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1. Kommunens styrelsesvedtægt

Sagsfremstilling
Såfremt der på det konstituerende møde den 2. december 2013 for kommunalbestyrelsen
2014-2017 vedtages at bemande økonomiudvalget og de stående udvalg under forudsætning af
nærmere konkretiserede justeringer i udvalgenes opgaver m.m., er der udarbejdet det sagen
vedlagte forslag (bilag) til en sådan justering af den senest den 21. november 2013 vedtagne
styrelsesvedtægt.
Da der i forhold til nugældende styrelsesvedtægt indgår, at der for ét af de stående udvalg
ændres medlemstal fra 7 til 9, er der tillige foretaget en genberegning m.h.t. vederlæggelse af
formand, næstformænd og udvalgsmedlemmer, jf. det sagen vedlagte notat af 28. november
2013 "Beregning af diverse vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer..." (bilag).
En vedtagelse af forslaget til justeret styrelsesvedtægt sker under forudsætning af, at det
aktuelle lovforslag nr. 70 (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love) vedtages med den af regeringen
foreslåede ikrafttræden pr. 1. januar 2014.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at justeringen af styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013
Godkendt.

Bilagsfortegnelse
1. Bilag 1 - Styrelsesvedtægt ændringsforslag 2013-12-02
2. Bilag 2 - Notat beregning af diverse vederlag
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Ændringsforslag pr. 2. december 2013

Kapitel I
Kommunalbestyrelsen
Kapitel II
Borgmesteren
Kapitel III
Nedsættelse af udvalg og almindelige
regler om disses virksomhed mv.
Kapitel IV
Økonomiudvalget
Kapitel V
De stående udvalg
Teknik- og miljøudvalget
Byplanudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
Social- og sundhedsudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Udviklings- og strategiudvalget
Kapitel VI
Borgerrådgiver

”Udviklings- og Strategiudvalget” ændres til ”Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget”
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Styrelsesvedtægt – Vedtaget på
Kommunalbestyrelsesmøde den 21. november 2013

Kapitel VIII
Stedfortræder
Kapitel IX
Ændringer i vedtægten
Kapitel I
(Kommunalbestyrelsen)
§ 1. Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse består af 21
medlemmer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og
anden viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det
følgende kaldet styrelsesloven).
§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse
af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens
forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf.
styrelseslovens § 2.
Kapitel II
(Borgmesteren)
§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse
med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen,
jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.
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Kapitel VII
Vederlag mv. samt forfald

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller
indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og
indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og
Socialministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder
borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig
hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.

Kapitel III
(Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om deres virksomhed
mv.)
§ 6. Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomiudvalget
2. Teknik- og miljøudvalget
3. Byplanudvalget
4. Børne- og ungdomsudvalget
5. Social- og sundhedsudvalget
6. Kultur- og fritidsudvalget

”Indenrigs- og Socialministeriet” ændres til ”Økonomi- og Indenrigsministeriet”
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§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige
leder af kommunens samlede administration, der fremgår af
styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører
under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra
udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de
ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af
udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er
underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets
beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter
hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert
medlem, der i sin stemmeafgivning stemmer imod flertallet, kan
forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og
ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at
denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at
ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal
medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist
for aflevering af begrundelsen.
§ 8. Såfremt et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der
berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen
forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse
af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 21, stk.
2 jf. § 31 a.
§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og
rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene
foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem
Økonomiudvalget, såfremt yderligere bevillinger er ønskelige eller
nødvendige.

Kapitel IV
(Økonomiudvalget)
§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for
udvalget, samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

”Udviklings- og strategiudvalget” ændres til ”Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget”
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7. Udviklings- og strategiudvalget.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om
- indberetninger fra den kommunale administration med
henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf. § 10
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
§ 12. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de
anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, §
21 og kapitel V.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og
personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og
administrationens behandling af personalesager samt øvrige
administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, itdrift, -udvikling samt -sikkerhed.
Stk. 3. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og
styring og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens
planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles
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Stk. 2. Udvalget fører tilsyn med
- at forvaltningen af økonomiske midler sker i
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
og iøvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens
regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb
samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke
overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende
institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

”- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og
turisme”
flyttes til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

”Stk. 7. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af kommuneplanen
samt planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle
forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget
udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der ikke er truffet
beslutning om i en strategi, herunder indkalder idéer og forslag
mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Udvalget varetager
endvidere forholdet til den overordnede planlægning og har
ansvaret for et eventuelt tværkommunalt samarbejde på
kommuneplanområdet. Udvalget varetager planlægningen inden
for områderne kulturarv, kulturmiljø, bygningskultur og
bygningsbevaring, idet der i nødvendigt omfang koordineres
med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 17, stk. 3.”
flyttes til Byplanudvalget

Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder
- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb,
aktivering, revalidering og fleksjob m.v.

”Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder
- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb,
aktivering, revalidering og fleksjob m.v.

Punkt nr. 1 - Kommunens styrelsesvedtægt
Bilag 1 - Side 6 af 15

Møde i Kommunalbestyrelsen d. 02-12-2013

planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse
af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
Stk. 4. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens
borgerservicecentre.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og
turisme
- udlejning af kommunens ejendomme.
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og
regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.
Stk. 7. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af kommuneplanen
samt planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle
forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget
udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der
ikke er truffet beslutning om i en strategi, herunder indkalder
idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.
Udvalget varetager endvidere forholdet til den overordnede
planlægning og har ansvaret for et eventuelt tværkommunalt
samarbejde på kommuneplanområdet. Udvalget varetager
planlægningen inden for områderne kulturarv, kulturmiljø,
bygningskultur og bygningsbevaring, idet der i nødvendigt
omfang koordineres med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 16, stk.
3.

Kapitel V
(De stående udvalg)
Teknik- og miljøudvalget
§ 13. Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og ydelser
knyttet hertil
- den beskæftigelsesrettede del af Ungdommens
Uddannelsesvejledning, herunder EGU
- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og
uddannelsesinstitutioner
- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale
Beskæftigelsesråd
- barsels- og sygedagpenge
- kontanthjælp til forsørgelse.
Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede
indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder
beskæftigelsesplanen.”
flyttes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 7 og 8.
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- den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og ydelser
knyttet hertil
- den beskæftigelsesrettede del af Ungdommens
Uddannelsesvejledning, herunder EGU
- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og
uddannelsesinstitutioner
- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale
Beskæftigelsesråd
- barsels- og sygedagpenge
- kontanthjælp til forsørgelse.
Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede
indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder
beskæftigelsesplanen.
Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående
udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig
betydning for det pågældende udvalg.
Stk. 11. Udvalget varetager de opgaver, der er forbundet med
ejerskab af de kommunalt ejede virksomheder inden for vand,
spildevand og affald/genbrug, samt foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen vedrørende de takster, disse virksomheder
påtænker at fastsætte.

”Stk 3. Udvalget varetager drift af:
kommunale kirkegårde
kommunale veje og stier
kommunale, rekreative områder, herunder parker
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved
denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens
beslutning er henlagt under noget andet udvalgs
område.
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.”
udgår.

-

”udbygnings- og anlægsplaner, programoplæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne."
udgår.

Byplanudvalget
Nyt
§ 14. Byplanudvalget består af 7 medlemmer.
Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens myndighedsopgaver vedrørende byggesager.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om lokalplaner.

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for
kommuneplanlægningen, udarbejdelsen af kommuneplanen samt
planlægning i det åbne land. Udvalget fastsætter generelle
forskrifter for kommuneplanens tilvejebringelse. Udvalget
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kommunens myndighedsopgaver på følgende områder:
- miljø og klima
- natur
- forsyning
- kommunale veje og stier
- kollektiv trafik
- kommunale kirkegårde.
Stk 3. Udvalget varetager drift af:
kommunale kirkegårde
kommunale veje og stier
kommunale, rekreative områder, herunder parker
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved
denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens
beslutning er henlagt under noget andet udvalgs
område.
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under
udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via
Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
lokale Agenda 21-planer
udbygnings- og anlægsplaner, programoplæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne.

Børne- og ungdomsudvalget
§ 15. Børne- og ungdomsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på børneområdet, herunder
drift af kommunens folkeskoler mv. samt ungdomsskolen
- den vidtgående specialundervisning
drift af kommunens dagtilbud og anden dagpasning
sundhedsfremme m.m. vedrørende børn,
samarbejde med private og selvejende institutioner samt
frivillige inden for udvalgets område
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse om
rådgivning og støtte til børn og unge samt familier med
børn
sociale (frivillige) foranstaltninger for børn og unge
- ydelser mv. til børn med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse .
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via

”7” erstattes af ”9”.

Nyt
”-

efter ”-den vidtgående specialundervisning”indsættes
drift af fritids- og ungdomsklubtilbud”.

”-

sundhedsfremme mm. vedrørende børn,”

flyttes til Social- og Sundhedsudvalget
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udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om ændringer til kommuneplanen, der ikke er truffet
beslutning om i en strategi, herunder indkalder idéer og forslag
mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Udvalget varetager
endvidere forholdet til den overordnede planlægning og har
ansvaret for et eventuelt tværkommunalt samarbejde på
kommuneplanområdet. Udvalget varetager planlægningen inden
for områderne kulturarv, kulturmiljø, bygningskultur og
bygningsbevaring, idet der i nødvendigt omfang koordineres
med Kultur- og fritidsudvalget, jf. § 17, stk. 3.

”-

udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne”
udgår

Social- og sundhedsudvalget
§ 16. Social- og sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende
voksne, herunder
praktisk bistand, personlig pleje og sygepleje
omsorgsudgifter og forebyggende aktiviteter i øvrigt for
ældre
førtidspension og folkepension
enkeltydelser og særlig økonomisk hjælp
hjælpemidler
opgaver og drift vedrørende kommunens institutioner på
ældreområdet samt handicap- og forsorgsinstitutioner
samarbejde med private og selvejende institutioner
voksen- og handicaprådgivning
frivilligt socialt arbejde
social boliganvisning, boligsikring og beboerindskud.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens sundhedsopgaver vedrørende voksne, herunder
- den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter,
herunder betaling for færdigbehandlede
- sundhedsfremmende og forebyggende tiltag

”boligsikring” udgår – overgået til Udbetaling Danmark
”vedrørende voksne”
udgår, (hvorefter alle omfattes af bestemmelsen)
”sundhedsfremmende og forebyggende tiltag” erstattes af ”sund-
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Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne
kommunens strategi og plangrundlag for den samlede
indsats på udvalgets område i kommunen, herunder
rammeaftaler.

behandling af voksne stofmisbrugere og alkoholmisbrugere
genoptræning på voksenområdet
sundhedscenter
tandpleje på børn - og voksenområdet
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer
under udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager via
Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om
udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf.
anlægsstyrereglerne,
kommunens strategi og plangrundlag for den samlede
indsats på udvalgets område, herunder rammeaftaler.
Stk. 5. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til
enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, bortset
fra de sager, som hører under Børne- og ungdomsudvalget, jf. § 14,
stk. 3 og Økonomiudvalget jf. § 12, stk. 8.

hedsfremme og sygdomsforebyggelse”

”- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer
under udvalgets område
- udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område. ”
udgår
”-

udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg,
byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf.
anlægsstyrereglerne,”
udgår

”§14, stk. 3” ændres til ”§15, stk. 3”
”Økonomiudvalget, jf. § 12, stk. 8” ændres til ”Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, jf. § 18, stk. 3”

Kultur- og fritidsudvalget
§ 17. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver og tilbud på fritidsområdet, herunder
voksenundervisning og andre fritidsaktiviteter
folkeoplysning (voksne)
drift af fritids- og ungdomsklubtilbud
Musikskolen og andre musikaktiviteter
samarbejde med private og selvejende institutioner samt
frivillige inden for udvalgets område

”- drift af fritids- og ungdomsklubtilbud ”
flyttes til Børne- og ungeudvalget
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drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og anlæg
under udvalgets område
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område.
Stk. 3. Udvalget har ansvaret for formidling inden for områderne
kulturarv og kulturmiljø, bygningskultur og bygningsbevaring og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle
opgaver, herunder
biblioteksvæsen
lokalhistoriske forhold
Sophienholm
Lyngby Kulturhus
tilskud til kulturelle foreninger
Kulturfonden, herunder indkøb af kunst, tilskud til
kulturelle aktiviteter og Kulturprisen
(regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler i
ejendomme, der forvaltes af udvalget

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling via
Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen om
anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og
dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor udvalgets område, jf.
anlægsstyringsreglerne.

”-

drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og anlæg
under udvalgets område
udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område.”

udgår

”- Sophienholm
- Lyngby Kulturhus”
udgår og erstattes med ”kulturinstitutioner”
”- (regler for) udlån og udleje af anlæg og lokaler i
ejendomme, der forvaltes af udvalget”
udgår og erstattes af ”årsplaner for aktiviteter inden for
det folkeoplysende område”
”Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling via
Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen om
anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og
dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor
udvalgets område, jf. anlægsstyringsreglerne.”
udgår.
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Udviklings- og strategiudvalget” erstattes af ”Erhvervs- og
beskæftigelsesudvalget”

§ 18. Udviklings- og strategiudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har ansvaret for udarbejdelsen af strategi for
kommuneplanlægningen samt langsigtede udviklingsstrategier på
tværs af forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens
beslutning.
Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §
12, og respektive stående udvalg det nødvendige grundlag for
udvalgets strategi- og udviklingsopgaver.

§ 18 erstattes af følgende:
”Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsmæssige emner, herunder lokal erhvervsservice og turisme.
Stk. 3 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder
- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb,
aktivering, revalidering og fleksjob m.v.
- integrationsindsatsen og ydelser knyttet hertil
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- samarbejdet med virksomheder, andre aktører og
uddannelsesinstitutioner
- samspillet med arbejdsmarkedets parter, herunder Det Lokale
Beskæftigelsesråd
- barsels- og sygedagpenge
- kontanthjælp til forsørgelse.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til
kommunalbestyrelsen om kommunens strategi for den samlede
indsats for at styrke den lokale beskæftigelse, herunder
beskæftigelsesplanen.”

Kapitel VI
Borgerrådgiver
§ 19. Borgerrådgiveren yder vejledning og rådgivning til borgerne
inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og bistår
kommunalbestyrelsen med dens tilsyn med kommunens
administration, jf. den kommunale styrelseslov.
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Udviklings- og strategiudvalget

§ 20. Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et
I § 20, stk. 1 ændres ”19,5 %” til ”19,3 %”.
vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 2 Formanden for det i medfør af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område nedsatte Børn- og ungeudvalg
oppebærer 5 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 3 Formanden for et § 35, stk. 2-udvalg oppebærer et vederlag,
som udgør 3 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag,
der udgør 7 % af borgmestervederlaget. Næstformænd for de ståen- I § 20, skt. 4 ændres ”7,0 %” til ”6,9%”, og
”5,5 % ” ændres til ”5,4 %”.
de udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Den i stk. 1-3 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen
af en måned, når formanden fratræder hvervet eller i en uafbrudt
periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet.
Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor
stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i
styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i 9 måneder.
§ 21. Et medlem, der på grund af formandens sygdom, ferie eller
fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en
periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag
svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den
pågældende periode.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9
måneder.
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Kapitel VII
(Vederlag m.v. samt forfald)

§ 22. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets
forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2,
uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.
Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et stående udvalg, så længe
udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at være
kortere end en måned.
Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må
forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der behandles
af det pågældende stående udvalg, kan bestemme, at et andet
medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.
Kapitel IX
(Ændringer i vedtægten)
§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1.januar 2014.
Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby – Taarbæk
kommune” vedtaget af kommunalbestyrelsen 30. august og 27.
september 2010.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to
behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages
mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen
Hovedstaden.
Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 27. juni og
21. november 2013.

den X/X december 2013
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Kapitel VIII
Stedfortræder
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Beregning af diverse vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer,
hvis ét udvalg – i forhold til senest besluttede styrelsesvedtægt af 21. november 2013 forøges med to medlemmer

Den økonomiske ramme er uændret – på trods af de nye muligheder for særskilt vederlæggelse af
næstformænd.
Udgangspunktet for beregningerne er borgmesterens vederlag, som pr. 1.4.2013 udgør 737.906 kr.
(statsligt løntrin 53).
1. og 2. viceborgmester må tilsammen højst oppebære vederlag svarende til 10 % af
borgmestervederlaget.
Den samlede udbetaling af formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse må højst andrage
305 % af borgmestervederlaget. Der anvendes p.t. 259 %.
De efterfølgende beregninger forudsætter, at der er følgende pladser i udvalgene:

Næstformand og øvrige
medlemmer i alt

Udvalg

Formand

Økonomi

1 person (Borgmesteren)

8

Teknik og Miljø

1 person

6

Byplan

1 person

6

Børne- og Ungdom

1 person

8
(i tidl.beregning = 6)

Social og Sundhed

1 person

6

Kultur og Fritid

1 person

6

Erhverv og Udvikling

1 person

6

I alt

7 personer

46

Der er udarbejdet en beregning, hvor næstformand for Økonomiudvalget vederlægges med 6,9 % af
borgmestervederlaget og øvrige 6 formænd med 5,4 % pr. formandspost af borgmestervederlaget.
Endvidere indgår det i beregningen, at en udvalgsplads i Økonomiudvalget skal vederlægges med
ca. det dobbelte af, hvad en udvalgsplads i stående udvalg vederlægges med. Den samlede ramme
bliver dermed 294% mod de nuværende 259%. Rest af den samlede mulige ramme er 11% eller
81.169,66 kr., som evt. kan anvendes til evt. § 17, stk. 4-udvalg.
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Det vil i givet falde se således ud:
Hverv

I alt max procent – 305 %

I alt max beløb – 2.250.613,30

Børn- og Ungeudvalg

5 % (som p.t.)

36.895,30

Folkeoplysningsudvalg

3 % (som p.t.)

22.137,18

Teknik og Miljø

19,3 % (p.t. 21%)

142.415,85

Byplan

19,3 % (p.t. 21%)

142.815,85

Social og Sundhed

19,3 % (p.t. 21%)

142.815,85

Kultur og Fritid

19,3 % (p.t. 21%)

142.815,85

Erhverv og Udvikling

19,3 % (p.t. 21%)

142.815,85

Børne- og Ungdom

19,3 % (p.t. 21%)

142.815,85

Økonomi

6,9 % (ny)

50.915,51

Teknik og Miljø

5,4 % (ny)

39.846,92

Byplan

5,4 % (ny)

39.846,92

Social og Sundhed

5,4 % (ny)

39.846,92

Kultur og Fritid

5,4 % (ny)

39.846,92

Erhverv og Udvikling

5,4 % (ny)

39.846,92

Børne- og Ungdom

5,4 % (ny)

39.846,92

0,75 % (som p.t.)
0,75 % (som p.t.)

5.534,29
5.534,29

7 udvalgspladser i Økonomiudvalget
á 41.428,15

39,3 %
(Økonomiudvalg og stående udvalg
p.t. i alt 123,5%)

289.997,06

32 udvalgspladser i stående udvalg
á 20.776,67

90,1 %
(Økonomiudvalg og stående udvalg
p.t. i alt 123,5%)

664.853,31

294% (p.t. 259 %)

2.169.443,64

11 %

81.169.66

Formænd

Næstformænd

Børn- og Ungeudvalget
2 pladser

I alt forbrugt hertil

Rest af de maximale 305 %

Zita Korsholm, 28.11.2013
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