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1
Fastsættelse af takst for skorstensfejning
.

Sagsfremstilling
Ved fastsættelse af takster for 2012 var der ved en fejl ikke optaget punkt vedr.
takst for skorstensfejning.
Forvaltningen peger på at den hidtidige praksis fortsættes, således at taksterne
fastsættes jf. KLs vejledende takster, og således at Forvaltningen indgår aftale med
skorstensfejer vedr. sod/sodposer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, idet skorstensfejeren afregner direkte med forbrugeren.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at fastsættelse af gebyr for fejning fortsat følger KLs
vejledende takster, og at der indgås særskilt aftale med skorstensfejer vedr.
sod/sodposer.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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2
Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - Ansøgning om
kommunegaranti til køkken- og badeværelsesmoderniseringer
.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2011 at give kommunegaranti for
7.462.000 kr. i forbindelse med gennemførte moderniseringer af køkkener og
badeværelser i Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken.
Efterfølgende har DAB i brev af 24. november 2011 søgt om
kommunalbestyrelsens godkendelse af yderligere kommunal garantistillelse for 4
mio. kr. Lånet optages til yderligere gennemførelse af køkken- og
badmoderniseringer i afdeling Lundtofteparken.

Det er oplyst, at kreditforeningen igen har rejst krav om kommunegaranti som følge
af hjemfaldspligten i 2040, der er lyst på afdelingen, uagtet de lån, der optages til
finansieringsarbejder i afdelingen, er 20-årige og dermed indfriet, inden
hjemfaldspligten er aktuel. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.
Økonomiske konsekvenser
Der gives kommunegaranti på 4.000.000 kr. i afdeling Lundtofteparken.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives kommunegaranti til Boligorganisationen
Samvirke, afdeling Lundtofteparken.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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3
Nyt plejecenter, anlægsbevilling til planarbejde
.

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010 at etablere et nyt
områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer
med en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til 80-90 boliger.
Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 31. januar 2011, at det nye
plejecenter opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen.
Den 19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter
opføres med kommunen som bygherre.
Jf. de tidligere beskrivelser af det nye plejecenter, er ambitionen at opføre et
plejecenter med udgangspunkt i de retningslinier, som udvalget har godkendt.
Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med DTU omkring
bl.a. indførelse og afprøvning af velfærdsteknologi. Der tages afsæt i eksisterende
evidens omkring det gode ældreliv på et områdecenter i bl.a. Erhvervs- og
byggestyrelsens modelprogram for plejeboliger.
Udvalget vil i februar/marts 2012 få forelagt ny sag om tids- og procesplan, som
forventes at omfatte oplæg til antal og størrelse af boliger samt øvrige funktioner
f.eks. café/aktivitetscenter mv. i et nyt plejecenter, herunder inddragelse af borgere,
seniorråd og politikere.
Sideløbende opstartes arbejdet omkring plangrundlaget for den fysiske placering på
de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Byplanudvalget forventes at behandle
sagen første gang i februar 2012, hvorefter der foretages høring i forår/forsommer
2012 med henblik på endelige godkendelse af lokalplan i august 2012.
I august 2012 planlægges fremlæggelse af skema A med overblik over den samlede
anlægssum, idet plejeboligerne opføres som almene plejeboliger, jf. loven om
støttet byggeri.
Byggeriet skal udsendes i udbud og et licitationsresultat planlægges fremlagt
sammen med skema B i februar 2013.
Selve byggeriet forventes herefter færdigt til indflytning i april 2014.

Der blev ved budgetforhandlingerne for 2011 og overslagsårene afsat budgetmidler
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til dette nye plejecenter.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2012-15 afsat i alt 20,4 mio. kr. til servicearealerne og en indtægt på
1,9 mio. kr. i statstilskud til disse servicearealer samt en indtægt ved salg af
grunden til plejecentret på 7,7 mio. kr. Herudover er der afsat 12 mio. kr. i 2015 til
14 % kommunal finansiering samt 4,5 mio. kr. til montering af boligerne ligeledes i
2015.
Beslutningskompetence
Ad pkt. 1 Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og
Sundhedsudvalg
Ad pkt. 2 Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at
1. udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio.
kr. i 2012 finansieret af de i budgettet afsatte 1 mio. kr. til udarbejdelse af
plangrundlag og byggeprogram
2. der fremlægges mere detaljeret tids- og procesplan for projektet for Social- og
Sundhedsudvalget i februar/marts 2012.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2012
Ad 1. Anbefales
Ad 2. Godkendt idét planen vil indeholde en beskrivelse af samarbejde med
interessenter herunder DTU.
Anne Körner (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Ad.1
Anbefales.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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4
Projekt Flyt Borgere - endelig strategi
.

Sagsfremstilling
Flyt borgere-strategien skal bidrage til, at flere borgere bruger de mest effektive
kommunikationskanaler, når de henvender sig til kommunen. Det kan være digital
selvbetjening i nogle tilfælde, hvor henvendelsen ikke kræver personlig behandling.
Eller det kan være en telefonsamtale, når sagen kan afklares ved at udveksle
oplysninger med det samme. Endelig skal kommunen henvende sig ad effektive
kanaler til borgerne, fx via hjemmesiden eller borgernes digitale postkasser.
Strategien baserer sig på Udviklings- og Strategiudvalgets beslutning om en vision,
vedtaget den 17. maj 2011: Flyt borger-strategien bidrager til, at fremtidens
Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt Danmarks mest innovative og digitale
kommuner
Visionen angiver ambitionerne for strategien, og er delt op i tre faser:
 Første fase handler om at effektivisere og udvikle borgerkontakten på de
rådhusnære områder, dvs. administrationens kontakt med borgerne
 Anden fase handler om de mange daglige kontakter med borgerne på de store
velfærdsområder – typisk på skoler, fritidshjem, daginstitutioner og plejehjem
 Tredje fase handler om at samarbejde med kommuner og andre aktører, der er
langt fremme med det mål at blive i stand til at sætte helt nye ting i gang.
Med udgangspunkt i Flyt borgere-strategien er der sat konkrete initiativer i gang for
at opfylde målsætningerne (se nedenfor). Disse initiativer tager fat på den
rådhus-nære kommunikation til og med borgerne. Det vurderes dog, at der allerede
indenfor en kortere tidshorisont også skal sættes fokus på velfærdsområderne jf.
fase to. De to første faser skal derfor i nogen grad ske sideløbende, dog med respekt
for de økonomiske og organisatoriske forudsætninger.
Strategiens målsætninger for udvikling og effektivisering af borgerkontakten er:
1. At borgerne møder og bruger velfungerende løsninger
2. At borgerne får øje på de digitale muligheder
3. At kommunens politikere og medarbejdere kan hjælpe borgerne i gang
4. At prioriteringen af kanaler afspejles i håndteringen af de daglige opgaver.
For hver målsætning er der sat konkrete, operative og kvantitative mål for
indsatsen, der baserer sig dels på en undersøgelse af kommunens nuværende niveau
(interviews med afdelinger samt deltagelse i KL’s ”tælleuge”, hvor medarbejderne
talte henvendelser fra borgerne), og dels på de fællesoffentlige og fælleskommunale
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digitaliseringsstrategier der sætter mål for indsatserne i perioden 2012-15.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen er ikke forpligtet til at have en service- og kanalstrategi, men flere af de
initiativer, der rummes i den vedlagte strategi, er nødvendige for at leve op til enten
nuværende obligatoriske digitaliseringsinitiativer eller fremtidige obligatoriske
initiativer, varslet af Regeringen og KL. Der arbejdes derfor videre med de allerede
vedtagne indsatsområder, besluttet på møde i Udviklings- og Strategiudvalget den
13. september 2011. Der er skabt finansiering hertil fra de i budgettet afsatte midler
til borgerrettet digitalisering, i alt 5 mio. kr. i årene fra 2012-14.
Strategiens implementering forudsætter, at der fremadrettet tages yderligere skridt
til digitalisering af borgerkontakten. I forhold hertil vil forvaltningen udarbejde
oplæg til principper for styring og finansiering af fremtidige indsatser til
digitalisering af borgerkontakten. Disse forelægges Udviklings- og Strategiudvalget
forud for vedtagelse i Økonomiudvalget.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget godkender strategien
med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget og dernæst
Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Udviklings- og Strategiudvalget den 17. januar 2012:
Anbefalet.
--Økonomisk Forvaltning bemærker, at Udviklings- og Strategiudvalget som led i
”Flyt borgere” strategien som forudsætningsskabende aktivitet har peget på
spørgsmålet om en ny hjemmeside. I det sagen vedlagte notat af 17. januar 2012
fremgår forvaltningens nærmere overvejelser om udformningen af en ny ”ltk.dk”
samt plan for udførelsen. Forvaltningen vil - når indretning m.v. af ny hjemmeside
er skitseret i løbet af 2012 - præsentere resultatet for Økonomiudvalgets
medlemmer før ibrugtagning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales i overensstemmelse med Udviklings- og strategiudvalget.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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5
Kvalitetsrapport 2011
.

Sagsfremstilling
Der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I henhold til
Lov om Folkeskole § 40 stk. 5 og til Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30.11.2006 om
anvendelse af kvalitetsrapporter og handlings planer i kommunalbestyrelsens
arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.
Formålet med Kvalitetsrapporten er at tilvejebringe dokumentation om det
kommunale skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal forbedre kommunalbestyrelsens
mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med skolevæsenet, give
kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau og træffe
beslutning om opfølgning herpå samt bidrage til at fremme dialogen og
systematisere det løbende samarbejde.
Bekendtgørelsen fastlægger endvidere minimumskravene til kvalitetsrapporten:
- Rammebetingelser (overordnede økonomiske og strukturelle forhold samt
nøgletal)
- Pædagogiske processer m.v. (kommunalt besluttede indsatsområder til højnelse
af kvaliteten, organiseringen af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og
organisering)
- Resultater (karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøver, testresultater,
ungdomsuddannelsesfrekvens mv.)
Rapporten er lavet på baggrund af data indsamlet på skolerne af UNI-C og
Skoleafdelingen i skoleåret 2010/11.
I afsnittet "Årets gang i skolevæsenet" beskrives en række temaer og processer, som
skolerne har arbejdet med både på tværs og på den enkelte skole. Emnerne er blandt
andet "Fremtidens skole", innovation, inklusion og SAL.
I afsnittet "Pædagogiske processer" er der fortællinger fra alle kommunens skoler
om, hvordan de har arbejdet med tre områder af skolens hverdag. De tre emner er
faglighed og inklusion, ledelse og evalueringskultur. Skoleledelserne har hver især
leveret tekst til dette afsnit, hvori de beskriver hvordan der på deres skole, med
udgangspunkt i de lokale forhold, er blevet arbejdet for at opfylde de fælles mål og
rammer i forholde til emnerne. Dette giver et spændende og godt indblik i de
mange ligheder og forskelle der er på skolerne i kommunen.
I afsnittet "Resultater" gennemgåes læse- og staveresultater, resultater fra
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folkeskolens afgangsprøve, tal for elevernes overgangsfrekvens til
ungdomsuddannelser samt oversigter over frafald og fravær. Bl.a. fremgår det, at
eleverne i 1. klasse har præsteret de flotteste læseresultater nogensinde målt i
kommunen. Også 3. klasserne præsterer flot, mens der blandt 7. klasserne ses en
mindre tilbagegang. Blandt de tosprogede elever er der også fremgang at spore,
men der er dog fortsat relativt store afvigelser, når det holdes op imod resultaterne
for samtlige elever
I afsnittet "rammebetingelser" rettes fokus bl.a. på antal elever og klasser i
Lyngby-Taarbæk kommunes skolevæsen, fravalgsprocenter, undervisningsprocent,
liniefagsdækning og afsatte ressourcer.
Lyngby-Taarbæk kommunes skolevæsen leverer igen i år meget fine resultater.
Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til udarbejdelse af særlige handleplaner for
nogen af skolerne.
Der er dog stadig områder der kalder på særlig opmærksomhed i de kommende år.
 Det er vigtigt at fastholde fokus på elevernes læsefærdigheder på de ældste
klassetrin.
 Der skal fortsat arbejdes målrettet med de tosprogede elevers udbytte af
undervisningen.
 Sygefraværet for SFO personalet ligger en del over gennemsnittet på flere
skoler.
 Privatskolefrekvensen er høj i nogle distrikter.
 Forskellene mellem skolernes resultater ved afgangsprøverne.
 Særlige udfordringer i forbindelse med den boligsociale indsats i tre områder
i kommunen.
 Fortsat fokus på at øge andelen af unge der gennemfører en
ungdomsuddannelse.
Kvalitetsrapporten viser også, at skolevæsenet har godt styr på udviklingen. Mange
spændende processer og projekter er igangsat i forhold til det pædagogiske arbejde
på skolerne, som imødegår både nuværende og potentielle udfordringer. Skolerne
tager ansvar og arbejder målrettet med at udvikle skolen og dens medarbejdere. Det
understøttes endvidere af resultaterne i rapporten - både testresultater og
afgangskarakterer fra kommunens folkeskoler ligger fortsat på højt niveau og
betragteligt over landsgennemsnittet.
Kvalitetsrapporten vil være omdrejningspunkt for et dialogmøde mellem Børne- og
Ungdomsudvalg, skolebestyrelser og skoleledere i marts 2012.
Udkast til Kvalitetsrapport 2010/2011 har været i høring i skolebestyrelserne.
Høringssvarene er vedlagt sagen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2010/2011 godkendes
og sendes til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:
Anbefales over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som foreslået af
forvaltningen. Udvalget vedtog, at Kvalitetsrapport 2011-12 også skal indeholde
børne-miljøundersøgelsen og vikardækning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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6
Udbygning af Lindegårdsskolen
.

Sagsfremstilling
Børneudvalget behandlede specifikt udbygning af Lindegårdsskolen på møder juni
og august 2008, i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne
for budget 2010 – 2013 og senest har sagen været forlagt Børneudvalget april og
maj 2010, hvorefter kommunalbestyrelsen den 3. maj 2011 indstiller, ”at der
afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en etplans bygning forberedt for senere
udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1”.
Efterfølgende har der været foretaget en revurdering af hele anlægsbudgettet,
hvorfor udbygningsplanerne for Lindegårdsskolen har ligget stille.
I forbindelse med sag vedr. ”Afhjælpning af problemer med vand i kælder /
faglokaler på Hummeltofteskolen”, som blev finansieret af afsat rådighedsbeløb til
indskolingshuse, vedtager Kommunalbestyrelsen på møde den 31. oktober 2011,
”at etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt”.
Udbygning af Lindegårdsskolen har været planlagt gennem en årrække, og der er
på investeringsoversigten afsat et samlet beløb til udbygning af både
Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen på 21.150.000 kr.
Ved en stillingtagen til udbygning af Lindegårdsskolen vil det være naturligt
indledningsvis at se på det samlede behov for lokaler på skoleområdet med
udgangspunkt i befolkningsprognosen fra januar 2011.
Befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen januar 2011 sammenholdt med skolernes kapacitet viser
samlet set et uændret antal børn mellem 6 – 16 år fra 2011 – 2021 med en lille
stigning / fald midt i perioden. Internt er der dog større forskydninger mellem de
nuværende skoledistrikter, idet børnetallet i Engelsborgskolens distrikt er stigende i
hele perioden, mens specielt Trongårdsskolen og Virum Skoles børnetal er
faldende. For begge skolers vedkommende med et helt spor i slutningen af
perioden.
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Befolkningsprognosen har de sidste tre år udvist større svingninger end normalt.
Prognosen januar 2009 viste et samlet fald på ca. 750 børn mellem 6 – 16 år for
perioden, prognosen januar 2010 viste et samlet fald på ca. 660 børn og prognosen
januar 2011 viser nu intet fald. Befolkningsprognosen har således i 3 på hinanden
følgende år udvist en variation på 750 børn. Når udviklingen på 0 – 6 års området
tages i betragtning er der samlet set grund til at udvise forsigtighed i forhold til en
konkret anvendelse af den nuværende befolkningsprognose. Større strukturelle
ændringer på skoleområde bør således baseres på flere års statistisk materiale, som
udviser samme tendens.
Skoleprognosen
Statistikmaterialet fra befolkningsprognosen bruges i Skoleprognoseprogrammet
for at kunne vurdere, hvor mange elever / klasser det i perioden vil være nødvendigt
at oprette. Skoleprognosen anvender den historik, som skolernes
elevadministrationsprogram genererer, dvs. skoleprognosen tager højde for søgning
til privatskoler, andre kommuneskoler mv.
I nedenstående beregninger er udgangspunktet max 24 elever pr. klasse.
Lokalekapaciteten er opgjort i 2011 og medtager alle lokaler, som pt. anvendes til
klasselokaler, ekskl. specialklasser. På Lindegårdsskolen er medtalt 5 lokaler
placeret i midlertidige pavilloner, på Lundtofte Skole er medtalt 2 nye lokaler fra
maj 2012.
På Budgetseminariet juni 2011 blev skolernes lokalekapacitet gennemgået. Denne
gennemgang var baseret på lokalekapacitetsopgørelse 2009 og 2011. I alt er der en
forskel på 11 lokaler mellem de to opgørelser. I 2011-opgørelsen er der 11 lokaler,
som er inddraget af skolerne til andre formål (lærerforberedelse, IT lokale,
grupperum, specialundervisning).
Skoleprognosen baserer sin historik på foregående skoleår, 2010 / 2011, hvilket kan
præge det statistiske grundlag, idet enkeltstående forandringer på et klassetrin på en
skole, f.eks. ekstraordinær søgning til 9. klasse på efterskole, kan påvirke
prognosen for hele perioden.
Den udarbejdede skoleprognose er gennemarbejdet i forhold til sådanne udsving,
ligesom prognosen er tilrettet den faktuelle klassedannelse 2011/2012.
Statistikmaterialet fra Skoleprognosen august 2011
Med de forbehold, der er nævnt i indledningen, viser Skoleprognosen følgende
udvikling i klasseantal i forhold til lokalekapacitet pr. skole for perioden 2012 –
2021.
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Skolernes kapacitet (+ = overskud af lokaler, - = underskud af lokaler) ved forskellige klassestørrelser
skolen har over perioden vigende elevtilgang / har lokaleoverskud
skolen har over perioden stigende tilgang af elever / har lokalemangel
elev til / fragang kan klares indenfor egen kapacitet
Kapacitet ved max 24 elever (tilrettet faktuel klassedannelse)
Skole / år

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

EN

1

0

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

FU

2

2

2

2

3

3

2

2

1

1

HU

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

KO

0

-2

-3

-4

-4

-4

-5

-4

-3

-4

LI

0

-1

-2

-2

0

-2

-2

-1

-1

-1

LU

1

-1

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

-2

TAA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TR

6

8

8

9

10

11

12

13

13

15

VI

1

1

1

1

2

3

5

6

7

8

i alt

11

6

1

0

4

2

2

5

5

8

I tallene indgår ikke de 11 lokaler, der er i forskel mellem 2009- og
2011-lokaleopgørelsen. Såfremt de 11 lokaler igen anvendes til hjemklasselokaler,
kan den samlede overkapacitet det enkelte år altså øges med 11 lokaler, dvs. at
overkapaciteten i 2012 kan opgøres til 22 eksempelvis.
Samlet set er der et lokaleoverskud i kommunen på 8 klasser som helhed i 2021,
men faktuelt vil det være vanskeligt via skoledistriktsændringer at fordele eleverne
optimalt i forhold til skolernes lokalekapacitet.
I denne opgørelse er der ikke indregnet konsekvenserne af en fortætning af Lyngby
midtby og dermed flere boliger og elever.
Lindegårdsskolen
Overordnet set er der ikke et præsent behov for udbygning af Lindegårdsskolen.
Her skal det dog nævnes, at i skolens lokalekapacitetsopgørelse indgår de 5
nuværende pavilloner, skolens SFO er placeret på to matrikler uafhængig af skolen
og der er således et udtalt ønske om at skabe mere helstøbte rammer for
Lindegårdsskolens samlede aktivitet.
Planerne for udbygningen af Lindegårdsskolen tager udgangspunkt i den
oprindelige Skoleudbygningsplan, der havde som mål at skabe indskolingshuse på
alle skoler i kommunen.
Skoleudbygningsplanens del omkring indskolingshuse på alle skoler er ikke fuldt
implementeret. Der er pt. to skoler, som ikke har egentlige indskolingshuse,
Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.
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I forhold til en udbygning af lokalekapaciteten er det væsentligt, at fleksibiliteten i
lokaleanvendelsen vægtes højt. Dvs. at lokalerne ikke kun bør indrettes til bestemte
formål, men at lokalerne er så fleksible, at anvendelsen kan variere når behovene
ændres.
Økonomiske konsekvenser
På investeringsoversigten 2012 er der afsat 21.150.000 kr. til udbygning /
indskoling af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.
Herudover er der afsat 4,264 mio. kr. til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling,
arbejdet forventes færdig ultimo april 2012.
Der vil herefter - som udgangspunkt - være 3 mulige investeringsscenarier.
1. Der sker ingen egentlig udbygning af hverken Lindegård eller Hummeltofte, da
der overordnet set er et lokaleoverskud i hele kommunen. Udover mindre projekter
på disse - og andre skoler, vil den nødvendige lokalekapacitet skulle skaffes ved
bl.a. skoledistriktsændringer i forhold til henholdsvis Virum og Trongårdsskolen.
2. Investeringsbeløbet deles ikke - nødvendigvis - ligeligt mellem de 2 skoler, og
der igangsættes nærmere definerede udbygninger.
3. Beløbet på 21 mill. kr. afsættes til en udbygning af Lindegårdskolen. Der skal her
peges på en udbygning, som er fleksibel, og som i første omgang erstatter de 5
manglende klasseværelser, som pt. huses i pavilloner. Hummeltofteskolens
udbygning udskydes.
Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorledes de afsatte
anlægsmidler skal anvendes. En ny konkret sag vil kunne forelægges i februar

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:
Udvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i
en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen.
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der
frigives 125.000 kr. til udarbejdelse af konkret projektforslag som finansieres af
anlægsbevillingen på max. 21 mio. kr.
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Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales, idet viden fra ”Modelprogram for Folkeskolen” forudsætningsvist
inddrages.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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7
Forslag til vedtægter for Ungeråd
.

Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 8. december sagen
vedrørende etablering af ungeråd i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor udvalget
besluttede at Ungerådet skal bestå af 12 unge i alderen 14-25 år. Sagen blev
efterfølgende behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, som anbefaler, at
aldergruppen ændres til 14-20 år. Endvidere ønskede Børne- og Ungdomsudvalget
at valgproceduren til de 12 pladser blev nærmere beskrevet. På baggrund heraf blev
det anbefalet, at sagen genoptages i begge udvalg i januar 2012.
Med udgangspunkt i ønskerne fra Børne- og Ungdomsudvalget har Børne- og
Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til vedtægter samt fire forslag til
sammensætning og valg af et kommende ungeråd (se notat af 19. december 2011
vedlagt sagen).
o
o
o
o

Scenarie 1 - ingen kriterier for sammensætning
Scenarie 2 - valg med udgangspunkt i at rådet bliver aldersmæssigt
repræsentativt
Scenarie 3 - udpegning af 4 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig
repræsentation
Scenarie 4 - udpegning af 6 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig og
geografisk repræsentation

Økonomiske konsekvenser
I budgetvedtagelsen for 2012-2015 er der afsat 0,10 mio. kr. i årene 2012-2015 til
midler til uddeling fra Ungdomskulturfonden.
Driftsudgifterne finansieres af budgetområdet for Klub Lyngby.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de
foreslåede 4 scenarier til valg og sammensætning af Ungerådet og godkender
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1. Forslag til vedtægter for Ungerådet, herunder forslag til valgprocedure
2. Ét af valgscenarier, som herefter skrives ind i vedtægter for Ungerådet
3. At aldersgruppen fastsættes til unge mellem 14-20 år

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:
Ad 1. og 2. Forslag til vedtægter anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet
forvaltningen foretager de nødvendige justeringer heri før forelæggelse for
Kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler endvidere scenarie 1 for
sammensætning af Ungerådet.
Ad 3. Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at aldersgruppen fastsættes til unge
mellem 14 og 20 år.
Udvalget foreslår, at Ungerådet skal bestå af 11 medlemmer, ligesom der opereres
med suppleanter. Der foretages en evaluering efter et år.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:
Ad 1. og 2. Forslag til vedtægter anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet
forvaltningen foretager de nødvendige justeringer heri før forelæggelsen for
Kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler endvidere scenarie 1 for
sammensætning af Ungerådet.
Ad 3. Anbefales over for Kommunalbestyrelsen, at aldersgruppen fastsættes til
unge mellem 14 og 20 år.
Udvalget foreslår endvidere, at Ungerådet skal bestå af 11 medlemmer, ligesom der
opereres med suppleanter. Der foretages en evaluering efter et år.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales i overensstemmelse med fagudvalgene.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
--Sagen er til brug ved kommunalbestyrelsens behandling vedlagt ajourført
vedtægtsforslag som følge af udvalgsbehandlingen.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
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Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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8
Støjkortlægning 2012
.

Sagsfremstilling
Med baggrund i EU-direktiv om ekstern støj (støjdirektivet) skal der foretages en
kortlægning af støj fra vejtrafik hvert 5. år. I Danmark er støjdirektivet
implementeret med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Senest ved udstedelse af en
ny bekendtgørelse nr. 51 af 12.1.2011.
Den nye bekendtgørelse fastlægger omfanget af kortlægningen for anden fase af
støjdirektivet. Fristen for udarbejdelse af støjkortlægningen er juni 2012. Fristen for
støjhandlingsplaner er i juli 2013.
Støjkortlægningen skal foretages med edb-beregningsmodellen Nord2000, og skal
derfor udføres med specialist bistand.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften forventes at blive 250.000 kr. Der er ikke afsat midler til opgaven i budget
2012. Udgiften foreslås afholdt af den givne anlægsbevilling til: "Etablering af
støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5- 37".
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at
1. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre støjkortlægningen med specialist
bistand,
2. der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., der finansieres af den givne
anlægsbevilling på 705.000 kr. til "Etablering af støjvold langs
Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5- 37", der tilsvarende nedskrives
med 250.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2012:
Punkterne 1 og 2, anbefalet.
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Økonomiudvalget den 24. januar 2012:
Anbefales.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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9
Region Hovedstadens Klimastrategiforslag
.

Sagsfremstilling
Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget et forslag til klimastrategi for Region
Hovedstaden. Klimastrategien er i høring frem til den 27. januar 2012.
Strategiforslaget, et kort resume af klimastrategien samt et udkast til et høringssvar
er udsendt med sagen.
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden nedsatte i 2010 et politisk
samarbejdsudvalg, der har haft politisk ansvar for at koordinere klimastrategien.
Klimastrategien skal føre til en styrket tværkommunal og regional klimaindsats på
fem politisk prioriterede områder:
1. En klimaberedt region
2. Klimavenlig transport
3. Omstilling af energisystemet
4. Energieffektive bygninger
5. Klimavenligt forbrug og indkøb
Regionens Klimastrategi er i fin tråd med indholdet i kommunens forslag til
klimastrategi. Både klimastrategi og Vidensby 2020 bygger på tankegangen om at
skabe stærke netværk, nye partnerskaber samt samarbejder på tværs af
kommunegrænser, med erhverv og med uddannelsesinstitutioner.
Regionens klimastrategiforslag er på flere områder mere vidtgående en kommunens
klimastrategiforslag. Det fremgår dog tydeligt, at omdrejningspunktet for
klimaindsatsen i Hovedstadsregionen fortsat er den klimaindsats, som planlægges,
prioriteres og udføres lokalt via kommunerne og derudover via regionens egne
planer og initiativer.
Den regionale klimastrategi skal således ikke erstatte den lokale indsats.
Klimastrategien er et supplement til lokale og regionale klimaplaner og -strategier.
Der er plads til forskellige ambitionsniveauer. Nogle kommuner har mere ambitiøse
mål, mens andre kommuner har mindre.
KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden, som står bag strategien, er dog enige
om, at realisering af klimastrategiens vision og mål kun kan lykkes, hvis hver enkelt
kommune og regionen prioriterer klimaudfordringerne og lader sig inspirere af den
retning, som klimastrategien udstikker
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TF vil her fremhæve, at de enkelte kommuner ikke forpligter sig i forhold til
regionen og at fælles klimapolitiske visioner, konkrete mål og samarbejde alene
sker i form af tilkendegivelse og hensigtserklæringer inden for den foreliggende
økonomiske og ressourcemæssige ramme i den enkelte kommune.
TF opfatter derfor Klimastrategien som en form for invitation til ”paraplysamarbejde”, hvor der inspireres til klimainitiativer og samarbejde, men ikke et
bindende og forpligtende samarbejde.
Strategiske satsninger
Som et første skridt er KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden enige om at tage
ansvar for at realisere strategiens to strategiske satsninger med særlig politisk
bevågenhed – nemlig Udbredelse af el-biler i Hovedstadsregionen samt
Sammenhængende energiforsyning i Hovedstadsregionen. Derudover er der
enighed om, at kommunerne og region vil bakke op om strategiens initiativer. Det
er op til den enkelte kommune at tage stilling til deltagelse i initiativerne, ligesom
kommunerne og region selv tager stilling til, hvorvidt strategiens forslag til
individuelle indsatser indarbejdes i egne planer og aktiviteter.
For så vidt angår den strategiske satsning omkring elbiler har LTK indgået en
samarbejdsaftale med både Better Place om infrastruktur for elbiler og med
ChoosEV om test af elbiler blandt borgere. Projekterne er af forskellige årsager
(logistik og manglende sponsorere) endnu ikke ført ud i livet. Et samarbejde med de
øvrige kommuner i Hovedstadsregionen vurderes at være en fordel for disse
projekters gennemførelse. Det anbefales, at kommunen slutter op om denne
strategiske satsning.
Med hensyn til den strategiske satsning omkring sammenhængende
energiforsyning, er den dominerende varmeforsyningsform i Lyngby-Taarbæk
Kommune i dag individuel naturgas og naturgasfyret blokvarme. Det gælder både
parcelhuskvartererne og de fleste boligområder med etageejendomme. Ved at
konvertere dele af de naturgasforsynede områder til fjernvarme er det muligt at
opnå fordele inden for økonomi (samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi),
forsyningssikkerhed og miljø (luftforurening og klimaforhold). Der arbejdes i
øjeblikket på en redegørelse vedrørende mulige fremtidige organisationsmodeller
samt konsekvensen af de relevante modeller.
Derudover tages allerede nu kontakt til de relevante interessenter herunder
nabokommunerne med henblik på et samarbejde omkring det videre forløb, hvorfor
regionens satsning på sammenhængende energiforsyning er af stor interesse for
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der bør være endnu en strategisk satsning,
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nemlig på klimatilpasnings området. Dette er dels motiveret i overborgmester
Frank Jensens møde med hovedstadskommunernes borgmestre d. 14. oktober 2011,
dels da der er tale om potentielt set store udgifter for kommunerne, såfremt de ikke
håndteres i tide. Der er tale om en borgernær indsats, som forebygger gener så som
oversvømmelser.
Organisering af samarbejdet
For en række af de 5 politisk prioriterede områder, er der lagt op til, at kommunerne
slutter op om GATE 21.GATE 21 er den platform, hvor projekter kan udvikles og
implementeres. F.eks. projekter om strategisk energiplanlægning, bæredygtig
mobilitet (Formel M) og energirenovering/-effektivisering (Plan C).
Gate 21 er en partnerorganisation bestående af kommuner, virksomheder og
universiteter, der gennem netværk bl.a. har til formål at udvikle et fossilfrit DK.
Organisationen er gearet til at udvikle store tværgående projekter og til at søge
ekstern finansiering fra fonde m.m., hvorfor det giver god mening at slutte op om
organisationen. Men det er ikke omkostningsfrit for kommunen at tilslutte sig Gate
21.
Som medlem af Gate 21 har man mulighed for at deltage i et nærmere afgrænset
spektrum af aktiviteter, mens man som partner får fuld adgang til deltagelse i
aktiviteter.
For så vidt angår det politiske prioriterede område om klimatilpasning anbefales det
i Klimastrategien, at der arbejdes videre på allerede eksisterende erfaringer fra
f.eks. projekt "Vand i byer", samt at kommunerne tilslutter sig det
fælleskommunale initiativ Klikovand, og arbejder videre herfra. Lyngby-Taarbæk
Kommune deltager allerede i disse projekter.
Økonomiske konsekvenser
Det fremgår af klimastrategien, at Region Hovedstaden har afsat 10 millioner kr. til
medfinansiering af klimastrategiens strategiske satsninger og initiativer. Det
fremgår desuden, at det forventes, at de 10 mio. kr. suppleres markant i form af
medfinansiering fra kommuner, stat og andre aktører.
Der er i budget 2012-15 afsat 0,5 mio. kr. til ansættelse af en varmeplanlægger, der
bl.a. skal arbejde med forskellige organisationsmodeller for konvertering af dele af
de naturgasforsynede områder til fjernvarme. Overgangen til fjernvarme er en
vigtig brik i kommunens strategi for at reducere CO2-udslippet.
Der er i budget 2012-15 for LTK indarbejdet 0,5 mio. kr. til klima- og
varmeplanlægning, hvilket er et begrænset beløb i denne sammenhæng. Der er i
Lyngby-Taarbæk Kommunes forslag til klimastrategi lagt op til, at klimaarbejdet
indarbejdes i de relevante sektorplaner, når de udarbejdes eller revideres. Det er
valgt, da ressourcerne til klimaarbejdet i kommunen er begrænset, og det seje træk
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med klimaarbejdet derfor må lægges i fagafdelingerne. Det er med til at sikre
kvaliteten og forankring af klimaarbejdet i organisationen, men betyder samtidigt,
at klimaindsatsen foregår i et relativt lavt tempo. En hurtig og gennemgående
implementering af klimastrategien ved hurtig udarbejdelse af effektive og
gennemarbejdede handlingsplaner og igangsættelse af nye initiativer, som
beskrevet i regionens Klimastrategi, vil kræve en væsentlig opnormering af
området.
En godkendelse af Regionens Klimastrategi må på baggrund af ovenstående ikke
forpligte kommunen til en medfinansiering, som der er lagt op til jf. s. 46 i
strategiforslaget, med mindre der afsættes særskilte ressource til dette.
For så vidt angår medlemskab i GATE 21, så koster et medlemskab 25.000 kr./år,
mens et partnerskab koster 5 kr. pr borger om året, dog maximalt 275.000 kr. (for
LTK ca. 260.000 kr./år). Hertil kommer de personalemæssige ressourcer, der
forventes, at kommunen stiller til rådighed ved aktiv deltagelse i GATE 21 (½-1
årsværk).
Teknisk Forvaltning har ikke budgetteret med denne post og den fremgår ikke af
budgetaftalen for 2012. Et medlemskab i 2012 vil dog kunne financierers af puljen
til klima- og varmeplanlægning.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling
1. Teknisk Forvaltning foreslår, at kommunalbestyrelsen bakker op om Regionens
klimastrategi og godkender forvaltningens udkastet til høringssvar.
2. For såvidt angår opfordringen til at slutte op om GATE 21, foreslår Teknisk
Forvaltning, at kommunen i 2012 bliver medlem af GATE 21, med henblik på
evt. senere at blive partner. Medlemsskabet foreslås i 2012 finansieret af puljen
til klima- og varmeplanlægning.

Udviklings- og Strategiudvalget den 17. januar 2012:
Ad. 1. Anbefalet, idet høringssvaret omformuleres, så det i højere grad støtter op
om regionens klimastrategi, tilpasset den økonomi og de ressourcer
kommunen har til rådighed.
Ad. 2. Anbefalet.
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Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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10
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen vedr. overordnet mål for
udviklingen af det centrale Lyngby og de lokale bydelscentre
.

Jørn Moos har den 23. januar 2012 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen
for kommunalbestyrelsens møde 30. januar 2012 således:
På vegne af venstres gruppe anmoder Jørn Moos (gruppeformand) om at få
optaget sag på det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.
Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen har et klart overordnet mål for
udviklingen af det centrale Lyngby og de lokale bydelscentre som aktive
handelscentre med de muligheder, det vil give med fastholdelse og skabelse af en
lang række arbejdspladser, og sikre de gode indkøbsmuligheder for borgerne samt indtægter til Lyngby-Taarbæk kommune fremover.
ICP, Institut for Center-Planlægnings rapport fra sidste år viser, at der er brug for
aktive og visionære handlinger fra kommunens side, hvis vi skal fastholde vores
position som handelscenter. I modsat fald taber vi her i kommunen markedsandele
i forhold til resten af regionen, hvor handelen i bredeste forstand udvides, også set
i forhold til at der i mange år ikke er sket en overordnet udvikling af handelen her i
kommunen.
Vi kan i dag se, hvordan flere og flere butikker lukker i de lokale bydelscentre og
hvor vanskeligt det er at skabe det nødvendige liv, der skal til for at gøre dem
attraktive for kommunens og udefra kommende borgere.
Venstre ønsker en klar strategi fra kommunens side i forhold til de lokale
bydelscentre, så vi kan sikre en udvikling og fremtid med dagligvare- og
specialbutikker, som kan fungere lokalt på grund af en lavere husleje og nærheden
til kunderne.
Venstre foreslår derfor - at der udarbejdes en klar strategi for Sorgenfri Torv,
Virum Torv, Brede Torv, Lundtofte Torv og Lyngbygårdsvej handelen - i
samarbejde med ejerne af torvene og butikkerne der.
I forhold til Lyngby Centrum ser vi i dag en massiv udvidelse i Hillerød, Rødovre
og København - som - hvis der ikke tages aktive tiltag i Lyngby - vil kunne
udfordre Lyngby som regionalt handelscenter og dermed også kunne minimere den
indtægt, vi har gennem handelen på 73 millioner kroner.
Venstre foreslår derfor, at der også udarbejdes en klar strategi i samarbejde med
Handelen i Lyngby, der kan sikre vores position som regionalt handelscenter.
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Strategierne skal ikke stoppe projekter, som vil tilføre Lyngby-Taarbæk Kommune
nye muligheder som f. eks. storbutikker.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Oversendt til det videre arbejde med kommuneplanstrategien i overensstemmelse
med allerede truffen beslutning på Udviklings- og strategiudvalgets møde 17.
januar 2012.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - Stillingtagen til Bilka i
Kgs. Lyngby
.

Kommunalbestyrelsesmedlem Rolf Aagaard-Svendsen (C) anmoder i e-mail af den
10. januar 2012 om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende stillingtagen til
Bilka i Kgs. Lyngby.
"På vegne af den konservative gruppe anmoder Rolf Aagaard-Svendsen om at få
optaget en sag på dagsordenen til det kommende møde i Udviklings- og
Strategiudvalget.
Stillingtagen til Bilka i Kgs. Lyngby
Der foreligger både en detailhandelsanalyse og en trafikanalyse, der beskriver
effekten af at placere en Bilka i Kgs. Lyngby, og selvom trafikanalysen har den
åbenlyse mangel, at den ikke tager hensyn til spidstimerne, er resultaterne så klare,
at der nu bør kunne træffes beslutning om etablering eller ej af en Bilka.
Trafikanalysen viser klart, at en Bilka vil medføre en stor ekstra trafikbelastning, og
at det vil kræve store investeringer at formindske de trafikale gener.
Detailhandelsanalysen viser, at det vil gå ud over den øvrige handel i Kgs. Lyngby,
og at nogle af de mindre supermarkeder i kommunen vil blive lukningstruede, hvis
der etableres en Bilka. Handelsforeningen har sagt ja til at der etableres en Bilka,
fordi placering af en Bilka i en af vores nabokommuner vil have større negativ
effekt på handlen i Kgs. Lyngby. Men da ingen af nabokommunerne har tænkt sig
at skabe mulighed for en Bilka, er der ikke nogen gode argumenter for at etablere
en Bilka i Kgs. Lyngby.
Det konservative Folkeparti foreslår derfor, at der ikke arbejdes videre med
placering af en Bilka eller lignende storbutik i Kgs. Lyngby, således at der kan
arbejdes videre med kommuneplanstrategien og strategien for udvikling af
detailhandlen."
Økonomiske konsekvenser
Ingen på nuværende tidspunkt.
Beslutningskompetence
Udviklings- og Strategiudvalget for så vidt angår kommuneplanstrategi og strategi
for udvikling af detailhandelen.
Indstilling

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 30-01-2012, s.35

Sagen forelægges til drøftelse.

Udviklings- og Strategiudvalget den 17. januar 2012:
(V) foreslog sagen udsat, pga. at der fortsat mangler en trafikanalyse på Bilka.
Der stemmes om udsættelse af sagen.
3 stemte for (V og F) og 3 stemte imod (C, R, og A).
Forslaget bortfalder.
(C) forslog, at der ikke arbejdes videre med placering af Bilka eller en
Bilka-lignende storbutik i Kgs. Lyngby, således at der kan arbejdes videre med
kommuneplanstrategien og strategien for udvikling af detailhandlen.
5 stemte for (C, R, F. og A) og 1 stemte imod (V).
(V) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Tilbagesendt til udvalget til videre drøftelse.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.
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Midlertidigt fravær fra kommunalbestyrelsen
.

Sagsfremstilling
Borgmester Søren P. Rasmussen har meddelt af private årsager at have forfald som
medlem af kommunalbestyrelsen og andre hermed forbundne hverv i de politiske
udvalg m.v. i perioden 25. februar - 24. marts 2012.
I medfør af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, 1. punkt., deltager Dorthe la
Cour i perioden som stedfortræder i kommunalbestyrelsesmøder.
Gruppe V har samtidig tilkendegivet, at Dorthe la Cour i perioden ønskes at
indtræde i Økonomiudvalget i stedet for Søren P. Rasmussen.
I Søren P. Rasmussens fraværsperiode fungerer 1. viceborgmester Simon Pihl
Sørensen som borgmester og leder møder i Økonomiudvalget efter forberedelse af
dagsordenen sammen med næstformanden (Hans Henrik Madsen).

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2012:
Godkendt.
Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

