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Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s. 2

Åbent Møde

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:

Side:

01

Regnskab 2009
.

5

02

Lyngby Boligselskab - Baunehøj fase II, Bauneporten 22 - 55
plejeboliger - skema B
.

8

03

Låneoptagelse vedr. anlægsinvesteringer på Mølleåværket I/S 10
.

04

Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække
mulighederne for at samle rådhusfunktionerne på én adresse
.

12

05

Virum Skole, Udbygning - anlægsregnskab
.

14

06

Lundtofte Skole - Accept af tidlig igangsættelse af
stabiliseringsarbejder
.

16

07

Hummeltofteskolen - Accept af tidlig igangsættelse af
stabiliseringsarbejde
.

18

08

Frigivelse af anlægsbevilling til Bindesbøll
.

20

09

Tandplejens virksomhedsberetning 2009
.

22

10

Grønt regnskab 2009
.

23

11

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen
.

25

12

Udviklings- og Strategiudvalget. Portefølje

27

Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s. 3

.
13

Justering af styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk
Kommune
.

29

14

Udpegning til Handicaprådet
.

31

15

Tegningsberettiget i forbindelse med køb, salg og pantsætning 33
af kommunens ejendom
.

16

Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd
.

34

17

Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
.

37

Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s. 4

18

LUKKET SAG.
.

38

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s.5

1
Regnskab 2009
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Regnskabet for 2009, jf. bilag 1, overgives til revision.
2. Anlægsregnskaberne vedrørende mindre anlægsarbejder godkendes og
anlægsbevillinger reguleres med 526.000 kr., jf. bilag 2 og 3
3. Der foretages tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne som
angivet i bilag 4.
4. Opfølgning af ejendomskontorets resultatkontrakt, jf. bilag 5, tages til
efterretning.
Sagsfremstilling
Generelt
Forvaltningen fremlægger kommunens regnskab for regnskabsåret 2009.
I henhold til proceduren for regnskabsaflæggelsen 2009 har fagudvalgene behandlet
regnskabet for drifts- og anlægsvirksomheden inden for respektive udvalgsområder.
Kommunalbestyrelsen skal først tage endelig stilling til årsregnskabet, når den har
behandlet revisionsberetningen, jf. nedenfor.
Det udgiftsbaserede regnskab
Inden for driftsvirksomheden er der afholdt nettoudgifter på 2.595 mio. kr. mod
bevilget 2.610 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 15 mio. kr. Tages der
hensyn til overførte ikke forbrugte driftsmidler fra 2009 til 2010 på 29 mio. kr., vil
der være tale om et reelt merforbrug på 14 mio. kr.
Inden for anlægsvirksomheden er der afholdt nettoudgifter (ekskl. ejendomssalg) på
84 mio. kr. mod bevilget 113 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29 mio. kr.
Tages der hensyn til overførte ikke forbrugte anlægsmidler fra 2009 til 2010 på 26
mio. kr., vil der være tale om et reelt nettomindreforbrug på 3 mio. kr.
Totalt set viser regnskabsopgørelsen et overskud på 28 mio. kr.
Der er i "Regnskab 2009” bl.a. redegjort for afvigelserne mellem bevilling og
regnskabstal.
De budgetterede serviceudgifter lå oprindeligt 24 mio. kr. under den henstillede
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serviceramme. De faktiske serviceudgifter ligger imidlertid 45 mio. kr. over
rammen. Korrigeret for nye opgaver er overskridelsen på ca. 33 mio. kr.
Det omkostningsbaserede regnskab
Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) viser et overskud på 42 mio. kr.
Forskellen på 70 mio. kr. mellem regnskabsopgørelsen og resultatopgørelsen
skyldes, at afsluttede investeringer og større anskaffelser i resultatopgørelsen er
fordelt over aktivernes levetid i form af afskrivninger. Derudover er udgifter til
hensættelse af pensionsforpligtelse og feriepenge indregnet i resultatopgørelsen.
Afskrivningerne i regnskab 2009 inden for skattefinansieret virksomhed udgør 76
mio. kr. Der er tale om et fald i forhold til regnskab 2008, hvor afskrivningerne
udgjorde 90 mio. kr., hvilket er en konsekvens af udskillelsen af
forsyningsvirksomheden.
Anlægsregnskaber
I forbindelse med regnskabsafslutningen er der mulighed for under ét at godkende
anlægsregnskaber for afsluttede, mindre anlægsarbejder (under 2 mio. kr.). Der er i
bilag 2 redegjort for 21 afsluttede, mindre anlægsarbejder i 2009, hvortil der i alt er
givet anlægsbevillinger på 9,7 mio. kr. Der har været et forbrug på 9,1 mio. kr. og
en mindreudgift i forhold til de givne anlægsbevillinger på 0,6 mio. kr.
I forbindelse med udarbejdelse af endeligt regnskab søges en række
anlægsbevillinger reguleret med i alt 526.000 kr. Specifikation fremgår af bilag 3.
Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområder
I henhold til praksis indgår der en række tekniske bevillingsoverførsler
aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af
økonomiudvalget. Der er i bilag 4 redegjort nærmere herfor.
Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2009
Revisionsberetningen for 2009 forelægges med forvaltningernes bemærkninger for
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august.
Resultatkontrakt for ejendomskontoret
Opfølgning på den indgåede resultatkontrakt (bilag 5) fremlægges til efterretning.
Udvalgenes behandling af delregnskaberne
Der henvises til udvalgssagerne.
Børne- og Ungeudvalget den 19.05.2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen, idet det er blevet præciseret:
at mindreforbruget på 1,2 mio. kr. (fordelt over to år) på ”psykolog” skyldes en
overbudgettering.
at mindreforbruget på ”kommunale specialskoler” på 2,5 mio. kr. skyldes, at
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forvaltningen i højere grad har visiteret eleverne til kommunens egne tilbud.
Kultur- og Fritidsudvalget den 19.05.2010:
Anbefales som foreslået af forvaltningen, dog således at der udarbejdes notat vedr.
regnskabet for kulturområdet.
Teknik- og Miljøudvalget den 17.05.2010:
Anbefalet
Social- og Sundhedsudvalget den 18.05.2010:
Anbefales.
Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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2
Lyngby Boligselskab - Baunehøj fase II, Bauneporten 22 - 55 plejeboliger skema B
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. kommunalbestyrelsen godkender skema B - projekt og anskaffelsessum for
opførelse af 55 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer i kommunalt regi
2. der bevilges yderligere 32.104 kr. til dækning af kommunelån og kommunen
påtager sig den hermed forbundne yderligere kommunegaranti.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2009,
at der sælges et areal til Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj II under stiftelse,
at skema A om støtte i henhold til almenboligloven godkendes,
at kommunen yder et kommunelån på 7 % af anskaffelsessummen og
at kommunen påtager sig at yde kommunegaranti for en del af realkreditlånet.
Efterfølgende har KAB på vegne af Lyngby Boligselskab, afdeling Baunehøj II
fremsendt skema B-ansøgning med ansøgning om godkendelse af projekt og
anskaffelsessum i forbindelse med etablering af 55 almene plejeboliger. Endvidere
er der på vegne af Teknisk Forvaltning fremsendt skema B vedrørende
servicearalerne.
Der er ændret i projektet, således at dette nu indeholder yderligere 2 boliger. Til
gengæld er der reduceret en smule i størrelsen på de enkelte boliger.
Anskaffelsessummen er siden fra skema A-tidspunktet forhøjet med 458.622 kr. til
97.050.622 kr.
Den anslåede årlige m2-leje forventes herefter at blive 1.249 kr., svarende til en
månedlig leje på ca. 6.800 kr. for 52 ca. 65 m2 store boliger, mens den månedlige
leje for 3 boliger på ca. 84 m2 bliver ca. 8.750 kr.
En godkendelse af projektet og anskaffelsessummen indebærer bl.a., at
kommunelånet bliver på 6.793.543 kr. (en forhøjelse på 32.104 kr. i forhold til
skema A-tidspunktet), ligesom den maksimale kommunegaranti vil blive øget en
smule.
Som følge af det oprindelige projekt er også kommununens serviceareal blevet øget
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med 71 m2. Kommunens udgift til servicearealer er ligeledes blevet forøget med
ca.1,2 mio. kr. til ca. 12,1 mio. kr. Den øgede udgift vil imidlertid blive finansieret
via helhedsplanen for Plejecenter Baunehøj.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Ad 1
Anbefales.
Ad 2
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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3
Låneoptagelse vedr. anlægsinvesteringer på Mølleåværket I/S
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Mølleåværket I/S kan benytte låneoptagelse til
finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer.
Sagsfremstilling
Fællesudvalget for Mølleåværket I/S har den 20. januar 2010 besluttet at anmode
ejerkommunerne om en tilkendegivelse af, hvorvidt kommunen kan tiltræde at gå
fra kontantfinansiering til lånefinansiering i forbindelse med afholdelse af
fremtidige anlægsudgifter med virkning fra 2010, jf. den nærmere baggrunds- og
forudsætningsbeskrivelse i den sagen vedlagte notits af 10. maj 2010 fra
Mølleåværkets ledelse til kommunen.
Som det fremgår af Fællesudvalgets behandling af sagen vil en mere konsolideret
anvendelse af låneoptagelse frem for kontantfinansiering forudsætte en justering af
samarbejdsaftalen. Fællesudvalget foreslår imidlertid, at sidstnævnte spørgsmål
afventer en stillingtagen til den fremtidige selskabskonstruktion omkring
Mølleåværket.
Forvaltningen finder, at Fællesudvalgets anmodning bør imødekommes henset til
værkets likviditetsmæssige behov.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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4
Indledende undersøgelser i forbindelse med at afdække mulighederne for at
samle rådhusfunktionerne på én adresse
.

Indstilling
Der godkendes frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til indledende
undersøgelser af muligheden for at samle rådhusfunktionerne på én adresse.
Beløbet frigives fra anlægsbudgettet for 2010 til ”analyse af rådhusbyggeri samt
underjordisk p-løsning”, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 969.000 kr.
Sagsfremstilling
Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne afsat 969.000 kr. i 2010 til
forundersøgelser af mulighederne for at samle alle rådhusfunktioner på en adresse,
og til at undersøge mulighederne for underjordiske p-løsninger i området ved
Rådhuset.
I første omgang sigtes der på at gennemføre en økonomisk analyse. Analysen skal
afdække investeringsbehovet ved at samle rådhusfunktionerne på én adresse,
herunder hvilke muligheder der er for finansering.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales, idet økonomiudvalget på indeværende tidspunkt kun ønsker at frigive
150.000 kr. til en indledende undersøgelse.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
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Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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5
Virum Skole, Udbygning - anlægsregnskab
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet vedrørende udbygning
af Virum Skole godkendes.
Sagsfremstilling
Udbygningen af Virum Skole er afsluttet og det endelige anlægsregnskab
fremlægges til godkendelse.
Kommunalbestyrelsen har tidligere givet anlægsbevilling på i alt kr. 28.136.000.
Det samlede forbrug på anlægssagen udgør kr. 28.134.000, hvilket giver et
mindreforbrug på kr. 2.000.
Der henvises i øvrigt til endeligt regnskab udarbejdet af Teknisk Forvaltning.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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6
Lundtofte Skole - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejder
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives accept af indgåelse af kontrakt
vedrørende stabiliseringsarbejderne på Lundtofte Skole umiddelbart efter, at
licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden
for den afsatte ramme på kr. 3.194.000
Sagsfremstilling
Grundet tidsnød i forbindelse med udførelse af stabiliseringsarbejder i skolernes
sommerferie 2010 på Lundtofte Skole, søges der undtagelsesvis accept af indgåelse
af kontrakt på arbejderne, så snart licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010,
forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr. 3.194.000.
Licitationsresultatet forelægges på Børne- og Ungdomsudvalget den 16.06.2010.
Økonomiske konsekvenser
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
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Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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7
Hummeltofteskolen - Accept af tidlig igangsættelse af stabiliseringsarbejde
.

Indstilling
Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives accept af indgåelse af kontrakt
vedrørende stabiliseringsarbejderne på Hummeltofteskolen umiddelbart efter, at
licitationsresultatet foreligger den 19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden
for den afsatte ramme på kr. 3.054.000.
Sagsfremstilling
Grundet tidsnød i forbindelse med udførelse af stabiliseringsarbejder i skolernes
sommerferie 2010 på Hummeltofteskolen, søges der undtagelsesvis accept af
indgåelse af kontrakt på arbejderne, så snart licitationsresultatet foreligger den
19.05.2010, forudsat at budgettet holdes inden for den afsatte ramme på kr.
3.054.000.
Licitationsresultatet forelægges på Børne- og Ungdomsudvalget den 16.06.2010
Økonomiske konsekvenser
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. maj 2010:
Anbefales som indstillet af forvaltningen.
Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
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Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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8
Frigivelse af anlægsbevilling til Bindesbøll
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling i 2010
på 1.015.000 kr. til renovering af taget på Bindesbølls hus i Taarbæk.
Sagsfremstilling
Ejendommen er fredet og placeret i Taarbæk. Den har gennemgået
facaderenovering de senere år i samråd med Kulturarvsstyrelsen. I den forbindelse
er der også truffet aftale om renovering af taget.
Tagrenoveringen omfatter udskiftning af tagspån på tag og halvtag over terrasse,
herunder etablering af nyt fast undertag.
Økonomiske konsekvenser
Der meddeles anlægsbevilling på 1.015.000 kr. vedrørende renoveringsudgifter på
taget på Bindesbølls hus i Taarbæk. Bevillingen finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb på 1.271.000 kr.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra
Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2010
Anbefales.
Sofia Osmani (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.
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Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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9
Tandplejens virksomhedsberetning 2009
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Tandplejens virksomhedsberetning
2009 tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Den Kommunale Tandpleje udarbejder hvert år en Virksomhedsberetning.
Tandplejen er kontraktstyret. Det indebærer, at Tandplejens virksomhed er styret af
en resultatkontrakt, som gælder fra 2007 til udgangen af 2010.
Tandplejens virksomhedsberetning er udsendt til udvalgets medlemmer.
Til orientering ligger cariesudviklingen i Lyngby- Taarbæk Kommune - scortal
2009 i sagen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. maj 2010
Anbefales.
Sofia Osmani (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Taget til efterretning.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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10
Grønt regnskab 2009
.

Indstilling
Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Grønt Regnskab 2009.
Sagsfremstilling
Formålet med Grønt Regnskab 2009 er at give borgerne - herunder politikerne - et
billede af, hvordan miljøtilstanden i kommunen er.
Den ”grønne” tråd gennem Grønt Regnskab 2009 er CO2-problematikken, hvor
dette er relevant.
Grønt Regnskab 2009 indledes med en redegørelse for klimakampagnen 2009.
Herefter beskrives udviklingen på områderne CO2, trafik, drikkevand, spildevand,
affald, natur og forbruget i den kommunale virksomhed enkeltvis.
Bagerst i Det Grønne Regnskab findes en miljøoversigt, hvor kommunens
miljøresultater for de seneste 3 år er samlet.
Resumè
I december 2007 besluttede kommunalbestyrelsen at tage imod en opfordring fra
Danmarks Naturfrednings-forening til at blive Klimakommune. Det betød, at
kommunen forpligtede sig til at nedsætte CO2-udslippet for egen virksomhed med
2 % om året frem til udgangen af 2009. Resultatet efter 2 år som klimakommune er
en CO2-reduktion på 9,7 % fra 2007 til 2009. Aftalen med DN er nu forlænget til
2025 og forventes på sigt at blive udvidet til også at omfatte kommunen som
geografisk enhed.
I en ”kurveknækkeraftale” med Elspare-fonden har kommunen også forpligtet sig
til at reducere sit elforbrug pr. m2 i de kommunale bygninger med 3 % inden
udgangen af 2009. Med udgangen af 2009 er elforbruget reduceret med 7,4 % i
forhold til grundlaget for denne aftale, som er forbruget i 2004.
Vand- og varmeforbruget i kommunens egne bygninger er også faldet fra 2008 til
2009, både opgjort totalt og pr. m2.
Elforbruget i kommunen som geografisk enhed er faldet med 2,2 % fra 2008 til
2009. Faldet skyldes udelukkende et mindre forbrug fra industrien og i de
kommunale bygninger, da det private elforbrug er steget med 4,3 %.
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Vandforbruget, er fra 2008 til 2009 faldet med 7 %, efter i 2008 kun at være faldet
med 0,3 %. Målet om en årlig reduktion i vandforbruget på 2,5 % er således nået i
2009. Spildprocenten, der i 2008 var på 9 %, er steget til 9,7 % i 2009. Vandet er
fortsat af god kvalitet.
På kloakområdet er indsatsen for bedre at kunne håndtere de større regnmængder
fortsat. Renoveringen af kloakkerne foregår i en løbende proces, hvor
kloakledninger fornyes på udvalgte strækninger, så der holdes trit med kloakkernes
aldersmæssige og brugsmæssige belastning. Denne indsats vil blive styrket i de
kommende år.
De samlede affaldsmængder faldt med hele 18 % fra 2007 til 2008 efter i en
årrække at være steget jævnt.
Alt i alt var 2009 et år, hvor det på mange måder lykkedes at reducere
ressourceforbruget til gavn for både miljøet og klimaet. Og det er jo netop en af de
ting vi skal bruge Grønt Regnskab til at dokumentere – og i givet fald prioritere
efter, hvis udviklingen går i den forkerte retning.
Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, publiceres Grønt Regnskab 2009 på
kommunens hjemmeside. Borgere, virksomheder og andre interesserede informeres
via lokalavisen og via brev til grundejerforeninger og boligselskaber.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2010:
Godkendt.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.
Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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11
Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen vedrørende betalt
parkering
.

Indstilling
Sagen forelægges
Sagsfremstilling
Den konservative gruppe har i mail af den 4.5.2010 anmodet om optagelse af denne
sag på det førstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.
Betalt parkering
Da alle partier i kommunalbestyrelsen bortset fra Det Konservative Folkeparti vil
indføre betalingsparkering i Kgs. Lyngby, vil Det Konservative Folkeparti af
hensyn til beboerne, biograf, restauranter og arrangementer i Lyngby Kulturhus
m.v. foreslå følgende principper for betalt parkering:
1. Første time er gratis.
2. Tidsrummet for betaling begrænses til 10-18.
3. Søn- og helligdage, hvor butikkerne ikke har åbent er gratis.
4. Beboerlicenser kan anvendes i hele betalingsområdet og er ikke forbeholdt
nogle få pladser.
5. Der rettes henvendelse til de øvrige p-pladsejere med henblik på, at de indfører
samme ordning.
Baggrund
Af oplægget til indførelse af betalt parkering fremgår det, at der skal indføres det
samme system som i Lyngby Storcenter, og at beboerlicenser skal gælde nogle få
udvalgte parkeringspladser. Det konservative Folkeparti er enige i, at første time
skal være gratis, men der er ingen begrundelse - ud over at skrabe penge ind - for,
at det skal koste penge at parkere om aftenen, om natten og på søn- og helligdage.
Det vil tværtimod modarbejde kommunens målsætning om at have beboelse i
bymidten og om at have liv i byen også uden for butikkernes åbningstid. Det vil
være til skade for de kulturelle foreninger og organisationer, der afholder
arrangementer i f.eks. Lyngby Kulturhus og i Templet, og det vil være til stor gene
for beboerne, der må henvise gæster til at parkere langt fra deres bopæl.
Økonomiske konsekvenser
Ingen, da opgaven løses indenfor de afsatte rammer.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
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Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2010:
Udvalget ønsker, at forvaltningen fremlægger en sag til førstkommende møde
omkring de forhandlinger borgmesteren har haft med handlen, hvori principper for
betalt parkering er blevet aftalt.
Det Konservative Folkeparti ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen, idet
de bl.a. ønsker en principiel drøftelse af betaling ved handicapparkering.
Liss Kramer Mikkelsen (A) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2010:
Drøftet, idet det er kommunalbestyrelsens principielle holdning, at der arbejdes
henimod en model, hvor:
1. Der arbejdes videre med en fælles løsning med de private p-ejere, der sikrer
ensartede bestemmelser
2. 1. time er gratis i overensstemmelse med den model, der anvendes i Lyngby
Storcenter
3. Der betales ikke hele døgnet og som hovedregel ikke på søn- og helligdage
4. Der iværksættes tiltag for at sikre beboerne i området umiddelbart uden for
Lyngby Bymidte imod uhensigtsmæssig parkering. Dette drøftes med grundejerne.
Kommunalbestyrelsen bemærker herved, at spørgsmålet om handicapparkering
ikke har været drøftet, idet det ligger som en forudsætning, at der ikke etableres
betaling på de kommunale handicappladser, samt at spørgsmålet vedr. betalt
parkering for delebiler m.v. drøftes i fagudvalget.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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12
Udviklings- og Strategiudvalget. Portefølje
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at det drøftes om en overordnet klimastrategi skal indgå i
Udviklings og Strategiudvalgets portefølje.
Sagsfremstilling
På Udviklings- og Strategiudvalgets møde d. 22. februar blev det vedtaget at
indstille at udvalgets portefølje skulle fastlægges til:
- Kulturarv
- Sundhedsstrategi
- Vidensby
- Borgerinddragelse
Forslaget blev efterfølgende vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 8.marts 2010.
Det blev desuden besluttet, at udvalgets portefølje skulle tages på igen efter
Kommunalbestyrelsens strategiseminar i maj og at spørgsmålet om placering af
klimastrategi skulle medtages i diskussionen.
En sag om en klimahandlingsplan skal behandles på Teknik- og Miljøudvalget d.
17. maj. Der bliver i sagsfremstillingen gjort opmærksom på, at processen med at
udarbejde forslag til kommuneplanstrategi 2011 er i gang. Strategiforslaget er
planlagt sendt i høring i forsommeren 2011. Af bl.a. ressourcemæssige årsager vil
det være nærliggende at indarbejde en overordnet klimastrategi i
kommuneplanstrategien, som forventes godkendt med udgangen af 2011.
Sagsfremstilling og bilag til TMU vedlægges som bilag.
På Kommunalbestyrelsens strategiseminar blev spørgsmålet om en ”kanalstrategi”
drøftet. En kanalstrategi indeholder en strategi for, hvordan kommunen vil håndtere
henvendelser fra borgere gennem forskellige kanaler, herunder direkte henvendelse
i Borgerservice, telefonisk henvendelse, henvendelse via digitale medier, samt
digital selvbetjening, intranet etc. . Strategien segmenterer borgerne i forskellige
grupper med forskellige behov med det formål at få flest mulige borgere til at
betjene sig selv i indhentningen af informationer eller gennem
selvbetjeningsløsninger.
Det vurderes, at der er behov for at arbejde strategisk med
borgerservice/kanalstrategi. Ultimo 2010 tages emnet op på ny til endelig
prioritering i Udviklings- og strategiudvalget.
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Udviklings- og Strategiudvalget den 17.5.2010:
Indstilles at klimastrategien indgår i Udviklings- og Strategiudvalgets portefølje.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s.29

13
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 31.5.2010:
Udsat.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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14
Udpegning til Handicaprådet
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der foretages fornyet udpegning af to medlemmer og én
suppleant til Handicaprådet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december
2009 blev foretaget en række udpegninger af medlemmer m.v. til forskellige råd
etc.
I relation til Handicaprådet blev Jørn Moos, Greta Maria Salminen, Dennis Bo
Sørensen samt Dorete Dandanell udpeget som medlemmer. Som suppleanter blev
udpeget Sofia Osmani, Anne Körner, Doris Borch-Jensen samt Bodil Kornbek.
Herudover udpeger De samvirkende Invalideorganisationer tre medlemmer og tre
suppleanter, og Støtteforeningen for Udviklingshæmmede udpeger ét medlem og én
suppleant.
I forbindelse med Handicaprådets aktiviteter i foråret 2010 har sidstnævnte
organisationer imidlertid påpeget, at de af kommunalbestyrelsen udpegede
medlemmer og suppleanter ikke alle opfylder kravene til at kunne være
bestyrelsesmedlem og suppleant.
Af § 37a i lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 om retssikkerhed og
administration på det sociale område følger, at 3-7 medlemmer udpeges af
kommunalbestyrelsen, heraf et antal af kommunalbestyrelsens medlemmer. Det
fremgår ikke nærmere af lovteksten, hvilke personer kommunalbestyrelsen kan
udpege, blot at nogle af disse skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Af den dertil hørende bekendtgørelse, som vedrører Handicaprådets virksomhed og
sammensætning, fremgår ejheller nærmere om, hvilke personer, der kan udpeges.
Forvaltningen har på den givne foranledning derfor gennemgået lovens forarbejder.
Af bemærkningerne fra lovforslaget til nævnte § 37a følger, at det var meningen
med bestemmelsen, at handicaprådene - afhængig af lokale forhold - udover
medlemmer fra kommunalbestyrelsen og forvaltningerne skulle kunne bestå af 3-5
medlemmer, der udpeges efter indstilling fra handicaporganisationerne i
kommunen. Det var således hensigten, at medlemmerne udpeget af
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kommunalbestyrelsen enten selv skulle være kommunalbestyrelsesmedlem eller
tilhøre embedsværket i kommunen.
Denne forståelse er kommet til udtryk i den foreliggende vejledning på området,
vejledning. nr. 73 af 3. oktober 2006 stk. 326, hvoraf følger, at repræsentanter
udpeget af kommunalbestyrelsen udpeges blandt medlemmerne af
kommunalbestyrelsen, repræsentanter fra forvaltningen eller andre ansatte i
kommunen. Vejledningen går dog videre end lovbemærkningerne rækker til, idet
det anføres, at også ansatte i selvejende institutioner eller andre private
leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen, kan udpeges af
kommunalbestyrelsen som medlemmer af (og suppleanter til) et handicapråd.
Uanset at selve lovteksten er uklar, gør en samlet fortolkning ud fra lovmotiverne,
at forvaltningen finder grundlag for at pege på, at samtlige de af
kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer og suppleanter bør opfylde
forudsætningen og enten at være kommunalbestyrelsesmedlem eller på anden måde
være direkte knyttet til opgavevaretagelse på handicapområdet i kommunen.
Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal udpege to medlemmer til at træde i stedet
for Greta Maria Salminen og Dennis Bo Sørensen, ligesom der skal udpeges en
suppleant til at træde i stedet for Doris Borch-Jensen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Besluttet at udpege Anne Körner og Curt Købsted i stedet for Greta Maria
Salminen og Dennis Bo Sørensen.
Birgitte Hannibal indtræder som suppleant i stedet for Anne Körner og Gitte
Kjær-Westermann indtræder som suppleant i stedet for Curt Købsted.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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15
Tegningsberettiget i forbindelse med køb, salg og pantsætning af kommunens
ejendom
.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Flemming Kaare Petersen bemyndiges til sammen med
borgmesteren at underskrive dokumenter vedr. kommunens køb og salg af fast
ejendom m.m.
Sagsfremstilling
Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedr. kommunens køb og
salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser
underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformænd og en person,
der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.
På det konstituerende møde den 1. december 2009 vedtog kommunalbestyrelsen at
bemyndige fire embedsmænd.
Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at give tilsvarende bemyndigelse til den
senest ansatte jurist i Borgmestersekretariatet, Flemming Kaare Petersen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Godkendt.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 31-05-2010, s.34

16
Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd
.

Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler
udpegning af repræsentanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd og sender sagen
videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsfremstilling
En kommunalbestyrelse skal nedsætte et Lokalt Beskæftigelsesråd, hvis opgave det
er at rådgive kommunalbestyrelsen og at samordne og udvikle den lokale
forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på
arbejdsmarkedet.
Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det
kommunale valgår og medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen.
Borgmesteren er formand for Rådet (med mindre kommunen har et stående udvalg,
idet formanden for det stående udvalg da kan blive udpeget som formand).
Formandens suppleant er viceborgmesteren.
Rådet består herudover af følgende medlemmer, der udpeges af
kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra organisationerne:
- op til 3 fra Dansk Arbejdsgiverforening
- op til 3 fra Landsorganisationen i Danmark
- 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
- 1 fra Akademikernes Centralorganisation
- op til 2 fra Danske Handicaporganisationer
- 1 fra Praktiserende Lægers Organisation
- 1 fra Integrationsrådet
- op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer i
Rådet.
Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12.5.2010, 'Oversigt med
indstilling af medlemmer fra organisationerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd'.
Det fremgår heraf, hvilke repræsentanter, organisationerne indstiller som
medlemmer og suppleanter af Det Lokale Beskæftigelsesråd for den kommende
periode. Oversigten følger den prioritering, som organisationerne selv har foreslået.
Det følger af ligestillingsloven, at der skal indstilles lige mange mænd og kvinder
til poster i rådet. Det er dog ikke alle indstillingerne, der lever op til dette, men i
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alle tilfælde er der givet en konkret begrundelse for, hvorfor organisationerne har
valgt ikke at indstille lige mange mænd og kvinder.
DA har valgt at indstille to mænd og en kvinde som LBR-medlem og en mand som
suppleant. Den konkrete begrundelse for dette er, at DA har prioriteret erfaring og
viden fra det arbejdsgiverorganisationspolitisk og beskæftigelsespolitiske arbejde
højt samt erfaring fra LBR arbejde.
LO har valgt at indstille en kvinde og en mand som LBR-medlem; der udestår
fortsat en indstilling af et medlem. Derudover er der indstillet to mænd og en
kvinde som suppleant. I indstillingen fra LO er henvist til, at de indstillede
medlemmer fra LO er valgte repræsentanter fra de respektive forbund, og at de
indstillede repræsentanter har en særlig indsigt og sagkundskab indenfor
beskæftigelsesområdet.
FTF har valgt at indstille en mand som LBR medlem og en kvinde som suppleant.
Den konkrete begrundelse er, at FTF har lagt vægt på, at de indstillede
repræsentanter har indsigt og interesse for det beskæftigelsespolitiske arbejde.
AC har valgt at indstille henholdsvis en mand og en kvinde som medlem af LBR og
med den bemærkning, at AC indstiller 1. prioriteten, som er en mand, for at sikre
kontinuiteten i LBR arbejdet i Lyngby-Taarbæk og henstiller til, at
kommunalbestyrelsen følger denne prioritering.
DH har valgt at indstille to mænd som medlemmer af LBR og en kvinde og en
mand som suppleanter. Den konkrete begrundelse er, at DH har lagt vægt på
interesse og erfaring i LBR arbejdet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at udpege medlemmer til Det Lokale
Beskæftigelsesråd jf. lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiudvalget den 25.5.2010:
Anbefales, idet udvalget beklager, at det ikke fuldt ud har været muligt at leve op til
lovens ligestillingskriterier.
Søren P. Rasmussen (V), Curt Købsted (O) og Morten Normann Jørgensen (F) var
fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
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Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen beklager, at det ikke fuldt ud har været
muligt at leve op til lovens ligestillingskriterier.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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17
Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
.

Sagsfremstilling
Borgmesteren vil på mødet give en orientering om arbejdet med
ressourcetildelingsmodelarbejdet på skoleområdet.

Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010:
Orientering taget til efterretning.
Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.
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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.

§ 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.

2

§ 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
7. Udviklings- og strategiudvalget.

§ 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.
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§ 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.
Stk. 2. Udvalget fører tilsyn med
- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med
kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt 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.
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§ 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 borg-mesterens og administrationens behandling af personalesager samt øvrige
administrative forhold, herunder digitalisering af arbejdsrutiner, it-drift, -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 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
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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.
Stk.

8.

Udvalget

varetager

den

umiddelbare

forvaltning

af

kommunens

beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder
- den aktive beskæftigelsesindsats, herunder kontaktforløb, aktivering, revalidering
og fleksjob m.v.
- 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.
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Kapitel V
(De stående udvalg)

Teknik- og miljøudvalget

§ 13. Teknik- og miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Stk.

2.

Udvalget

varetager

den

umiddelbare

forvaltning

af

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
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dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets
område, jf. anlægsstyringsreglerne.

Byplanudvalget

§ 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.

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 Økonomiudvalget indstilling til
kommunalbestyrelsen om
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-

udbygnings-

og

anlægsplaner,

programanlæg,

byggeprogram

og

dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område,
jf. anlægsstyringsreglerne
-

kommunens strategi og plangrundlag for den samlede indsats på udvalgets
område i kommunen, herunder rammeaftaler.

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

-

behandling af voksne stofmisbrugere og alkoholmisbrugere
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-

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.

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
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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.

Udviklings- og strategiudvalget

§ 18. Udviklings- og strategiudvalget består af 7 medlemmer.
Stk.

2.

Udvalget

kommuneplanlægningen

har

ansvaret

samt

for

langsigtede

udarbejdelsen

af

udviklingsstrategier

strategi
på

tværs

for
af

forvaltningsområderne i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning.
Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12, og respektive
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stående udvalg det nødvendige grundlag for udvalgets strategi- og udviklingsopgaver.

Kapitel VI
(Vederlag m.v. samt forfald)

§ 19. Formændene for de stående udvalg oppebærer hver et vederlag, som udgør 21
% 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 Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. 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.

§ 20. 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 forholdsSlettet: , jf. § 23

mæssigt for den pågældende periode.

Slettet: 6

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VII
Slettet: (Midlertidige
bestemmelser – gældende indtil
31. december 2013)

Stedfortræder
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§ 21. 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.

Kapitel VII
(Ændringer i vedtægten)
Slettet: januar

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. juni2010.
Stk. 2. Samtidig ophæves "Styrelsesvedtægt for Lyngby – Taarbæk kommune”
vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. november og 17. december 2009.

Slettet: den 25. maj og 21.
september 2009

.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Slettet: 23. november og 17.
december 2009.

Således vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 31. maj og 24. juni 2010.

Slettet: 17. december 2009

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, den 25. juni 2010

Slettet: Rolf Aagaard-Svendsen

Søren P. Rasmussen
/

Tim Andersen
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