederlag til
medlemmer af økonomiudvalget. Vederlag til formænd og næstformand reduceres
tilsvarende.
Ad. 3 Indstillingen anbefales f. s. v. afsættelse af pulje til § 17, stk. 4-udvalg.
Resten af indstillingen udgår.
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Udsat.
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12.
Anmodning om optagelse af sag på dagsorden om omklassificering og
harmonisering af veje
.

Dorete Dandanell (F) har i e-mail af 1. oktober 2013 anmodet om at få en sag på
dagsorden på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2013 og med
følgende tekst:
"I forlængelse af nedennævnte svar (svar på PolitikerWEB af 25. september 2013
vedr. omklassificering og harmonisering af veje, red.) vil jeg gerne have sagen på
oktober-mødet i TMU."
Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2013
Svaret på PolitikerWEB af 25. september 2013 gøres tilgængelig på kommunens
hjemmeside.
Udvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at følgende delbeslutning af
Kommunalbestyrelsens samlede beslutning af 5. september 2013 annulleres: "I
forbindelse med dette arbejde holdes ejerne af de veje i Taarbæk, der som følge af
"vejsagen" allerede er nedklassificeret, skadesløse i forhold til udgifterne til vejen
indtil arbejdet er afsluttet", idet der ikke var hjemmel til beslutningen jf
vejlovgivningen.
(C) beklager flertallets beslutning af 27. september 2010.
Curt Købsted (O) var fraværende.
Økonomiudvalget den 24. oktober 2013
Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalget.
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Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Godkendt.
(C) beklager flertallets beslutning af 27. september 2010.
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13.
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om Lokallister og lokalvalg
.

Birgitte Hannibal og Trine Nebel Schou har i e-mail af 23. oktober 2013 anmodet
om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"Lokallister og lokalvalg. Trine Nebel Schou (B) og Birgitte Hannibal (V) ønsker
en drøftelse af de udfordringer, som lokallister står med i forbindelse med et valg.
Der har i medierne på det seneste været nævnt manglende tilstedeværelse på
listerne til brevstemmerne, sent tildelte partibogstaver etc. På den baggrund
ønskes en proces igangsat, så lokallisterne ikke står med lignende problemer ved
næste valg. Nogle tiltag kræver måske en lovændring, men vi kan godt gøre noget
lokalt, fx via kommunens hjemmeside. Vores handlemuligheder som kommune skal
afdækkes, så vi fremadrettet sikrer lokallisterne repræsentation på lige niveau med
de etablerede partier."
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Drøftes videre i valgbestyrelsen.
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14.
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om etablering af pavillon på
Lyngby Torv
.

Trine Nebel Schou (B) har i e-mail af 9. oktober 2013 anmodet om, at der som
punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:
"TNS (R) ønsker café-sagen fra TMU på KMB's dagsorden."
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Drøftet.
Trine Nebel Schou foreslog, at beslutningen om cafeen genovervejes ud fra de
oplysninger, der er drøftet i regi af Udviklings- og Strategiudvalget.
For forslaget stemte 9 (B + A + C).
Imod stemte 11 (F + O + Birgitte Hannibal, Søren P. Rasmussen, Jørn Moos,
Christina Stenberg Lillie, Jakob Dahl Christiansen og Paul Knudsen).
1 (Ole Holtz-Nielsen) undlod at stemme.
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15.
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.
--Forvaltningen henviser til det sagen vedlagte statusnotat af 25. oktober 2013
(bilag).
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Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013
Tilbagesendt til Økonomiudvalget.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Stab for Politik og Jura
Sekretariatet

Kommunalbestyrelsen 31. okt. 2013
Sag nr. 15, bilag 1

Journalnr. : 20130810127
Dato ........ : 25.10.2013
Skrevet af : bkh

NOTAT
om
Status vedr. udlejningsadressen Trongaardsvej 12 D

I forbindelse med klargøringen til markedsafprøvning af forpagtningskontrakten vedr. Dyrehavegaard blev det i 2012 besluttet politisk, at kommunen fremadrettet selv skulle administrere boliglejemålene på Dyrehavegaard - Trongaardsvej 12 B, 12 C, 12 D, 12 E 1. sal samt 12 F
st. tv. - sammen med kommunens øvrige udlejningsmasse.
Kommunen havde, efter at det tidligere forpagtningsforhold var ophørt op mod sommerferien
2013, forventning om at modtage lejemålene nr. 12 C og 12 D uden lejere, henset dels til, at
nr. 12 C længe ikke havde været udlejet (skal istandsættes før ny udlejning), dels til at kommunen i december 2012 meddelte skriftlig afslag på den tidligere forpagters planer om at udleje det tomme lejemål nr. 12 D.
Som fremgået i anden forbindelse reagererede den tidligere forpagter inidlertid ikke på kommunens henvendelse af 13. marts 2013 omkring afvikling af det daværende forpagtningsforhold, i hvilken forbindelse også kommunens ønske om at få foretaget behørig aflevering af
boligfremlejemålene indgik.
I forlængelse af kommunens orienteringsskrivelser af 19. april 2013 til beboerne i lejemålene
blev der indledt drøftelser med de for kommunen dengang kendte og godkendte lejere i nr. 12
B, 12 E 1. sal samt 12 F st. tv. om en ny lejekontrakt, herunder drøftelser om lejeniveauets
regulering.
For så vidt de tomme lejemål har kommunen forberedt at kunne foretage en gennemgang
m.h.t. planlægning af istandsættelsesarbejder m.v., før kommunen også via ventelister til
kommunens lejeboligmasse vil gå videre med overvejelser om nyudlejning til markedsniveau.
Hen over sommeren viste det sig imidlertid, at de, der bebor adressen Trongaardsvej 12 D
uden godkendt grundlag fra kommunens side ikke ønskede at fraflytte fremlejemålet frivilligt.
Da kommunen udtrykkeligt har afvist at godkende nye lejere i ejendommen nr. 12 D, og da
der, da de der ikke bebor ejendommen legitimt, i juli 2013 meddelte ikke ønskede at flytte
frivilligt, ikke havde været muligt at aftale et fraflytningsvarsel), og da de ikke har adgang til
bedre ret til at få tildelt sådanne lejemål frem for andre boligsøgende, indledte kommunen i
sensommeren de heraf følgende nødvendige videre skridt.
På borgmesterniveau agerede 2. viceborgmester fg. borgmester i en del af juli måned 2013, i
hvilken forbindelse en henvendelse af 19. juli 2013 fra de nævnte beboere vedr. klage over
kommunens tilkendegivelse om at de skulle flytte, blev ultimo juli 2013 drøftet mellem forvaltningen og den fungerende borgmester, der henviste sagens videre afgørelse til borgmesteren efter dennes hjemkomst fra ferie primo august 2013.
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Borgmesteren fastholdt det af forvaltningen over for beboerne tilkendegivne, hvorefter sagens
berammelse ved domstolene blev indledt ved Lyngby ret som fogedsag til i første omgang
forventeligt en mundtlig forhandling med en juridisk dommer, ligesom kommunens advokat
blev sat i arbejde med udarbejdelse af svarskrift i en boligsag, som fremlejetager i mellemtiden (dvs. efter at kommunen havde indledt fogedsagen) havde anlagt ved boligretten.
Fogedretten tilkendegav på det telefonisk retsmøde torsdag den 19. september 2013 bl.a. med
henvisning til den af fremlejetageren i mellemtiden anlagte sag ved boligretten, at hele sagen
bedst blev afgjort i boligretten. Og da en fogedsag efter praksis i Lyngby ikke kunne udsættes
fogedsagen på ubestemt tid valgte Kommunens advokat at tilbagekalde fogedrekvisitionen og
i stedet søge en afgørelse med fremlejetageren i boligretten.
Den 7. oktober 2013 blev afholdt telefonisk retsmøde i boligretten, hvor det blev besluttet at
beramme sagen til hovedforhandling den 19. og 20. februar 2013.
Baggrunden for, at der blev fastsat to hele dage til sagens hovedforhandling, er hovedsageligt,
at fremlejetagers advokat oplyste, at hun udover afhøring af fremlejetager selv forventer at
føre 4-6 vidner. Fremlejetagers advokat forklarede, at det formentlig drejer sig om tidligere og
eksisterende lejere, den tidligere forpagter og eventuelt en eller flere kommunalpolitikere.
Fremlejetagers advokat kunne ikke redegøre nærmere for, hvad udvalgte kommunalpolitikere
eventuelt skal forklare, idet hun ”på nuværende tidspunkt ikke har det fulde overblik”.
Kommunen forventer at føre 1-3 vidner - formentlig sagsbehandler fra ejendomsområdet, som
gennem årene har sagsbehandlet Dyrehavegård, samt sagsbehandler fra sekretariatsområdet,
som har kendskab til processen omkring annoncering af Dyrehavegård, herunder kommunens
beslutning om selv at stå for udlejning af boliglejemålene.
...
Det bemærkes for god ordens skyld, at dokumenter vedr. sagen som hidtil kan ses sammen
med den øvrige omfattende dokumentsamling, der løbende ajourføres som led i den sagsindsigt, som der blev anmodet om primo 2013 vedr. Dyrehavegaard-sagen som helhed, og hvor
mapperne herom er tilgængelige i Politikerrummet for kommunalbestyrelsens medlemmer.
Afslutningsvist bemærkes, at forvaltningen gerne søger lejlighed til ud fra situationen til evt.
at tilbyde beboerne et konkret lejemål andetsteds, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 4.
september 2013 om ”subsidiært at anvise en anden bolig”, imidlertid synes beboerne for nærværende ikke synes interesseret heri.
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Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013

Bilag EFTERSENDT 29.10.2013 til sag 15
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Bilag 3:

Skrivelse til KMB 27.10.2013 fra Torben Jensen

Kommunalbestyrelsen 31.10.2013
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Supplerende materiale vedr . sag nr. 15 "Anmodning om optagelse af sag
på dagsordenen om Trongårdsvej 12 D" på dagsordenen for
kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013
Birger Kjer Hansen til: KMB_LTK

29-10-2013 16:52

Til orientering sendes hermed forvaltningens kommentar til de spørgsmål m.v., der er
sendt til kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2013 fra beboerne i lejemålet.
Der henvises endvidere til det mødesagen vedlagte notat af 25. oktober 2013, hvor hele
sagens baggrund samt sagens status som verserende ved domstolene er præciseret.
Endvidere henvises til den relativt omfattende mængde sagsakter, der er fremlagt i
politikerrummet i anledning af den fra politisk side anmodede sagsindsigt vedr.
Dyrehavegaard generelt, og hvor dokumentsamlingen ajourføres ugentligt, såfremt det
ikke nåes dagligt.
Venlig hilsen
Birger Kjer Hansen
Vicekommunaldirektør

Stab for Politik og Jura
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Direkte:
4597 3154
Omstilling: 4597 3000
Mobil:
4037 2021
E-mail:
Internet:

Fra:
Til:
Dato:
Emne:

bkh@ltk.dk
www.ltk.dk

Birger Kjer Hansen/Økonomisk/LTK
Torben Steen Jensen <trongaardsvej@hotmail.com>,
29-10-2013 16:44
Trongårdsvej 12 D

Borgmesteren har anmodet mig om - under hensyntagen til, at sagen verserer ved
domstolene, hvorfor der er der en række faktorer eller forhold, hvor drøftelse/diskussion
heraf nødvendigvis må foregå via den verserende domstolssag, og som i et vist omfang
allerede indgår heri, jf. de ved domstolene udvekslede dokumenter m.v. - efter forholdene at
kommentere det fremsendte til kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. nedenfor.
Indledningsvist skal jeg for god ordens skyld præcisere, at kommunen ikke har "tabt" nogen
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sag ved fogedretten - sagen har blot fulgt den fremgangsmåde, der almindeligvis anvendes i
sådanne sager og uden at fogedretten har taget stilling til det materielle indhold.
M.h.t. sagens behandling på politisk niveau bemærkes yderligere for god ordens skyld, at
forholdene omkring det konkrete lejemål ikke er bragt frem til politisk behandling på
forvaltningens foranledning.
Ad de enkelte spørgsmål:
"1. Borgmesteren gentog mange gange i går, at kommunen havde forventet at overtage
lejemålet ledigt ved forpagtningsaftalens udløb den 1. maj 2013.
- Kan du bekræfte, at det i henhold til Boligreguleringslovens §48, stk 2 ville have været
ulovligt og at kommunen havde en forpligtelse til at gribe ind med anmodning om, at der
skete en omgående udlejning. Altså kunne borgmesteren og kommunen ikke forvente, at det
stod tomt frem til maj 2013, som han påstod – uden at det ville være lovstridigt ... "
Forvaltningens oplysning:
Som det fremgår af de dokumenter, der er fremlagt ved domstolene, afslog kommunen
ved brev af 19. november 2012 Jens Drejers Jensen anmodning om fremleje af
Trongårdsvej 12 D. Forvaltningen havde på den baggrund en forventning om at
modtage lejemålet fri for fremlejere, der ikke var godkendt af kommunen, således at
det kunne indgå i kommunens videre planlægning på udlejningsområdet.
"- Kan du bekræfte, at kommunen rent faktisk havde indskærpet dette over for forpagteren
tidligere. ..."
Forvaltningens oplysning:
Det var tidligere meddelt forpagteren at lejemålet skulle genudlejes, hvilket også fandt
sted pr. 1. maj 2012. Der var hermed selvsagt ikke tale om, at kommunen ikke som
hidtil skulle godkende en fremlejetager i henhold til bestemmelserne i
forpagtningskontrakten. Boligen havde forinden den 1. maj 2012 stået ledigt i en
periode efter den tidligere lejers fraflytning som følge af en verserende sag i
huslejenævnet.
"- Kan du bekræfte, at der ikke er indgået mundtlig eller skriftlig aftale mellem kommunen
og forpagteren om at han IKKE måtte udleje lejligheden. ..."
Forvaltningens oplysning:
Det kan bekræftes, at der ikke er indgået mundtlig eller skriftlig aftale mellem
kommunen og forpagteren om, at lejemålet ikke måtte udlejes. Der henvises til det
førnævnte om, at kommunen efter forpagtningskontrakten skulle godkende en
fremlejetager i henhold til bestemmelserne i forpagtningskontrakten.
"- Kan du bekræfte, at denne "forventning" ville bygge på en ulovlig aftale mellem
forpagteren og kommunen (jfr. Boligreguleringslovens §48, stk. 2). ... "
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Forvaltningens oplysning:
Spørgsmålet er uklart og kan derfor ikke besvares.
"- Kan du bekræfte, at en manglende udlejning ville være i modstrid med
forpagtningsaftalen, hvor formålet jo netop er, at forpagteren af en ejendom med jorde,
hestebokse, boliger mv. netop skal sørge for at jorden til stadighed er velgødet, at boksene
er udlejet, at foldene er velholdte og at boligerne er udlejet, således at ejendommen kan
afleveres som "going concern" til en ny forpagter. ..."
Forvaltningens oplysning:
Manglende udlejning ville ikke uden videre være i modstrid med
forpagtningskontrakten. Under alle omstændigheder var der på det tidspunkt, hvor
fremlejeforholdet blev indgået, netop ikke tale om "going concern", idet fremleje skete
den 15. december 2012, hvor den daværende forpagter ikke vidste, om han skulle
fortsætte forpagtningen, og hvor han havde modtaget et afslag på fremleje af lejemålet.
" 2. Borgmesteren sagde, at det var vigtigt at man havde et lighedsprincip i forvaltningen
med hensyn til godkendelse.
- Kan du bekræfte at ingen af de nuværende 4 lejere er blevet godkendt af kommunen. Mit
svar ja – forvaltningens ?
"- Kan du bekræfte, at forpagteren ikke har indsendt anmodning om godkendelse til
kommunen for nogen af de nuværende lejere, ..."
Forvaltningens oplysning:
Der foreligger godkendelse fra kommunens side vedr. de øvrige fremlejetagere - ellers
havde de ikke beboet de pågældende lejemål.
"- Kan du bekræfte, at alle de nuværende lejekontrakter er indgået på helt sædvanlige vilkår
og at der intet er anført omkring specielle opsigelsesvarsler eller lignende. ..."
Forvaltningens oplysning:
Så vidt kommunen er orienteret, indeholdt de fremlejekontrakter, som Jens Drejer
indgik, ikke usædvanlige vilkår, og der var ikke anført specielle opsigelsesvarsler. Alle
aftaler om udlejning af boliger, erhvervslejemål, hestebokse m.v. var dog at betragte
som fremlejeaftaler, hvilket indebærer, at alle disse pr. definition ophører uden
yderligere varsel samtidig med forpagtningskontraktens ophør. Ingen af den tidligere
forpagters aftaleparter har bedre retssilling end den, forpagteren havde.
3. Borgmesteren sagde flere gange, at lejemålet havde stået tomt i meget lang tid.
- Kan du bekræfte, at Økonomiudvalget blev misinformeret på mødet den 17. april 2012 om
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at lejemålet var ledigt. Kommunen var blevet orienteret af forpagteren den 10. april 2012
om at lejemålet var blevet udlejet. ..."
Forvaltningens oplysning:
Forvaltningen har ikke misinformeret økonomiudvalget, idet det bemærkes, at der i
øvrigt var tale om en lukket sagf.
Jens Drejer Jensen orienterede ved mail af 10. april 2012 forvaltningen om at
Trongårsvej 12 D var udlejet fra 1. maj 2012. Fremlejeren var oplyst at være Sara
Roland, som efter kommunens oplysninger fraflyttede fremlejemålet den 1. oktober
2012.
"4. Direktøren rystede på hovedet, på en udtalelse om det vel var korrekt, at der ikke gjaldt
specielle regler for forpagterens udlejning. På mødet virkede Hans Henrik Madsen rystet,
da han fremførte, at der ikke var nogen specielle regler for forpagterens udlejning, og hvor
han så siger ”nå, direktøren ryster på hovedet, så jeg tager altså fejl”.
Kan du bekræfte, at der ikke var særlige regler for forpagterens udlejning udover den
omtalte godkendelse. ..."
Forvaltningens oplysning:
Der var ikke i forpagtningskontrakten fastsat andre instrukser til forpagterens fremleje
af boliger end den - centrale - ordning m.h.t., at kommunen skulle godkende
fremlejetagere.
"Kan du bekræfte, at der ikke var særlige anvisningsregler og ventelister, således som
borgmesteren nævnte. ? Og som jo fik Hans Henrik Madsen til at konstatere at han tog fejl.
..."
Forvaltningens oplysning:
Borgmesteren refererede alene til de regler, som gælder for kommunens egen udlejning.
Kommunen er ikke bekendt med, hvorvidt den tidligere forpagter arbejdede med
ventelister e.l., da forpagteren selv forestod fremleje efter forpagtningskontraktens
bestemmelser herom.
Eftersom kommunen nu har overtaget administrationen af boliglejemålene på
Dyrehavegaard gælder nu således de for kommunen i almindelighed gældende og
fastsatte regler på området.
...
Kommunalbestyrelsen orienteres om nærværende svar.

Med venlig hilsen
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Birger Kjer Hansen
Vicekommunaldirektør

Stab for Politik og Jura
Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
Direkte:
4597 3154
Omstilling: 4597 3000
Mobil:
4037 2021
E-mail:
Internet:

Fra:
Til:
Cc:
Dato:
Emne:

bkh@ltk.dk
www.ltk.dk

Torben Steen Jensen <trongaardsvej@hotmail.com>
"borgmester@ltk.dk" <borgmester@ltk.dk>, "biha@ltk.dk" <biha@ltk.dk>, "csli@ltk.dk"
<csli@ltk.dk>, "anko@ltk.dk" <anko@ltk.dk>, "pkn@ltk.dk" <pkn@ltk.dk>, "giwe@ltk.dk"
<giwe@ltk.dk>, "moo@ltk.dk" <moo@ltk.dk>,
Torben Steen Jensen <trongaardsvej@hotmail.com>
27-10-2013 06:42
Sagen Trongårdsvej 12 D

Hermed følger min henvendelse til kommunalbestyrelsens medlemmer til brug for
næstekommunalbestyrelsesmøde
med venlig hilsen
Torben Jensen
Trongårdsvej 12D
6020 5614

Kommunalbestyrelsen 31.10.2013
Bilag til sag 15 - Eftersendt

Trongårdsvej, 27. oktober 2013
Til kommunalbestyrelsens medlemmer
Vedr. ”sagen om Trongårdsvej 12 D”
Jeg retter denne henvendelse til kommunalbestyrelsens medlemmer for at sikre mig, at alle er fuldt
orienteret om den rette sammenhæng omkring kommunens retssag for at få udsat en familie fra deres
lejlighed på den kommunalt ejede ejendom Dyrehavegård. (punkt 13 på kommunalbestyrelsesmødet den
26. september 2013)
En udsættelse ‐ Ikke på af manglende betaling af husleje el. lign. men fordi forpagteren ikke havde indsendt
lejekontrakten til kommunens godkendelse.
Som I ved blev ”sagen” behandlet på et møde i økonomiudvalget den 4. september og her besluttede et
flertal at anmodningen til fogedretten om udsættelse skulle ophæves og familien skulle tilbydes en
lejekontrakt.
Men et mindretal med borgmesteren i spidsen mente, at det var så vigtigt at få fjernet familien (eller at
give lejligheden til en anden), at det skulle behandles i kommunalbestyrelsen. Uden en seriøs begrundelse
for, hvorfor det var så vigtigt, at medlemmerne skulle påtvinges at bede forvaltningen om at føre en retssag
om udsættelse af en familie fra dens bolig.
Jeg ved ikke hvor tit kommunalbestyrelsen tager stilling til et spørgsmål af denne karakter, men for mig som
borger forstår jeg slet ikke, at man skal tage stilling til anvendelse af rå systemmagt, når der allerede ligger
en beslutning fra Økonomiudvalget om det modsatte. Og nu kommer det så på kommunalbestyrelsens
dagsorden for 3. gang. (1. gang 5. september (udsat) – 2. gang 26.september(udsat) og nu igen). Jeg ved
ikke, hvem det er mest belastende for – men for os er det meget.
Kommunen tabte så sagen i fogedretten, og nu er der berammet et større sagsanlæg i Boligretten den 19.
og 20. februar til næste år. Her vil kommunen bl.a. fører Birger Kjer Hansen som vidne og vi har bl.a. bedt
Sofia Osmani om at vidne.
Det er en svær kamp for en menig borger, når man har en borgmester, der har set sig blind på, at han vil
have den lejlighed for enhver pris. Jeg ved ikke hvorfor han går så meget op i det – men der må vel være en
grund. Og hans udtalelser om at vi ”må hjælpe med at skaffe dem en tilsvarende bolig” giver jeg intet for.
Så der er tale om ren ”sætten på gaden” af en familie, som har en lovlig lejekontrakt, fordi borgmesteren
ønsker, ar en anden person skal have lejligheden.
Jeg har set webTv fra kommunalbestyrelsesmødet den 26. september mange gange, og i den forbindelse
har jeg konstateret, at borgmesteren kom med utallige direkte forkerte og urigtige påstande på mødet.
Jeg bad derfor kommunaldirektøren den 29. september om ved besvarelse af 11 konkrete spørgsmål at få
bekræftet, at borgmesteren argumenterede på et forkert og helt urigtigt grundlag over for
kommunalbestyrelsen den 26. september 2013.
Jeg har nu ventet i 4 uger og trods lovning på svar mange gange, har jeg først den 26. oktober modtaget et
svar, der går på, at man ikke vil svare fordi der nu verserer en retssag.

Og jeg stillede spørgsmålene, for at kunne videregive dem til kommunalbestyrelsen, så den kunne blive
informeret på et sagligt og seriøst grundlag og ikke kun min subjektive opfattelse.
Her følger de spørgsmål, som jeg stillede til kommunaldirektøren, og som han efter 4 ugers betænkningstid
ikke ønsker at svare på, med begrundelsen at der verserer en retssag (anlagt af kommunen).
Borgmesteren må altså gerne fremføre påstande på et åbent kommunalbestyrelsesmøde – men jeg må ikke
få besvaret spørgsmål, som jeg af anden vej kan dokumentere.
Hvilken kommunalbestyrelse kan gå ind for at sætte en familie på gaden – uden at den kan få lov at forklare
sagens rette sammenhæng. Jeg ville jo netop have forvaltningens svar for at være sikker i min orientering af
kommunalbestyrelsens medlemmer.
Dette er ikke en partipolitisk sag – men en sag om personlige holdninger.
Bjarne Markussen oplyser, at han har videresendt sit svar til mig til kommunalbestyrelsens medlemmer, så
det vedlægger jeg ikke‐
Men her er mine spørgsmål til kommunaldirektøren:

29. september 2013
Kære Tim Andersen
Jeg overværede den bizzare behandling af kommunens anmodning om vor udsættelse af
lejligheden på kommunalbetyrelsesmødet i går aftes.
Jeg har tænkt mig at informere hele kommunalbestyrelsen om sagens sammenhæng. Men inden
jeg gør det, vil jeg være sikker på at jeg ikke misinformerer dem ‐ det har der været for meget af
indtil nu.
Derfor har jeg nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have en bekræftelse på.
1. Borgmesteren gentog mange gange i går, at kommunen havde forventet at overtage
lejemålet ledigt ved forpagtningsaftalens udløb den 1. maj 2013.
‐ Kan du bekræfte, at det i henhold til Boligreguleringslovens §48, stk 2 ville have været ulovligt og
at kommunen havde en forpligtelse til at gribe ind med anmodning om, at der skete en omgående
udlejning. Altså kunne borgmesteren og kommunen ikke forvente, at det stod tomt frem til maj
2013, som han påstod – uden at det ville være lovstridigt. Mit svar ja – forvaltningens ?
‐ Kan du bekræfte, at kommunen rent faktisk havde indskærpet dette over for forpagteren
tidligere. Mit svar ja – forvaltningens ?

‐ Kan du bekræfte, at der ikke er indgået mundtlig eller skriftlig aftale mellem kommunen og
forpagteren om at han IKKE måtte udleje lejligheden. Mit svar ja – forvaltningens ?

‐ Kan du bekræfte, at denne "forventning" ville bygge på en ulovlig aftale mellem forpagteren og
kommunen (jfr. Boligreguleringslovens §48, stk. 2). Mit svar ja – forvaltningens ?
‐ Kan du bekræfte, at en manglende udlejning ville være i modstrid med forpagtningsaftalen, hvor
formålet jo netop er, at forpagteren af en ejendom med jorde, hestebokse, boliger mv. netop skal
sørge for at jorden til stadighed er velgødet, at boksene er udlejet, at foldene er velholdte og at
boligerne er udlejet, således at ejendommen kan afleveres som "going concern" til en ny forpagter.
Mit svar ja – forvaltningens ?

2. Borgmesteren sagde, at det var vigtigt, at man havde et lighedsprincip i forvaltningen med
hensyn til godkendelse.
‐ Kan du bekræfte at ingen af de nuværende 4 lejere er blevet godkendt af kommunen. Mit svar ja
– forvaltningens ?
‐ Kan du bekræfte, at forpagteren ikke har indsendt anmodning om godkendelse til kommunen for
nogen af de nuværende lejere, Mit svar ja – forvaltningens ?
‐ Kan du bekræfte, at alle de nuværende lejekontrakter er indgået på helt sædvanlige vilkår og at
der intet er anført omkring specielle opsigelsesvarsler eller lignende. Mit svar ja – forvaltningens ?

3. Borgmesteren sagde flere gange, at lejemålet havde stået tomt i meget lang tid.
‐ Kan du bekræfte, at Økonomiudvalget blev misinformeret på mødet den 17. april 2012 om at
lejemålet var ledigt. Kommunen var blevet orienteret af forpagteren den 10. april 2012 om at
lejemålet var blevet udlejet. Mit svar ja – forvaltningens ?
Dette kan måske forklare borgmesterens vildfarelse

4. Direktøren rystede på hovedet, på en udtalelse om det vel var korrekt, at der ikke gjaldt
specielle regler for forpagterens udlejning.
På mødet virkede Hans Henrik Madsen rystet, da han fremførte, at der ikke var nogen specielle
regler for forpagterens udlejning, og hvor han så siger ”nå, direktøren ryster på hovedet, så jeg
tager altså fejl”.

‐
‐

Kan du bekræfte, at der ikke var særlige regler for forpagterens udlejning udover den
omtalte godkendelse. Mit svar ja – forvaltningens ?
Kan du bekræfte, at der ikke var særlige anvisningsregler og ventelister, således som
borgmesteren nævnte. ? Og som jo fik Hans Henrik Madsen til at konstatere at han tog
fejl. Mit svar ja – forvaltningens ?

Jeg kan naturligvis dokumentere mine svar – men hvorfor må jeg ikke få forvaltningens svar ? Det
er dog trods alt lette spørgsmål at svare på.
Torben Jensen
Trongårdsvej 12D
2800 Lyngby
6020 5614

Dette var mine spørgsmål – og svarene taler for sig selv.
Alle Borgmesterens argumenter for at en anden skal overtage lejligheden, kan jeg dokumentere bygger på
et falsk grundlag.
Og det virker som om forvaltningen retter ind efter borgmesterens ønsker ‐ som jeg ikke kender
baggrunden for – og derfor ønsker de ikke at svare på mine spørgsmåj med den begrundelse at der verserer
en retssag (startet af kommunen).
En retssag kommer til at koste kassen med vidneførelse over 2 dage, Og yil hvilken nytte ?
Jeg ved det er en lang henvendelse, og jeg ved I har travlt – men jeg kunne ikke gøre det kortere.
Med venlig hilsen
Torben Jensen

