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1
Justering af styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommune
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forslaget til justeret styrelsesvedtægt vedtages.
Sagsfremstilling
Styrelsesvedtægt med ny udvalgsstruktur trådte i kraft 1. januar 2010. Tilsynet har
efter modtagelse af styrelsesvedtægten den 22. februar 2010 meddelt, at
bestemmelserne om vederlag i § 20, stk. 2 i vedtægten ikke ganske modsvarer
reglerne i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af
kommunale hverv.
Efter styrelsesvedtægtens § 20, stk. 1 modtager 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, i funktionsperioden vederlag svarende
til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. § 23. Af
stk. 2 fremgår det, at funktionsvederlag efter stk. 1 højst kan ydes i en uafbrudt
periode på 6 måneder.
Imidlertid fremgår det af vederlagsbekendtgørelsen, at funktionsvederlaget højst
kan ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.
Derudover anfører Tilsynet, at formuleringen i styrelsesvedtægtens § 19, stk. 1-4
om udvalgsvederlag er i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 30, stk. 1,
hvorefter 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. Men bestemmelsen mangler omtale af bekendtgørelsens § 30, stk.
2 om ret til vederlag i 9 måneder, når fraværet skyldes sygdom, graviditet, barsel og
adoption, hvor stedfortræder af den grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i
styrelsesloven.
(Endelig anfører Tilsynet, at styrelsesvedtægtens § 20, stk. 1 indeholder en
henvisning til vedtægtens § 23, som er ophævet.)
Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af styrelsesvedtægten vedtog Folketinget
(L 2009 1515) en ændring til § 15, stk. 2 i styrelsesloven, hvorefter der permanent
er mulighed for at indkalde stedfortræder ved et medlems forfald af de grunde, der
er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2 uanset hindringens varighed. Bestemmelsen
skal fremgå af styrelsesvedtægten.
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Forvaltningen har på det grundlag udarbejdet det sagen vedlagte udkast til justering
af styrelsesvedtægten.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010:
Udsat.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
Sagen genfremsættes, idet der herved henvises til den foreløbige afklaring omkring
Folkeoplysningsudvalget, jf. herved meddelelse nr. 28.3 på dagsordenen for
Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010:
Oversendes til 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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2
Regnskab 2009 - revisionsberetning
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. revisionsberetningen tages til efterretning
2. årsberetning og regnskab 2009 godkendes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2010, at årsberetningen og
regnskabet for 2009 videresendes til revisionen med henblik på regnskabets
endelige forelæggelse i august 2010.
Revisionsberetningen er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 14.
september 2010.
Efter kommunalbestyrelsens behandling skal kommunens regnskab sammen med
revisionsberetningen indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af
september.
Revisionsberetning
z

Der er tale om en anmærkningsfri beretning.

z

Revisionen gør herudover opmærksom på, at der er sket en række forbedringer i
forhold til niveauet for 2008. Det gælder især på de sociale- , sundheds- og
beskæftigelsesmæssige områder.

z

Revisionen konkluderer, at forvaltningen i 2009, på de områder de har
undersøgt, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at
oplysningerne i rapportering om mål og resultater er dokumenterede og
dækkende for Lyngby-Taarbæk Kommunes virksomhed i 2009.

Revisionen gør dog opmærksom på nedennævnte 4 forhold:
Afsnit 2.2.1 Afstemning af statuskonti.
Revisionen har konstateret, at der i lighed med 2008 henstår en del statuskonti, der
ikke foreligger afstemt ultimo 2009. Revisionen er bekendt med, at der er aftalt en
plan for berigtigelse af beløb på de omtalte konti.
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Kommentar: Forvaltningen har taget initiativ til at sikre en hurtigere afstemning og
har endvidere taget initiativ til at sikre, at de afstemninger, der ikke var afstemt ved
revisionens gennemgang, bliver færdiggjort. Forvaltningen har i den forbindelse
benyttet bistand fra Ernst & Young til at få færdiggjort en række af de manglende
afstemninger. (P.t. udestår der dog kun 2 afstemninger vedr. Baunegården og
Vejvæsenet, som afventer en ændring i den tekniske opsætning af
ressourcestyringsstemet).
Afsnit 2.2.2 Bevillingsoverholdelse.
Revisionen har konstateret, at der på flere udvalgsområder har været et merforbrug i
forhold til den ajourførte godkendte bevilling på tilsammen 18,5 mio. kr.
Revisionen anbefaler, at der udarbejdes en redegørelse for det konstaterede
merforbrug i forhold til overholdelse af Styrelseslovens § 40.
Kommentar.
Det skal bemærkes, at Ernst & Young har givet en lignende bemærkning til alle
sine kunder. Sandsynligvis foranlediget, at de store budgetoverskridelser der fandt
sted i 2009 for den kommunale sektor under ét.
Forvaltningen har drøftet bemærkningen med revisionen med henblik på at få
revisionens vurdering af overholdelse. Revisionen har imidlertid ikke ønsket selv at
afgive en sådan vurdering.
Forvaltningen finder, at styrelsesloven er overholdt, når der henses til
overførselsreglerne mellem årene og de lovpligtige udgifter (de såkaldte
kalkulatoriske poster, som f.eks. boligydelse og kontanthjælp).
Der er i det sagen vedlagt notat givet en nærmere baggrundsbeskrivelse herfor.
Afsnit 2.2.3 Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens §
52, stk. 3-5.
Revisionen har konstateret fejl i de fleste af de gennemgåede bevillingssager og
vurderer, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og i
overensstemmelse med gældende regelsæt. Revisionen er bekendt med, at
administrationen har iværksat foranstaltninger til forbedringer af
sagsadministrationen.
Kommentar:
Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for genopretning af det
børne-sociale område. Handlingsplanen indeholder såvel opkvalificering af
rådgiverne, som krav til dokumentation i sagerne, handlingsplaner, økonomistyring
mv. Handlingsplanen er forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget, og der bliver
løbende fulgt op på realiseringen.
Afsnit 2.2.4 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer.
Revisionen har konstateret i lighed med 2007 og 2008, at der ikke er udarbejdet
afstemning for pensionsområdet mellem ydelsessystemet og kommunens bogføring,
samt afregning af A-skat, AM-bidrag ATP m.v. til SKAT.
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Kommentar:
Forvaltningen har gennem 2009 arbejdet på at sikre kvaliteten på
afstemningsområdet for de største fagsystemer. Der har imidlertid vist sig
vanskeligheder, som det ikke har været muligt at løse indenfor regnskabsårets
afslutning.
Der er som følge heraf nedsat en Task Force med deltagelse af revision og
Økonomisk Forvaltning og med inddragelse af KMD, som skal sikre arbejdsgange
og systemflow mellem pensionssystemet og kommunens øvrige fagsystemer med
henblik på at rette op på de manglende afstemninger. Den nedsatte gruppe skal
sikre, at der løbende sker afstemning af systemerne fremover, at afstemninger
følges op med justering af fejlposteringer, og at der opstilles betryggende og
operative forretningsgange.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Ad 1
Taget til efterretning. Henset til bemærkningernes alvorlige karakter ønsker
udvalget, at afsnit 2.2.3 om forebyggende og anbringende foranstaltninger optages
som selvstændig sag på førstkommende ordinære møde med en redegørelse for de
initiativer, der er taget for at rette op på administrationen af området.
Ad 2
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27.september 2010
Godkendt.
Mht. Økonomiudvalgets opfølgning af protokolbemærkningen fremlægges en
status for, hvor langt man hidtil er nået i 2010 med genopretningen.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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3
PricewaterhouseCoopers' overtagelse af revisionsopgaven fra Ernst & Young
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår overdragelse af revisionskontrakten til
PricewaterhouseCoopers med virkning fra 1. september 2010.
Sagsfremstilling
PricewaterhouseCoopers (PwC) har pr. 1. september 2010 overtaget Ernst &
Youngs (E&Y) afdeling for offentlig revision.
Jævnfør den indgåede kontrakt mellem Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse og
E&Y om revision af Lyngby-Taarbæk Kommune skal overdragelse af kontrakten til
PwC godkendes af kommunalbestyrelsen.
PwC foreslår, at kontrakten overdrages til PwC i sin fulde ordlyd og derved
nøjagtig de samme forpligtelser og priser som er gældende for E&Y.
Kontrakten er gældende frem til 31. december 2010. Revisionsopgaven sendes
derfor i udbud i løbet af 4. kvartal 2010.
Forvaltningen har ingen betænkeligheder ved at anbefale PwC's forslag om, at PwC
fortsætter som revisor for Lyngby-Taarbæk Kommune fra og med 1. september
2010.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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4
2. anslået regnskab 2010 - samlet behandling efter fagudvalgenes indstillinger
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Økonomiudvalget anbefaler nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som
er tilpasset efter fagudvalgenes behandlinger.
Mindreudgiften på 16,464 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.
Beløb i 1.000 kr.
+= merudgift
-= mindreudgift

Driftsvirksomhed
Anlægsvirksomhed
Renter
Skatter mm.
Finansforskydninger
Afdrag
Låneoptagelse
I alt

Bevillingsændringer
i 2010
3.143
- 10.834
- 2.256
- 10.451
534
3.400
- 16.464

2. at der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem
aktivitetsområderne, jfr. bilag på sagen.
3.

at der godkendes de i bilag på sagen anførte ændringer til anlægsbevillingerne.

Sagsfremstilling
I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget den 25. januar 2010 skal de 2 årlige
budgetkontroller først behandles i Økonomiudvalget, som herefter videresender
redegørelsen om anslået regnskab 2010 til fagudvalgene med indstillinger om
behandling af budgetudfordringen.
1. Økonomiudvalgets behandling den 23. august
2. anslået regnskab blev behandlet i Økonomiudvalget den 23. august 2010. Efter
planen oversendte Økonomiudvalget sagen til fagudvalgene, jf. flg. beslutning:
1.
2.

Redegørelsen blev taget til efterretning.
Redegørelsen blev oversendt til de enkelte fagudvalg med henblik på
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behandling, herunder behandling af de foreslåede modgående initiativer, idet der
dog er en mindreudgift på energiområdet på 1,7 mio. kr.
Resultatet af fagudvalgets behandling oversendes til Økonomiudvalgsmødet den
20. august, og opsamlingen af fagudvalgenes behandlinger sker i denne sag.
2. Fagudvalgenes beslutning
Teknik- og miljøudvalget den 13. september 2010
Udvalget har taget redegørelsen til efterretning, idet der gøres opmærksom på, at
udvalget ikke på nuværende grundlag kan anvise kompenserede besparelser til
dækning af merudgiftern på 0,8 mio.kr.
Liss Kramer Mikkelsen (A) og Dorete Dandanell (F) var fraværende.
Social- og sundhedsudvalget den 14. september 2010
Anbefales.
Børne- og ungdomsudvalget den 15. september 2010
Forvaltningen oplyste, at refusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager udgør 3
mio. kr.
Udvalget tager redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab til efterretning og anbefaler
overfor Økonomiudvalget afvigelserne samt de modgående initiativer, der fremgår
af 2. anslået regnskab.
Kultur- og fritidsudvalget den 15. september 2010
Udvalget tager redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab til efterretning og
anbefaler overfor Økonomiudvalget at afvigelserne, der fremgår af 2. anslået
regnskab godkendes, dog således at afvigelsen på 0,7 mio. kr. på Fritid, Klub
Lyngby, finansieres af klubområdet i aktivitetsåret 2010/2011.
Økonomiudvalget (som fagudvalg) den 20. september 2010:
Redegørelsen vedr. 2. anslået regnskab taget til efterretning. Afvigelserne og de
modgående initiativer anbefales over for kommunalbestyrelsen.
3. Bevillingsmæssige konsekvenser
Efter fagudvalgenes behandling af Redegørelsen om 2. anslået regnskab 2010 kan
behovet for at foretage bevillingsmæssige ændringer opgøres. Disse ændringer skal
sikre, at bevillingerne bringes i overensstemmelse med de foretagne skøn over
regnskabet.
Bevillingsændringerne fremgår af nedenstående oversigt.
På Driftsvirksomheden ansøges der om tillægsbevillinger på 3,143 mio. kr. I
forhold til 2. anslået regnskab 2010 (bogen) er tallet nedskrevet med 0,7 mio. kr.,
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jfr. KFU's beslutning. Fordelingen på aktivitetsområder fremgår af kolonne 1.
På Anlægsvirksomheden inkl. ejendomssalg ansøges der om tillægsbevillinger på
-10,834 mio. kr., jfr. kolonne 2.
På Renter ansøges om tillægsbevillinger på -2,256 mio. kr. (kolonne 3)
På Skatter ansøges om tillægsbevillinger på -10,451 mio. kr. (kolonne 4)
På Finansforskydninger ansøges om tillægsbevillinger på 0,534 mio. kr. (kolonne
5)
På Låneoptagelse ansøges om tillægsbevilling på 3,400 mio. kr. (kolonne 5).
Det totale tillægsbevillingsbehov – svarende til en mindreudgift på -16,464 mio. kr.
- tilgår kassebeholdningen.
Beløb 1.000 kr.

Børne- og ungdomsudvalget
- skoler
- børn
Kultur- og fritidsudvalget
- Fritid
- Idræt
- Kultur
Social- og sundhedsudvalget
- Ældre
- Handicappede
- Sundhed
Teknisk Udvalg
- Grønne områder og kirkegårde
Økonomiudvalgets område
- Administration
- Puljer til særlige formål (inv.pulje)
- Kommunale ejendomme
- Beskæftigelse
Netto-mer(+)/mindreudg.(-)

Drift

-2.767
-304
-2.463
590
450
140
5.367
838
-2.518
7.047
800
800
-847
3.437
-1.060
810
-4.034
3.143

Anlæg og
ejd.salg

Renter

Skatter

Finansfor- Afdrag
skydninger og
låneoptagelse

-3.227
-3.227
14
-256
20
250
-6.000
-6.000

-1.621

-2.256

-10.451

534

3.400

-2.256

-10.451

534

3.400

-1.351
-270
-10.834

Bevillingsoverførsler mellem diverse aktivitetsområder
I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber en række
tekniske bevillingsoverførsler aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler
skal godkendes af Økonomiudvalget. Der er i bilag på sagen nærmere redegjort
herfor.
Anlægsbevillinger
Udover de ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløbene indstilles en række
anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet. Bilag på sagen specificerer de søgte
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anlægsbevillinger.
Økonomiske konsekvenser
De bevillingsmæssige konsekvenser for 2010 s.f.a. 2. anslået regnskab 2010
fremgår af afsnit 2.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Ad 1
Anbefales. I forhold til Kultur- og Fritidsudvalget afholdes de 0,7 mio. kr. inden for
udvalgets ramme, idet det efterfølgende foretages en vurdering af, hvorvidt
klubområdet kan bære denne merudgift.
Ad 2
Anbefales
Ad 3
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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5
Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69
sendes i offentlig høring.
Sagsfremstilling
Lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej muliggør opførelse af 6 boliger som
tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen er beliggende inden for rammeområde
7.1.80 Taarbæk ved Jollehavnen, der i forvejen giver mulighed for opførelse af
boliger som tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. Da bebyggelsen opføres med lodret
lejlighedsskel, kan ejer kræve ejendommen udstykket efter Byggelovens § 10a.
Kommuneplanens generelle rammer fastsætter, at udstykninger til tæt-lav
bebyggelse som minimum skal være 300 m². Da de enkelte udstykninger inden for
lokalplanområdet vil blive mindre end 300 m², foreslås den nye ramme at indeholde
den mulighed. Det foreslås også at nedsætte parkeringskravet for dette område fra 2
parkeringspladser til 1½ parkeringsplads. Da ænderingerne ikke har
miljøpåvirkning, er det ikke nødvendigt at indarbejde miljøvurdering for
kommuneplantillægget og kommuneplantillægget kan dermed sendes i sædvanelig
8 ugers høring. Rammeændringen er vedlagt sagen.
Lokalplanforslaget behandles parallelt i Byplanudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunealbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.
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Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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6
Forslag til Lokalplan 225 lokalcenter på Geels Plads
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. forslag til Lokalplan 225 for lokalcenter på Geels Plads fremlægges i offentlig
høring i 8 uger, og
2. der ikke udarbejdes miljørapport i forbindelse med planen.
Sagsfremstilling
Byplanudvalget besluttede den 23. marts 2010, at der med udgangspunkt i
projektforslag om glasoverdækning af butikstorv og mindre udvidelse af
dagligvarebutik, udarbejdes en ny lokalplan for området.
På den baggrund fremlægger Teknisk Forvaltning et forslag til Lokalplan 225 for
Lokalcenter på Geels Plads. Lokalplanen indeholder bestemmelser om omfang,
placering og udformning af den nye glasoverdækning, de ubebyggede arealer og
lokalcenteret som helhed. Lokalplanens indhold fremgår af forslagets side 3-5.
Lokalplanen omfatter "Sti langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virumhallen".
Denne sti søges nedlagt til Teknik- og Miljøudvalget i september 2010. Teknisk
Forvaltning foreslår, at denne ansøgning afvises, hvorfor stien er medtaget i
lokalplanen.
Lokalplanen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og
programmer. På den baggrund vurderer forvaltningen, at planen ikke indebærer en
så væsentlig ændring af det eksisterende miljø, at der skal udarbejdes en
miljørapport.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme 4.1.02, Geels
Plads.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da sagen er myndighedsbehandling.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 27-09-2010, s.18

Byplanudvalget den 14. september 2010:
Punkt 1: Anbefalet.
Punkt 2: Godkendt.
Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Ad 1: Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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7
Fremlæggelse af lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. lokalplanforslag 216 annulleres,
2. lokalplanforslag 226 for Taarbæk Strandvej 69 udsendes i høring i området i
henhold til høringskort på sagen, og
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling
Tidligere lokalplanforslag
Kommunalbestyrelsen har haft fremlagt 2 lokalplanforslag til ny bebyggelse på
ejendommen Taarbæk Strandvej 69; lokalplanforslag 210 og lokalplanforslag 216.
Høringsperioden for lokalplanforslag 216 udløb den 6. februar 2009.
Lokalplanforslaget gav mulighed for at opføre én bygning i 3 etager med mulighed
for 6 boliger. På det tilhørende orienterende møde om lokalplanforslaget var der
mange protester mod forslaget. Disse protester blev generelt gentaget i de skriftlige
indsigelser, som blev sendt til kommunalbestyrelsen efterfølgende. Der var
gennemgående indsigelser mod bebyggelsens højde og placering. Flere pegede på,
at det vil være mest hensigtsmæssigt at nedrive alle bygninger i området og placere
den nye bebyggelse som flere spredte bygninger. Enkelte var dog også helt imod ny
bebyggelse. Referat af møde med områdets beboere dateret den 15. januar 2009
samt kopi af indsigelser er lagt på sagen.
Én af indsigelserne var udformet som et konkret forslag til ny bebyggelse. Teknisk
Forvaltning og ejeren af ejendommen har drøftet forslaget og ejer var positivt
indstillet på at indarbejde det i en ny lokalplan. Der er sket enkelte korrektioner af
det oprindelige forslag i samarbejde med forslagsstilleren og ansøger.
Lokalplanforslag 226
Lokalplanforslag 226 indeholder mulighed for at etablere i alt 6 boliger i en
bebyggelse på 2 etager med svagt hældende sadeltag. Bebyggelsen består af 6 ens
boligenheder, der er sat sammen til 2 større boligenheder. Bebyggelsen vil således
få en struktur, der minder lidt om den eksisterende bebyggelsessktruktur.
Bebyggelsesprocenten vil være maks. 65 når medregnet areal til carporte (efter
fradrag på 20 m² pr. bolig). Højden på bebyggelsen er knap 8,5 m. Projektet
forudsætter, at al eksisterende bebyggelse på grunden nedrives. Den eksisterende
bebyggelse har en bevaringsværdi på 5.
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Bebyggelsens facader vil fremstå pudsede med en lys, varm grå farve eller i
bakkemørtel. Der kan indgå elementer af træ i facaderne. Bebyggelsens tage
belægges med tagpap.
Teknisk Forvaltning har udarbejdet skyggediagrammer af projektet. Der vurderes
ikke at være skyggegener forbundet med bebyggelsen. Skyggediagrammerne er
indsat i lokalplanforslaget.
Kommuneplantillæg 5/2009 for Taarbæk Strandvej 69
Da bebyggelsen opføres som rækkehuse skal de kunne udstykkes i henhold til
Byggelovens § 10a. De enkelte udstykninger vil i så fald være mindre end 300 m²,
hvilket er minimumskravet til tæt-lav bebyggelse i Kommuneplan 2009. Der
fremlægges derfor forslag til kommuneplantillæg, der muliggør udstykninger i
grundstørrelser mindre end 300 m². Parkeringskravet foreslås desuden reduceret fra
2 pladser pr. bolig til 1½ plads. Kommuneplantillægget fremlægges parallelt på
Økonomiudvalget.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at der
ingen væsentlige konsekvenser er ved en realisering af lokalplanen. Det foreslås
derfor, at der ikke udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen ved udsendelse af planforslag i offentlig høring.

Byplanudvalget den 14. september 2010:
Punkterne 1-2: Anbefalet.
Punkt 3:
Godkendt.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Ad 1-2:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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8
Omklassificering og harmonisering af veje i Taarbæk
.

Indstilling
Teknisk forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens §§23 og 90 om at nedklassificere
de offentlige veje Trepilevej, Kirkevej, Nordre Molevej, Skovvej og
Taarbækdalsvej i Taarbæk til private fællesveje og nedklassificere den offentlige
vej Springforbivej til privat vej,
2. godkende at indsigelserne besvares, som det fremgår af notaterne for de enkelte
veje,
3. godkende ekstraordinære reparationsarbejder, som det fremgår af listerne for de
enkelte veje,
4. godkende endelig afgørelse for nedklassificering af Springforbivej til privat vej,
5. godkende brev til direkte berørte grundejere ("Nedklassificering af [vejnavn] til
privat fællesvej"), og
6. godkende brev til indirekte berørte grundejere ("Vejret til [vejnavn] i
forbindelse med klassificering til privat fællesvej").
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. I
Taarbæk omatter det nedklassificering af 5 offentlige veje til private fællesveje:
Trepilevej, Kirkevej, Nordre Molevej, Skovvej og Taarbækdalsvej samt
nedklassificering af den offentlig vej Springforbivej til privat vej.
Den 31. maj 2010 er der sendt breve med information om den foreløbige beslutning
til berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 om at komme med indsigelser
og kommentarer til forslaget. Den foreløbige beslutning har været offentliggjort i
lokalavisen ”Det grønne område” den 3.juni 2010.
I høringsperioden har Park & Vej modtaget følgende indsigelser og bemærkninger
til de veje, der er foreslået nedklassificeret:
• Springforbivej: Springforbivej er i det udsendte materiale forudsat
nedklassificeret til privat vej for Skov- og Naturstyrelsens samlede ejendom.
Dette er i overensstemmelse med et ønske, som Skov- og Naturstyrelsen
fremsatte i forbindelse med den første høring i 2009, og der er ikke modtaget
indsigelser mod denne nedklassificering i forbindelse med den aktuelle høring.
• Trepilevej: 2 indsigelser
• Kirkevej: 3 indsigelser
• Nordre Molevej: 2 indsigelser
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• Skovvej: 5 indsigelser
• Taarbækdalsvej: 11 indsigelser
I 5 ud af de ialt 24 indsigelser er anført, at nedklassificeringen er urimelig eller ikke
rimelig af forskellige årsager.
Park & Vej har vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør
medføre, at vejene ikke nedklassificeres til private fællesveje.
Indsigelserne er vedlagt. Indsigelserne er gennemgået og besvaret i vedlagte notater
for de enkelte veje. For Springforbivej, der er forudsat nedklassificeret til privat vej,
er der vedlagt forslag til den endelige afgørelse.
Den endelige beslutning vil blive sendt til berørte grundejere sammen med
klagevejledning, notat med besvarelse af indsigelser for de enkelte veje og liste med
ekstraordinære reparationsarbejder for de enkelte veje. Brev om "Nedklassificering
af [vejnavn] til privat fællesvej" og brev om "Vejret til [vejnavn] i forbindelse med
klassificering til privat fællesvej" er vedlagt. Beslutningen om nedklassificeringen
har virkning, når den er meddelt til grundejerne.
Økonomiske konsekvenser
Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i
2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er
foreslået nedklassificeret.
Vejene i Taarbæk er blevet besigtiget, og ekstraordinære reparationsarbejder er
registreret. Lister med ekstraordinære reparationsarbejder på de enkelte veje er
vedlagt. Ved ekstraordinære reparationsarbejder forstår Teknisk Forvaltning
reparation af skader på kørebane og fortov, der er til gene og fare for trafikanterne.
Det drejer sig om følgende skader: Trafikfarlige huller i kørebanen, fliser og
kantsten, som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for
fodgængerne og afløbsriste, som udgør en fare for cyklister og andre.
Kørebanebelægningerne på de veje, der er foreslået nedklassificeret, er endvidere
blevet gennemgået af Vejdirektoratet og tildelt skadespoint, som er et samlet udtryk
for kørebanens nuværende tilstand. Kørebelægninger med skadespoint mellem 0 og
2 er gode. Hvis en kørebanebelægning har et skadespoint, der er større end 2, vil
kørebanen blive oprettet, og der vil blive udlagt ny overfladebelægning. I Taarbæk
har Kirkevej et skadespoint over 2, og der vil derfor blive udlagt ny brun-rød
OB-belægning.
Ekstraordinære reparationsarbejder på nævnte veje inklusiv nyt slidlag på Kirkevej
forventes at udgøre ca. 60.000 kr. Reparationsarbejderne vil blive igangsat efter, at
Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning i sagen.
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Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, som er vejmyndighed for offentlige og private fællesveje i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2010:
Det Konservative Folkeparti foreslog sagen udsat, idet den samlede
omklassificering og harmonisering af kommunens veje ønskes behandlet under ét af
hensyn til lige behandling af borgerne.
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF stemte imod, idet de er
betænkelige for de økonomiske konsekvenser af en udsættelse.
Herefter blev punkterne 1-6 anbefalet.
Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
C foreslog sagen udsat under henvisning til, at den samlede omklassificering og
harmonisering af kommunens veje ønskes behandlet under ét af hensyn til lige
behandling af borgerne.
For forslaget stemte 2 (C). Imod stemte 7.
Teknisk Udvalgs indstilling herefter anbefalet med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C).

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt med 17 stemmer.
Imod stemte 3 (C) under henvisning til, at (C) ønsker, at den samlede
omklassificering og harmonisering af kommunens veje af hensyn til en lige
behandling af borgerne først bør ske, når samtlige høringssvar er forelagt politisk.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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9
Opklassificering af veje
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at
1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens § 23, 2. pkt. om at opklassificere
de private fællesveje Akademivej (mellem Lundtoftegårdsvej og
Kollegiebakken), Boelvej, Hasselvej (stamvejen) og Fuglsanggårds Alle (de
sydligste ca. 85 m) til offentlige veje, og
2. forslag til endelige afgørelser for opklassificering af de omtalte veje godkendes.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning
om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen.
Opklassificering af private fællesveje til offentlige veje omfatter Akademivej
(mellem Lundtoftegårdsvej og Kollegiebakken), Boelvej, Fuglsanggårds Alle (de
sydligste ca. 85 m) og Hasselvej (stamvejen) som offentlige veje.
Ved brev af 31. maj 2010 er der sendt information om den foreløbige beslutning til
berørte grundejere med frist frem til 30. juni 2010 til at komme med indsigelser og
kommentarer til forslaget. Den foreløbige beslutning har været offentliggjort på
kommunens hjemmeside og i lokalavisen ”Det grønne område” den 3. juni 2010.
I høringsperioden har Park & Vej modtaget følgende indsigelser og bemærkninger
til de veje, der er foreslået opklassificeret:
• Akademivej: 1 indsigelse
• Boelvej: Ingen indsigelser
• Fuglsanggårds Alle: 1 indsigelse
• Hasselvej: Ingen indsigelser, men et forslag til opklassificering af den private
fællesvej Wienervej til offentlig vej. Materialet er fremsendt som en indsigelse
mod opklassificeringen af Hasselvej, men vedrører reelt kun spørgsmålet om en
eventuel opklassificering af Wienervej. Henvendelsen vil blive behandlet og
besvaret særskilt af Park & Vej.
Park & Vej har endvidere modtaget en generel henvendelse med forslag om
opklassificering af samtlige private fællesveje til offentlige veje. Henvendelsen
indeholder ikke indsigelser mod de foreslåede opklassificeringer. Henvendelsen vil
blive behandlet og besvaret særskilt af Park & Vej.

Park & Vej har vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør
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medføre, at vejene ikke optages som offentlige veje.
Indsigelserne er vedlagt. Indsigelserne er gennemgået og besvaret i vedlagte forslag
til endelige afgørelser til opklassificering af Akademivej, Boelvej, Fuglsanggårds
Alle og Hasselvej til offentlige veje.
Den endelige afgørelse vil blive sendt til berørte grundejere sammen med
klagevejledning.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen overtager den fremtidige vedligeholdelse og istandsættelse af de
private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften hertil betales over
kommunens vejdrift.
Vejene overtages uden istandsættelse, da de er i en så god stand, at kommunen kan
overdrage dem uden yderligere istandsættelse. Det bemærkes desuden, at Boelvej,
Fuglsanggårds Alle og Hasselvej har vedligeholdelseskontrakt med kommunen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, som er vejmyndighed for offentlige og private fællesveje i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2010:
Punkt 1. Anbefalet med følgende bemærkning, at udvalget finder det unødvendigt
at opklassificere private fællesveje indenfor DTU's samlede område,
herunder Akademivej (mellem Lundtoftegårdsvej og Kollegievej), jf.
DTU's indsigelse.
Punkt 2. Anbefalet.
Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
C foreslog sagen udsat under henvisning til, at den samlede ændrede klassificering
af kommunens veje ønskes behandlet under ét af hensyn til lige behandling af
borgerne.
For forslaget stemte 2 (C). Imod stemte 7.
Teknisk Udvalgs indstilling herefter anbefalet med 7 stemmer. Imod stemte 2 (C).
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Kommunalbestyrelsen den 27 september 2010:
Godkendt med 17 stemmer.
Imod stemte 3(C) under henvisning til, at (C) ønsker, at den samlede
omklassificering og harmonisering af kommunens veje af hensyn til en lige
behandling af borgerne først bør ske, når samtlige høringssvar er forelagt politisk.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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10
Beskæftigelsesplan 2011
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår at Beskæftigelsesplan 2011 godkendes.
Sagsfremstilling
Hvert år skal jobcentrene udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver
jobcenterets mål for beskæftigelsesindsatsen. Økonomiudvalget har på møder den
25. maj 2010 og 21. juni 2010 godkendt henholdsvis 1. og 2. udkast til
Beskæftigelsesplan 2011.
På den baggrund blev udkast til Beskæftigelsesplan 2011 sendt til høring i Det
Lokale Beskæftigelsesråd den 1. juli 2010. Der er modtaget skriftligt høringssvar
fra LO siden den 31. august 2010, dette er lagt i sagen. Derudover drøftede Det
Lokale Beskæftigelsesråd beskæftigelsesplanen på møde den 31. august 2010 og
afgav i den forbindelse høringssvar. Referat fra mødet er lagt i sagen.
Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet det sagen vedlagte endelige udkast
til Beskæftigelsesplan 2011 sammen med notatet: "Endeligt udkast til
Beskæftigelsesplan 2011". En samlet og enkel oversigt over mål og krav i
beskæftigelsesindsatsen i 2011 fremgår af side 4 og 5 i udkastet til
Beskæftigelsesplan 2011.
LO's høringssvar indeholdt blandt andet bemærkninger om, at Beskæftigelsesplan
2011 indeholder en tydelig beskrivelse af, hvilke redskaber jobcenteret anvender i
beskæftigelsesindsatsen for jobcenterets målgrupper, herunder ledige i
arbejdskraftreserven, de unge og ledige med længerevarende ledige.
På baggrund af de afgivne høringssvar har forvaltningen foretaget justeringer i
Beskæftigelsesplanen 2011, ændringerne er uddybet i notat: 'Endeligt udkast til
Beskæftigelsesplan 2011' samt markeret i endelige udkast til Beskæftigelsesplan
2011.
Udover justeringen på baggrund af høringssvar, er der også foretaget justeringer i
Beskæftigelsesplanen så tal og oplysninger i øvrigt afspejler den aktuelle
arbejdsmarkedsudvikling.
Der er to bilag til Beskæftigelsesplanen 2011, som endnu afventer og først er klar
ultimo 2010. Det drejer sig om:
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1. Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter
2. Tillæg til beskæftigelsesplanen vedrørende forstærket indsats for langtidsledige
Senest den 31. oktober 2010 skal planen sendes til Beskæftigelsesregionen og Det
Regionale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen offentliggøres primo 2011.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede fastsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. september 2010:
Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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11
Rammeaftalen for 2011
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender Rammeaftalen for 2011.
Sagsfremstilling
Rammeaftalen for 2011 foreligger nu klar til politisk behandling. Aftalen er udsendt
til udvalgets medlemmer.
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og
specialundervisningen. I modsætning til tidligere er aftalen for 2011 målrettet tilbud
til personer med de mest specielle og komplekse behov, og som kræver et stort
befolkningsunderlag. Formålet er at muliggøre en særlig planlægning af tilbud og
ydelser til disse personer, og sikre en dynamisk udvikling af det mest specialiserede
sociale område og specialundervisningen.
Rammeaftalens generelle del indeholder følgende 5 afsnit:
1. Status og samarbejde
2. Rammeaftale 2011 - model og afgrænsning
3. De generelle udviklings tendenser
4. Overordnede principper for rammeaftalen for 2011 samt
5. Det fremadrettede arbejde.
Hovedkonklusionerne inden for rammeaftalens enkelte områder er:
z
z
z
z

z

Vedrørende Børn og Unge: At der er stabilitet i udbud og pladser i
rammeaftaleperiode 2011-2014.
Vedrørende Sikrede Afdelinger: At der er en stigende efterspørgsel på sikrede
afdelinger bl.a. som følge af sænkning af den kriminelle lavalder.
Vedrørende Voksne med Handicap: At der både i relation til dagtilbud og
botilbud forventes en stigende efterspørgsel.
Vedrørende Misbrug: At efterspørgslen ikke udvikler sig entydigt i regionen,
idet 7-8 kommuner forventer et fald i efterspørgsel efter ambulant og
dagbehandling, mens 9 kommuner forventer en stigende efterspørgsel efter
ambulant behandling. Det er samtidig et generelt udviklingstræk, at mange
kommuner har hjemtaget eller er ved at hjemtage store dele af
behandlingsopgaven bl.a. i relation til udredninger og den sociale opfølgning.
Det skyldes bl.a. stigende priser på misbrugscentrene og manglende evne til at
imødekomme kommunernes behov.
Vedrørende Kommunikationscentre: At efterspørgslen i 2011 vil ligge på niveau
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z

med efterspørgslen i 2010. Desuden videreføres visitationsaftalen i 2011.
Aftalen er indeholdt i rammeaftalens beskrivende del, som ligger i sagen.
Vedrørende specialundervisning: At der fortsat i 2011 vil være en faldende
efterspørgsel, som gør det nødvendigt at se på, hvorvidt
specialundervisningstilbuddenes leverancer er de rigtige set i forhold til
kommunernes behov.

Når taksterne for tilbuddene er beregnet for 2011, vil disse indgå i et særligt bilag ”
Oversigt over takster for tilbud indeholdt i Rammeaftalen”. Bilaget vil blive lagt på
Regionens hjemmeside.
Det skal bemærkes, at KKR Hovedstaden på sit møde den 25.8.2010 besluttede, at
der skal ske en reduktion af taksterne ved salg af tilbud på mindst 2 pct. i budget
2011 set i forhold til oprindeligt godkendt budget 2010. Forvaltningen har fremlagt
forslag i handlekataloget som sikrer, at Lyngby-Taarbæk Kommune realiserer den
besparelse, som takstreduktionen vil give.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen, efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2010:
Anbefales.

Børne- og Ungdomsudvalget den 15. september 2010:
Anbefales, at Rammeaftalen godkendes.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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12
Ansøgning om ændring af åbningstid - Lyngby Menighedsbørnehave
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget
imødekommer ansøgningen fra Lyngby Menighedsbørnehave om at ændre
åbningstiden.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen i Lyngby Menighedsbørnehave har i brev af 26. august 2010 ansøgt om
at ændre åbningstiden.
Åbningstiden er i dag mandag - torsdag:6.45 - 16.45 og fredag 6.45 - 16.00.
Lyngby Menighedsbørnehave ønsker at ændre åbningstiden, således at den i lighed
med de fleste øvrige dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 1.1.2011 har flg.
åbningstider: Mandag - torsdag: 7.00 - 17.00 og fredag 7.00 - 16.00.
Begrundelsen herfor er, at Lyngby Menighedsbørnehave oplever et meget lavt
fremmøde om morgenen og derfor ønsker at bruge ressourcerne bedre om
eftermiddagen, hvor de oplever en større efterspørgsel efter åbningstid.
Lyngby Menighedsbørnehave er normeret til 49 timers åbningstid, svarende til den
ønskede normering.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen
Børne- og Ungdomsudvalget, den 15. september 2010:
Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010:
Godkendt.
Søren Hoby Andersen (F) var fraværende.
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Ny udnyttelse af arealet langs banen v . Geels Plads
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplanforslag 225 for lokalcenter på Geels Plads, ansøgte
Hasløv og Kjærsgaard Arkitektfirma I/S for Virum Supermarked / KFI i et brev af 28. juni 2010 om at
nedlægge stien på arealet langs banen mellem Frederiksdalsvej og Virum Hallen. Teknik- og
miljøudvalget har behandlet sagen d. 13. september 2010 og besluttet, at stien kan nedlægges.
Med denne beslutning ønsker ansøger at ændre udnyttelsen af det pågældende areal fra at rumme en
sti til at rumme et antal parkeringspladser. Dette vil resultere i en ændret lokalplan, således at både
tekst og kortbilag tilpasses disse nye forhold.
Nedenstående ses en skitse samt en beskrivelse af de ændrede forhold.

Forslag til Lokalplan 225 for Lokalcenter på Geels Plads

Sag nr. LT 27.023. september 2010

Notat vedr.: Ændret udformning af parkeringsarealer
I forslaget til lokalplan 225 er der regnet med en fastholdelse af den eksisterende sti langs østsiden af
jernbanen.

Ovenstående skitse viser et forslag til en mulig, principiel indretning af parkeringsarealerne uden
stiforbindelse. I forhold til selve lokalplanforslaget øges antallet af parkeringspladser med 7stk.
Dette opnås ved at den langsgående parkering vest for butikkerne ændres til vinkelret parkering (3
pladser bliver til 9 pladser). Desuden flyttes containergården længere mod vest, hvorved der bliver 1
p-plads ekstra. Samtidig skabes der bedre tilkørselsforhold, fordi der bliver større afstand mellem
rækkerne i den vestlige del af parkeringspladsen.
Den øvrige indretning af parkeringspladsen, herunder cykelparkering er uændret i forhold til
lokalplanforslaget.

Bjarne Dahl

