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Sager til behandling på lukket dagsorden: 
 
1. Meddelelser……………………………………………………………..………1 
 
 Ingen. 
 
2. Køb af areal til plejeboliger – Anlægsbevilling……………………..………..3 
 
 KOMMUNALBESTYRELSEN  

1) tiltræder Direktionens forslag ad 1) og  

 
2) tiltræder, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 

2007 på 15.150 mio. kr., inkl. skødeomkostninger. 
 

På Borgmesterens forslag vedtager Kommunalbestyrelsen desuden, at de 11 
mio. kroner, der er afsat i budget 2007 på funktion 08.55.65 til finansiering af 
kontant kompensation til Region Hovedstaden ved overtagelse af aktiver i 
forbindelse med amternes nedlæggelse, medgår til finansiering af køb af 
arealet, idet der ikke vil blive behov for at yde nogen kontant kompensation til 
Regionen.
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1. Meddelelser 

 

KMB 19.12.2007 1 Jnr SEK SA 
ÅBEN SAG 

 
Borgmesteren bød velkommen til Anne Anbo, som indtræder i Kommunalbestyrel-
sen i Sophie Løhdes orlov. 
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2. Sundhedspolitik - opfølgning 

 

SOSU   6 Jnr 16.00.00.P22 AMD 
ÅBEN SAG 

SOSU 04.12.2007 6   
 

OU 11.12.2007 2   
 

KMB 19.12.2007 2   
 

 
På mødet den 26.09.2007 tog Kommunalbestyrelsen statusredegørelsen ”Sund-
hedspolitik i Rudersdal Kommune – Opfølgning” af 24.08.2007 til efterretning. 
Derudover godkendtes de i oplægget stillede forslag.  
 
Det fremgik af dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 26.09.2007 at 
forvaltningen – i takt med at indsatsområderne konkretiseres – vil forelægge for-
slagene og den dertil knyttede økonomi for udvalget. 
 
Forvaltningen har i vedlagte oplæg af 22.11.2007 ”Sundhedspolitik i Rudersdal 
Kommune – Status” beskrevet status for opfølgning af sundhedspolitikken samt 
forslag til nye tiltag. 
 
Det fremgår bl.a. af oplægget, at 39 borgere har tilmeldt sig de 3 rygestopkurser 
der var udbudt. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der i 2008 afsættes 
120.000 kr. af Forebyggelsespuljen til afholdelse af rygestopkursus én gang om 
måneden.  
 
For børn og unge er der følgende initiativer: 
 

• Dagtilbud til børn har igangsat et sundhedsprojekt på dagtilbudsområdet for 
de 0-6 årige ”Gør vi det, vi ved er sundt”. Projektet løber i perioden 2007 til 
2009. 

• I uge 41 gennemførtes Sundhedsstyrelsens motionskampagne ”GetMoving” 
på 3 skoler. 

• Den 27.11.2007 afholdes et temaseminar og workshop med fokus på børn 
og unges sundhed. Det overordnede mål med seminaret er, at nedsætte 
arbejdsgrupper på tværs af de kommunale områder til udarbejdelse af kon-
krete forslag til aktiviteter, der er målrettet børn og unge. 

• Med henblik på at iværksætte et projekt i 2008 til forbedring af kost og mo-
tionsvaner i modtagerklasserne, er der nedsat en projektarbejdsgruppe. 

• Der er igangsat en række tiltag med henblik på at understøtte senest mulig 
alkoholdebut. 

 
Med hensyn til den patientrettede forebyggelse er der igangsat forberedelser af 
implementeringen af 2 projekter i 2008: 

• Samarbejdsprojekt med Gentofte Hospital om forebyggelse af udviklingen 
af type-2-diabetes og forebyggelse af komplikationerne heraf. 

• Vedligeholdende træning hos borgere i eget hjem med henblik på at vedli-
geholde borgernes mobilitet og forebygge indlæggelse.  
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Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20.11.2007 at overføre et ubrugt beløb 
til sundhedsfremme og forebyggelse på 1.275.000 kr. fra 2007 til 2008. I budget 
2008 er der i forvejen afsat 1.513.000 kr., og der vil således i alt til sundheds-
fremme og forebyggelse i 2008 være 2.788.000 kr.  
På udvalgets møde i marts 2008 vil forvaltningen fremlægge en ny statusredegø-
relse for det hidtidige arbejde med indsatsområderne samt konkretisere forslagene 
til sundhedsfremme og forebyggelse i 2008 og de heraf økonomiske konsekven-
ser. 
 
Forvaltningen foreslår, at der for at opnå større bevægelsesfrihed med hensyn til 
igangsætning af mindre sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i 2008 
afsættes en ad hoc pulje på 100.000 kr., der administreres af sundhedskoordina-
toren. Eventuel igangsætning af mindre opgaver vil fremgå af efterfølgende sta-
tusopgørelser. 
 
Som det fremgår af oplægget, forventes udgiften til træning i eget hjem til 500 bor-
gere at blive 1.514.000 kr. Socialministeriets tilskud til projektet er 841.000 kr., og 
der forventes derfor at blive en kommunal udgift på 673.000 kr., hvis 500 borgere 
gennemgår forløbet. 
 
Forvaltningen vil evaluere projektet den 01.05.2008 med henblik på en vurdering 
af, om der er behov for enten at tilføre projektet midler fra budgettet for forebyg-
gelse eller at begrænse projektet.  
 
 
Bilag: Oplæg af 22.11.2007 ”Sundhedspolitik i Rudersdal Kommune – Status”. 
 
 
Direktionen foreslår indstillet: 
 
1) at statusredegørelse fra november 2007 om opfølgning af de sundhedspolitiske 
indsatsområder tages til efterretning og  
 
2) at forslagene i oplægget ”Sundhedspolitik i Rudersdal Kommune – Status” af 
22.11.2007 godkendes.  
  
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.  
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3. Fritidstilbud til ældre 

 

SOSU   5 Jnr 16.08P21 AMD 
ÅBEN SAG 

SOSU 04.12.2007 5   
 

OU 11.12.2007 3   
 

KMB 19.12.2007 3   
 

 
På mødet den 11.09.2007 tog Social- og Sundhedsudvalget forvaltningens ”Ana-
lyse af Aktivitetscentre på Ældreområdet i Rudersdal Kommune” af august 2007 til 
efterretning. 
 
Det fremgik af dagsordenen til mødet, at udvalget ultimo 2007 ville få forelagt et 
idéoplæg, som kunne danne baggrund for en generel temadrøftelse af fremtidens 
fritidstilbud til ældre. 
 
Forvaltningen har i vedlagte idéoplæg af 20.11.2007 ”Fritidstilbud til ældre – frem-
tidige udfordringer og løsningsforslag” beskrevet Rudersdal Kommunes nuværen-
de fritidstilbud til ældre, udviklingstendenser, ældres efterspørgsel efter fritidstilbud 
og de fremtidige udfordringer på området.  
 
Derudover indeholder oplægget forvaltningens overvejelser om den fremtidige 
indsats på området.  
 
I oplægget er defineret 3 målgrupper, der har og vil få behov for fritidstilbud: 
 

• Borgere der er ude af stand til at strukturere dagen, og har stort behov for 
personlig pleje (målgruppe 1). 

• Borgere der har behov for nogen hjælp til personlig pleje, og som enten er 
mentalt friske eller har et lettere behov for guidning, borgere med behov for 
trygge rammer samt borgere med handicap som f.eks. syns- og hørened-
sættelse (målgruppe 2).  

• Aktive selvhjulpne borgere (målgruppe 3). 
 
Det forventes, at de udviklingstendenser, der har været karakteristiske de sidste 
20-30 år, vil fortsætte i de kommende år i styrket omfang: 
 

• En markant større efterspørgsel efter motion, idræt, møder og foredrag, 
kurser og undervisning samt foreningsaktiviteter. 

 
• Flere ældre.   

 
De sidste 20 år er der sket en fordobling af efterspørgslen efter motion og idræt og 
møder og foredrag hos de yngre ældre. Om 15 år vil de 45 årige rykke op blandt 
dem på 60 år, og fremtidsstudier viser, at de 45 årige har et helt andet erfarings- 
og forventningsgrundlag end de nuværende ældre, og at 50% af de 45-60 årige 
bruger deres fritid på fritids- og foreningsaktiviteter.  
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Befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune viser, at der frem til 2019 vil være 
en befolkningstilvækst på 10% for 65+ årige og 19% for 80+ årige. 
  
Rudersdal Kommune står således overfor en stor udfordring på fritidsområdet, når 
det drejer sig om efterspørgslen efter fritidstilbud til ældre. 
 
Udover at tilgodese det stigende behov for fritidstilbud peges der i oplægget på 
vigtigheden af, at den fremtidige indsats på området understøtter: 
 

• Ældrepolitiske værdier om valgmuligheder og kontinuitet i den ældres til-
værelse. 

• Sundhedspolitiske værdier om forebyggelse og livskvalitet. 
• En ressourceanvendelse der er fleksibel såvel i den daglige drift som over 

tid. 
• Forbedring af fritidstilbuddene til målgruppe 1 og 2.   

 
 
Bilag: Idéoplæg af 20.11.2007 ”Fritidstilbud til ældre – fremtidige udfordringer og 
løsningsforslag”. 
 
 
Direktionen foreslår indstillet,  
 
1) at der i Rudersdal Kommune under Ældreområdet fortsat skal være aktivitets-
centre, der i fornødent omfang kombineres med daghjem 
 
2) at aktivitetscentrene som nu placeres i Birkerød (Mantziusgården eller på læn-
gere sigt alternativt på Teglporten), i Nærum (nyt center på Vangebocentrets 
grund) og i Vedbæk (Bakkehuset) 
 
3) at det principielt godkendes, at målgruppen for aktivitetscentre er målgruppe 2 
og 3 
 
4) at Fritids- og Kulturområdet udarbejder en analyse af områdets tilbud til ældre 
indeholdende status samt forslag til fremtidige tilbud 
 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 
bemærkning om, at Ældrerådet forudsættes inddraget i analysen i punkt 4 i indstil-
lingen. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.  
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4. Ud- og ombygning på Ældreområdet - plejeboliger 

 

SOSU 04.12.2007 4 Jnr 16.00.00P22 AMD 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 4   
 

KMB 19.12.2007 4   
 

 
På mødet den 13.03.2007 drøftede Social- og Sundhedsudvalget forvaltningens 
oplæg af 28.02.2007 ”Forslag til ombygning eller udfasning af ikke-tidssvarende 
kommunale plejehjem og plejecentre”, hvori forvaltningen havde beskrevet fire 
forskellige modeller for ombygning og udfasning af ikke-tidssvarende plejeboliger 
på Sjælsø, Frydenholm og Hegnsgården.  
 
Udvalget besluttede at udsætte sagen og anmodede forvaltningen om at videre-
bearbejde og konkretisere oplægget.  
 
Udvalget anmodede om, at der blev foretaget en vurdering af det fremtidige pleje-
boligbehov med baggrund i befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune, der 
blev godkendt af Økonomiudvalget den 20.03.2007, og at det af analysen fremgik 
hvorledes behovet ville være i de enkelte områder af kommunen. Derudover an-
modede udvalget om, at oplægget beskrev mulighederne for placering af nye ple-
jeboliger.  
 
Efterfølgende har forvaltningen udarbejdet vedlagte oplæg af 20.11.2007 ”Ud - og 
ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2007-2019”.  
 
Under forudsætning af, at de tidligere politiske beslutninger om ud- og ombygning 
fastholdes og der foretages ombygninger af utidssvarende plejeboliger, vil der – 
med en ”tilladt” venteliste i 2019 på 34 – være behov for at etablere yderligere i alt 
156 permanente plejeboliger, således at der med den allerede besluttede udbyg-
ning på 83 plejeboliger skal etableres 239 plejeboliger frem til 2019.  
 
Plejeboligbehovet stiger jævnt frem til 2019. Allerede i 2009, hvor ventetidsgaran-
tien træder i kraft, vil der være behov for yderligere 67 plejeboliger.  
 
Der er hidtil truffet følgende politiske beslutninger om ud- og ombygning af pleje-
boligområdet: 
 
 
Opførelse af plejeboliger ved Sjælsø (KMB 28.03.2007)   20 plejeboliger 
Opførelse af plejeboliger på  
Byageren                                            (KMB 31.10.2007) 

             49 (60/80)     
                  plejeboliger                                           

Ombygning af Sjælsøs gamle del      (KMB 29.08.2007) - 16 plejeboliger 
Opførelse af 48 nye plejeboliger ved  
Nordvanggaard til erstatning af 18  
ældre plejeboliger                               (KMB 30.05.2007)                

 
 

30 plejeboliger 
Tilvækst i alt 83 plejeboliger 
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Der er behov for følgende ombygninger: 
 
Plejehjemmene Teglporten, Frydenholm og Hegnsgården indeholder utidssvaren-
de plejeboliger. Det er forvaltningens vurdering, at en ombygning af Teglportens 
nuværende 25 plejeboliger vil muliggøre etablering af 11 tidssvarende plejeboliger, 
hvilket ikke driftsmæssigt er rentabelt. Forvaltningen anbefaler derfor, at Teglpor-
ten på længere sigt ombygges til andet formål.  
 
En ombygning af Frydenholm der indebærer sammenlægning af de nuværende 63 
mindre boliger, vil medføre en reduktion på 29 plejeboliger.  
 
På Hegnsgården vil en totalrenovering kunne undgås, hvis beboernes fælles dag-
ligstue- og køkkenfaciliteter forbedres gennem en mindre ombygning. Dette vil 
reducere plejeboligantallet med 3.  
 
De nævnte ombygninger vil således i alt medføre en reduktion på 57 plejeboliger.  
 
I takt med at der etableres flere plejeboliger, vil gennemstrømningen i boligerne 
øges. Medens kommunen således i 2009 vil kunne opfylde ventetidsgaranten med 
en venteliste på 24 vil ventetidsgarantien i 2019 – hvis der udbygges – kunne 
overholdes med en venteliste på 34.  
 
Med en venteliste på 34 er der uden ombygning af de gamle plejehjem behov for 
at nyopføre 182 plejeboliger.  
 
Det samlede behov kan opgøres således: 
 
Demografisk betinget plejeboligbehov frem til 2019  182 plejeboliger 
Reduktion af boligantal i forbindelse med modernise-
ring af ikke-tidssvarende plejeboliger 

 
57 plejeboliger 

Behov i alt: 239 plejeboliger 
 
Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet en ud - og ombygningsplan der mini-
merer ventelisten i årene frem til 2019.  
 
Indtil der er bygget det nødvendige antal plejeboliger, vil der i 2009 og 2010 være 
behov for at udvide plejetilbuddet i eget hjem og kombinere dette med daghjems-
tilbud.  
 
Som det fremgår af notatet, er der umiddelbart 5 steder i kommunen, hvor der kan 
opføres nye plejeboliger: Tyringevej, Forsvarskommandoen, Skovbrynet, og Van-
gebocentrets grund hvis Vangebocentret flyttes og eventuelt i Hegnsgårdens park.  
 
Bilag: Oplæg af 20.11.2007 ”Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal 
Kommune 2007-2019”.  
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Direktionen foreslår indstillet: 
1) At 12 ældreboliger på Sjælsø fra 01.01.2008 inddrages til plejeboliger i takt 

med at de bliver ledige.  
2) At de beskyttede boliger på Teglporten (24) midlertidigt inddrages til pleje-

boliger med virkning fra 01.01.2008. 
3) At der i 2008 foretages en mindre ombygning af Hegnsgårdens fællesarea-

ler, der betyder en reduktion med 3 plejeboliger. 
4) At det undersøges, hvor meget det koster at få foretaget en mekanisk op-

rensning af Skovbrynets grund med henblik på igangsætning af bygning af 
24 plejeboliger i 2008. 

5) At forvaltningen fremlægger alternative forslag til arealer, hvor en udbyg-
ning kan finde sted.  

 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. 
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5. Aftenhjemmeplejen 

 

KMB 19.12.2007  Jnr  
ÅBEN SAG 

 
Det Radikale Venstre har fremsendt anmodning om at få en række spørgsmål og 
forslag om aftenhjemmeplejen optaget på Kommunalbestyrelsens dagsorden. 
 
Det Radikale Venstres spørgsmål, begrundelsen herfor samt forvaltningens svar 
på spørgsmålene fremgår af det udsendte bilag. 
 
Det Radikale Venstre foreslår, 
 

- at man for at imødegå problemerne i en periode knytter ekstern konsulent-
bistand til aftenhjemmeplejen med henblik på at analysere arbejdsmiljøet 
og komme med forslag til eventuelle andre arbejdsgange, sætte fokus på 
konkrete ledelsesmæssige initiativer, og styrke dialogen mellem medarbej-
dere og ledelse, og 

 
- at økonomiudvalget som Rudersdal Kommunes personaleudvalg løbende 

orienteres om personalesager af denne type. 
 
Bilag: 
Notat af 12. december 2007 med Det Radikale Venstres spørgsmål og forvaltnin-
gens svar. 
 
Direktionen foreslår, at sagen drøftes. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN drøftede sagen og tog Direktionens notat af 
12.12.2007 til efterretning. 
 
Forinden var Det Radikale Venstres forslag blevet forkastet med 16 stemmer (A, C 
og V) mod 6 (B og A) 4 medlemmer var fraværende (Annelise Møller, Lars Engel-
berth og Karen Ellemann Kharabin og Axel Bredsdorff) 
 
Anita Gudmundsson forlod mødet som inhabil under sagens behandling. 
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6. Rapport for 2007 fra Klagerådet vedr. Hjemmehjælp 

 

SOSU   7 Jnr 16.20P22B AMD 
ÅBEN SAG 

SOSU 04.12.2007 7   
 

KMB 19.12.2007 6   
 

 
Klagerådet vedr. Hjemmehjælp er nedsat i henhold til § 34 ”Lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område”. Hvert år skal der udarbejdes en rapport 
om Klagerådets arbejde til Kommunalbestyrelsen. 
 
Klagerådet har udarbejdet vedlagte rapport for 2007. 
 
Det fremgår af rapporten, at antallet af klager i 2007 var 3. 
 
På Klagerådets møde den 20.11.2007 blev rapporten godkendt.  
 
 
Bilag. Rapport fra Klagerådet af 20.11.2007. 
 
 
Direktionen foreslår indstillet, at rapporten fra Klagerådet godkendes.  
 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.  
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7. Forslag til integrationspolitik 

 

EBU 04.12.2007 3 Jnr  SUVA/BMAC 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 6   
 

KMB 19.12.2007 7   
 

 
Rudersdal Kommune har på en række områder vedtaget overordnede politikker, 
der kan vise retningen for kommunen i de kommende år.  
 
Søllerød Kommune vedtog i 2004 en integrationspolitik, mens der ikke har været 
en integrationspolitik i Birkerød. I foråret 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe 
på tværs af forvaltningerne, der kom med bidrag til formuleringen af en integrati-
onspolitik for hele Rudersdal Kommune.  
 
Arbejdet er nu afsluttet og har ført til et forslag til integrationspolitik, der klargør, 
hvordan integrationsindsatsen gribes an i kommunen.  
 
Integrationspolitikken tager afsæt i Integrationsloven nr. 902 af 31.07.2006. Inte-
grationsloven beskriver den almindelige integrationsindsats, der retter sig mod alle 
borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Hovedfokus i integrationsloven 
er den særlige indsats, der følger af integrationsloven i relation til boligplacering af 
flygtninge og introduktionsprogrammet for nyankomne udlændinge.  
 
Bilag: 
Forslag til integrationspolitik for Rudersdal Kommune, november 2007 
 
Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til integrationspolitik godkendes. 
 
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag 
tiltrådt med enkelte tilføjelser og sproglige ændringer, som forvaltningen fremlæg-
ger i notat til Økonomiudvalgets møde. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling 
tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 
indstilling.  
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8. Information om ungdomskollegier i kommunalt regi samt regnskab 

2006/2007 for Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium "Bostedet". 
 

KFU 04.12.2007 10 Jnr 07/29860 TM 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007  Jnr  
 

KFU 04.12.2007 11   
 

KMB 19.12.2007 8   
 

 
Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium ”Bostedet” 
På Lendemosevej 1 A i Gl. Holte opførte Søllerød Division under Det Danske 
Spejderkorps i 1986 lederkollegiet ”Bostedet”. Lederkollegiet ”Bostedet” er belig-
gende på en grund, der tidligere af Søllerød Kommune er stillet til rådighed for kol-
legiet. 
 
Lederkollegiet ”Bostedet” har i alt 6 værelser. Alle har lige siden kollegiets opret-
telse primært været udlejet til spejderledere fra grupper under Det Danske Spej-
derkorps og hjemmehørende i den tidligere Søllerød Kommune. Ansøgningerne 
skal for spejderledere godkendes og påtegnes af en af divisionscheferne og for 
andre ledere af foreningsformanden. I 2004/2005 havde Fonden Søllerød-
spejdernes Lederkollegium svært ved at udleje alle værelserne, og der blev for 
første gang optaget en ungdomsleder uden for spejderkredsen, nemlig fra Bord-
tennisklubben Vedbæk. 
 
Lejemål aftales normalt for et år ad gangen, og beboerne kan højst bo på lederkol-
legiet ”Bostedet” i seks år. 
 
P.t. fungerer 1 af beboerne som ledere i DDS, Trørødspejderne, 1 som leder i 
DDS, NærumSpejd, 3 som ledere i KFUM-spejderne Vedbæk gruppe og 1 som 
leder i Bordtennisklubben Vedbæk. Der er 2 piger og 4 drenge blandt beboerne. 
 
Beboerne har ansvaret for såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse af kolle-
giet, omfattende blandt andet rengøring, maling, gulvlakering, græsslåning, hæk-
klipning og snerydning. 
 
Lederkollegiet ”Bostedet” har sin egen hjemmeside - Lederkollegiet.dk - hvor 
blandt andet ledige værelser kan annonceres. 
 
Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium ”Bostedet” fremsender den 
03.10.2007 vedlagte regnskab for 2006/2007 til godkendelse. 
 
Årsregnskabet viser et underskud på driften på 1.344 kr. (i 2005/1006 var der et 
driftsoverskud på 1.868 kr.). Balancen for 2006/2007 viser en stigning i egenkapi-
talen på 192.058 kr., og hensættelserne er steget med 37.381 kr. 
 
Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium anfører, at der i 2006/2007 er inve-
steret i en skydedør mellem køkken og opholdsstue, flere udskiftninger af hårde 
hvidevarer samt termoruder. 
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Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Det kan oplyses, at Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium har udarbejdet et 
forslag til nye vedtægter, som blandt andet medfører, at kollegiets dækningsområ-
de udvides til også at omfatte spejdergrupperne i den tidligere Birkerød Kommune. 
Fondens navn ønskes ikke ændret, da det er Søllerød-spejderne, der har bygget 
kollegiet.  
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt på Lederkollegiets bestyrelsesmøde den 
26.09.2007 og er siden også blevet godkendt af DDS, Mølleå Divisions ledelse. 
Ændringerne vil herefter blive forelagt for cheferne for Det Danske Spejderkorps, 
hvorefter vedtægterne bliver sendt til Rudersdal Kommune til godkendelse. Ende-
lig skal de nye vedtægter sendes til godkendelse i Fondsregistret. 
 
Kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune bemyndigede den 01.09.1993 det 
stående udvalg til i fremtiden at godkende regnskaber fra Fonden Søllerød-spej-
dernes Lederkollegium. 
 
Boliger for idrætsledere på Trørødvej 24 
Søllerød Kommunes Boligudvalg besluttede den 25.09.1996, at boliger i kommu-
nens ejendom Trørødvej 24, Vedbæk, kan stilles til rådighed for personer, der kan 
styrke idrætslivet i Søllerød Kommune. I ejendommen er der 4 stk. 2-værelses lej-
ligheder på hver 47 m2. 
 
Praksis omkring udlejningen af de 4 lejligheder er: 
 
Når en lejlighed er blevet ledig, retter Rudersdal Ejendomme henvendelse til Ru-
dersdal Idrætsråd for at høre, om de har ledere stående på venteliste til lejlighe-
derne. Hvis dette er tilfældet, får idrætslederen tilbud lejligheden. Lejekontrakt og 
opkrævning af husleje varetages af Rudersdal Kommune. 
 
En gang om året kontaktes de foreninger, som lederne kommer fra, for at få op-
lyst, om de stadig er ledere i idrætsforeningen. Lejerne har 3 måneders opsigelse, 
når de ikke længere er ledere i en lokal idrætsforening. 
 
Bilag 
Årsregnskab for 2006-2007 - Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium. 
Revisionsprotokollat nr. 5 pr. 30.06.2007 – Fonden Søllerød-spejdernes Lederkol-
legium. 
 
Direktionen foreslår indstillet, 
 
1) at orienteringen om ungdomskollegier i kommunalt regi tages til efterretning, 

 
2) at regnskabet for 2006/2007 for Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium 

”Bostedet” godkendes, og 
 

3) at Kommunalbestyrelse bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til fremover at 



Rudersdal Kommune Dagsorden Møde nr. 13 
Kommunalbestyrelsen  med vedtagelser Den: 19.12.2007 
  Side: 14 

godkende regnskaber fra Fonden Søllerød-spejdernes Lederkollegium. 
 
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.  
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9. Nye regler for optagelse af børn i dagtilbud 0 til 6 år 

 

BSU 04.12.2007  Jnr DBL 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007    
 

BSU 04.12.2007 4   
 

KMB 19.12.2007 9   
 

 
Kommunalbestyrelsen godkendte 29.08.2007 en ny områdestruktur for de kom-
munale institutioner i Rudersdal Kommune. Forvaltningen oplyste i den forbindel-
se, at der ville blive udarbejdet nye regler for opskrivning, venteliste og optagelse 
af børn i dagtilbud. Område Dagtilbud har udarbejdet et nyt regelsæt, som både 
tager højde for den nye områdestruktur og for Dagtilbudsloven pr.01.08.2007. 
Derudover anbefaler Dagtilbud, at der foretages nogle ændringer for at tage højde 
for en del af den kritik, der er fremkommet fra forældreside, siden de eksisterende 
regler trådte i kraft 1. januar 2007.  
 
De konkrete forslag til ændringer 
 
Opskrivningsanciennitet 
Det fremgår af Dagtilbudsloven, at Kommunalbestyrelsen kan vælge, om den vil 
anvende alders- eller opskrivningsdato som kriterium for anciennitet på venteli-
sten. Kommunen anvender i dag aldersanciennitet, hvilket betyder, at et ældre 
barn som hovedregel altid er berettiget til en plads før et yngre barn. Det medfører, 
at forældre kan få oplyst, at de står nummer 2 på en venteliste til en konkret insti-
tution den ene dag for derefter næste dag at få oplyst, at de står nummer 5, fordi 3 
andre ældre børn i mellemtiden er blevet skrevet på ventelisten til samme instituti-
on. Det virker ulogisk for forældre, og der er en del klager over, at det gør det 
ugennemsigtigt for forældre at beregne, hvornår de kan forvente en plads på de-
res ønskeinstitution. 
 
Dagtilbud foreslår derfor, at der fremover anvendes opskrivningsanciennitet som 
kriterium for plads til ønskeinstitution. 
 
Bibehold af anciennitet til ønskeinstitution ved modtagelse af pasningsgarantiplads  
Såfremt forældre i dag tager imod et tilbud om plads i en anden institution eller 
dagpleje end den, de fra starten har ønsket, mister de i realiteten deres mulighed 
for at få en plads i ønskeinstitutionen, idet børn uden anden relevant plads går 
forud for et barn, der har en relevant plads, men hvor forældrene ønsker overflyt-
ning. 
 
Område Dagtilbud foreslår i stedet, at forældre fremover kan beholde deres op-
skrivningsanciennitet til en ønskeinstitution, såfremt de, ved accept af en anden 
plads, samtidig gør opmærksom på, at de ønsker, at barnet fortsat er skrevet op til 
den ønskede plads. 
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Søskendefortrinsret og andre særlige forhold 
De nuværende regler giver fortrinsret til, at søskende tilbydes plads i samme insti-
tution, selvom de hermed springer ventelisten. På samme måde gives der fortrins-
ret til børn med særlige dokumenterede behov.  
 
Område Dagtilbud anbefaler, at fortrinsretten bevares som en undtagelse fra den 
generelle regel om opskrivningsanciennitet, ligesom det indskrives direkte i regler-
ne, at børn, der opsiges fra en plads, har fortrinsret til en anden plads, eksempel-
vis ved lukning af en institution. Derudover foreslås det, at det skrives ind i regler-
ne, at flygtningebørn, hvis forældre i henhold til integrationsloven skal i arbejde 
eller i uddannelse senest en måned efter tilflytning til kommunen, har ret til en 
plads allerede efter en måned. 
 
Tilskud til private pasningsordninger og til pasning af egne børn 
Som en konsekvens af den nye Dagtilbudslovs bestemmelser om kommunalt til-
skud til forældre til privat pasning, er der sideløbende med denne dagsordensag 
fremlagt to yderligere sager. I den ene tages der stilling til nye regler for tilskud og 
brug af private pasningsformer med kommunale tilskud. Den anden omhandler 
tilskud til forældre til pasning af egne børn. Når Kommunalbestyrelsen har truffet 
beslutning om disse regler, vil de blive indskrevet i de nye optagelsesregler, såle-
des at alle former for optagelse og kommunale tilskudsordninger fremgår af opta-
gelsesreglerne. 
 
Overgang fra private pasningsordninger mv. 
Det fremgår af Dagtilbudsloven, at kommunen skal offentliggøre, hvilke regler der 
gælder for overgang fra private pasningsordninger, private institutioner og tilskud 
til pasning af egne børn. Dagtilbud foreslår, at regler for overgang skrives ind i op-
tagelsesreglerne. 
 
Opskrivning til huse og selvejende institutioner 
I forbindelse med etablering af ny områdeinstitutionsstruktur, fremgik det af mange 
tilbagemeldinger fra forældre- og institutionsbestyrelser, at man ønskede at bibe-
holde muligheden for at ønske plads i et bestemt hus eller i en navngiven selv-
ejende institution.  
 
Dagtilbud anbefaler, at forældre kan ønske en plads i bestemte huse i de nye 
kommunale institutioner og at de kan ønske optagelse i en (navngiven) selvejende 
institution. Såfremt de modtager et tilbud om en plads, de ikke har ønsket, kan de 
bevare barnets opskrivningsanciennitet til en plads i et ønsket hus eller institution. 
 
Den kommunale forsyningsforpligtelse 
Det fremgår af dagtilbudsloven med kommende vejledning, at kommunerne ikke 
kan anvende private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn som et 
tilbud i henhold til den kommunale forsyningsforpligtelse. Disse former for tilbud 
kan alene ses som et alternativ til en kommunal eller selvejende plads, som foræl-
dre selv kan vælge at benytte. Det betyder, at disse typer ordninger ikke kan med-
regnes i den kommunale pasningsgaranti.  
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Som konsekvens af de nye dagtilbudslov anbefaler Dagtilbud i sagen om private 
pasningsordninger at ændre de eksisterende ordninger med forældredagpleje og 
hjemmedagplejeordninger, så de bliver i overensstemmelse med den nye lovgiv-
ning.  
 
Overgangsordning 
Det anbefales, at de børn, der på nuværende tidspunkt står på venteliste til be-
stemte huse/institutioner, bevarer deres plads som en opskrivningsanciennitet. 
Alle nye børn, der opskrives fra den 20.12.2007, opskrives efter de nye regler. 
 
Bilag  
Forslag til regler for optagelse af børn i dagtilbud pr. 28.11.2007 
 
Direktionen foreslår indstillet,  
 
1) at ”Regler for optagelse af børn i dagtilbud” af 28.11.2007 vedtages med virk-

ning fra 20. december 2007, og   
 
2) at tilskud til private pasningsordninger og til pasning af egne børn, såfremt de 

vedtages, indskrives i reglerne. 
 
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
Fraværende: Karen Ellemann 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.  
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10. Kommunalt tilskud til pasning af egne børn 0 til 6 år 

 

BSU 04.12.2007 5 Jnr DAFE/DBL 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 10 Jnr  
 

     
 

Det fremgår af den nye Dagtilbudslovs § 86, som trådte i kraft den 1. august 2007, 
at kommunerne fremover kan give forældre med børn i alderen 24 uger til barnets 
skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for 
at benytte en plads i et dagtilbud. Forældre kan dog tidligst modtage tilskud til 
pasning af egne børn fra det tidspunkt, hvor kommunen ellers ville tilbyde en plads 
til barnet i et dagtilbud. I Rudersdal Kommune bliver børn tilbudt plads i dagtilbud 
eller dagpleje, fra de er 30 uger. 
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til en bestemt alders-
gruppe. Tilskuddet er et alternativ til optagelse i et af kommunens dagtilbud, og 
tilskuddet kan ikke kombineres med benyttelse af dagtilbud. Tilskuddet kan ikke 
indgå som en del af den kommunale forsyningsforpligtelse til pasningsgarantien. 
 
Tilretning af eksisterende tilbud til ny lovgivning 
I forbindelse med implementering af den nye lovgivning har forvaltningen gen-
nemgået de eksisterende tilbud for at tilrette dem til den nye lovgivning. Ordningen 
eksisterer som ”Pengene følger barnet” ordning i kommunen, og der ydes p.t. 
maksimalt tilskud på 5.910 kr. og 3.060 fra barnet er 30 uger til skolestart.  
I 2007 er der bevilget: 
6 til 12 mdr. :   7 tilskud 
1 til 2 år:  50 tilskud 
3 til 5 år:   5 tilskud 
6 år:   2 tilskud 
 
Tilskudsperiode 
Tilskuddet må ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år, 
og tidligst fra den dato barnet kan optages i et dagtilbud i kommunen. Kommunal-
bestyrelsen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksi-
mumperiode.  
 
Til det enkelte barn kan der kun gives ét tilskud og kun for en sammenhængende 
periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Dvs. der kan ikke til 
samme barn modtages flere tilskud fordelt inden for en årrække, heller ikke selv-
om de enkeltvise tilskudsperioder tilsammen udgør mindre end en periode på 
maksimalt et år. 
 
Formål og betingelser 
Formålet med ordningen er at understøtte familiens muligheder for at prioritere 
familielivet og samværet med egne børn. Det er ikke muligt, at en forælder, der 
modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, 
kontanthjælp, førtidspension og SU) eller har en arbejdsindtægt, samtidig modta-
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ger tilskud til pasning af eget barn.  
 
Tilskudsbeløb 
I 2008 vil det maksimale mulige månedlige tilskud til børn under 3 år være 6.270 
kr. og 3.240 kr. for børn fra 3 år, og indtil de starter i børnehaveklasse. Kommu-
nalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte tilskuddet lavere end maksimumtilskuddet 
pr. barn for de enkelte aldersgrupper. 
   
Der må maksimalt gives tilskud til tre børn pr. husstand. Det månedlige samlede 
tilskud pr. husstand må ikke overstige 14.798 kr. (fuld dagpengesats). Tilskuddet 
beskattes som A-indkomst, dog uden at modtageren betaler arbejdsmarkedsbi-
drag, da der ikke er tale om en arbejdsindtægt.  
   
For at modtage ovenstående tilskud skal familierne overholde kravene som anført 
i den nye lov om pasning af egne børn i eget hjem, herunder at barnet ikke i sam-
me periode bliver passet i en kommunal pasningsordning.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Da Rudersdal Kommune allerede giver tilskud til ordningen, som ”Pengene følger 
barnet”, forventes der ikke yderligere udgifter ud over det i 2008 budgetlagte be-
løb. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at tilskud til forældre til pasning af eget barn gives 
som maximalt tilskud for børn i alderen 30 uger til skolestart i max et år. 
 
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Maria Steno og Jette Ebro stemmer i mod. 
 
Fraværende: Karen Ellemann. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder med 17 stemmer Børne- og Skoleudval-
gets indstilling (B, C og V). 6 medlemmer stemmer imod. (L og A) 4 medlemmer 
(Karen Ellemann Kharabin, Axel Bredsdorff, Annelise Møller og Lars Engelberth) 
var fraværende. 
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11. Kommunalt tilskud til privat pasning på 0 til 6 års området 

 

BSU 04.12.2007 6 Jnr DAFE/DBL 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007    
 

BSU 04.12.2007 6   
 

KMB 19.12.2007 11   
 

 
Det fremgår af den nye dagtilbudslovs § 80, at kommunerne fremover skal give 
forældre med børn i alderen 24 uger til barnets skolestart mulighed for at vælge et 
økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.  
Tilskuddet kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet ville kunne få anvist et pas-
ningstilbud i dagtilbud eller dagpleje, dvs. når barnet er 30 uger. Kommunalbesty-
relsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til en bestemt aldersgruppe. 
 
Det er forældrene, der indgår aftale om pasning og aftaler betaling for denne. 
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældrene at sørge for administration af ord-
ningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til udgiften til administration. Privat 
pasning skal ses som et alternativ for forældrene i stedet for en plads i et dagtil-
bud, men kan ikke indgå i den kommunale forsyningsforpligtelse i forhold til pas-
ningsgaranti. Tilskud til privat pasning er alene et tilbud til forældre. 
 
Som noget nyt giver loven endvidere mulighed for, at kommunen giver tilskud til 
privat pasning til forældre med børn under 24 uger, ligesom kommunen kan vælge 
at kombinere tilskud til privat pasning til forældre i kombination med, at barnet har 
en plads i et dagtilbud. Endelig åbnes der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i 
særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan give tilskud til privat pasning samti-
dig med at en forælder modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse for samme 
barn. 
 
I Rudersdal Kommune er der i dag mulighed for at vælge forældredagpleje, hjem-
medagpleje og tilskud til privat pasning som alternativ til en plads i dagtilbud.  
 
Forskellige former for privat pasning med tilskud til forældre 
Privat pasning kan efter den nye lovgivning tilrettelægges på mange måder. 
Forældre kan gå sammen med andre forældre og etablere en privat pasningsord-
ning, eller de kan købe sig ind i en allerede etableret ordning. De kan indgå aftale 
med en privat person, som i sit hjem eller andre lokaler passer børnene. Foræl-
drene kan også aftale med en person, at vedkommende passer barnet/ børnene i 
barnets/forældrenes hjem. Forældre kan ikke ansætte au-pair piger til privat pas-
ning. 
 
Det kommunale tilskud til forældrene skal udgøre mindst 75 % af den billigste 
budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud svarende til samme alders-
gruppe i kommunen dog højst 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter. I Ru-
dersdal svarer det til max. 6.035 kr. for 0 til 2 årige og max. 3.118 kr. fra 3 år til 
skolestart. 
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Tilretning af eksisterende tilbud til ny lovgivning 
I forbindelse med implementering af den nye lovgivning har forvaltningen gen-
nemgået de eksisterende tilbud for at tilrette dem til den nye lovgivning.  
 
Forældredagpleje ændres til ansættelse som kommunal dagplejer eller til instituti-
onspladser. 
I dag ansættes en forælder som forældredagplejer for eget samt anden forælders 
barn. Der kan max. passes 3 børn og åbningstiden er 48 timer ugentligt. Forældre 
med tvillinger eller trillinger kan også ansættes efter denne bestemmelse. Kom-
munen har tidligere udbetalt løn i form af en 3-børns dagplejekontrakt til forælder-
dagplejeren.  
Dagplejernes overenskomst fra april 2005 giver ikke længere mulighed for ansæt-
telse på 3 børns kontrakter. Alle skal ansættes på 4 børns kontrakter. Forvaltnin-
gen har derfor måttet tilrette ansættelsen af forælderdagplejere til de nye – dyrere 
– overenskomstforhold. 
Der er pr. 22.11.2007 3 børn, der passes hos en forælderdagplejer. Der er i 2007 
budgetlagt med 416.000 kr. til forælderdagpleje, som fra 2008 i stedet skal lægges 
ind som udgift til kommunal dagpleje og til institutionspladser. Der vil blive taget 
højde for dette ved den første budgetopfølgning i 2008. 
 
Ordningen foreslås erstattet af en mulighed for at ansætte forældre som kommu-
nale dagplejere på en fuldtidskontrakt (4 børn), hvor forælderen passer eget/egne 
børn som dagplejer sammen med andre børn. Det bliver hermed fortsat muligt at 
ansætte en forælder, der har fået tvillinger eller trillinger til at passe egne børn 
samt andre. Ansættelsen sker på normale dagplejevilkår med en åbningstid på 48 
timer ugentligt. Arbejdet finder sted i dagplejerens eget hjem. 
 
I særlige tilfælde kan antallet af børn nedsættes hos en kommunal dagplejer. De 
særlige tilfælde kan være børn, der har handicap, som medfører, at der fra kom-
munens side ønskes udført en behandlingsplan eller anden instruks. Det kan ek-
sempelvis være ved trillingefødsler, hvor børnene er for tidligt fødte, og hvor deres 
immunforsvar er nedsat eller fysisk handicappede børn, der skal have særlig funk-
tionstræning. 
 
Hjemmedagpleje ændres til tilskud til privat pasning 
Hjemmedagplejere ansættes i dag af kommunen med en arbejdstid på 37 timer 
ugentligt. Alle børn i ordningen er under 3 år. Hjemmedagplejeren passer børnene 
i et af forældrenes hjem. Bruttodriftsudgiften pr. hjemmedagplejeplads er 130.368 
kr. i 2007. Der er i 2007 budgetlagt med en samlet udgift på 953.000 kr. Der er pr. 
22.11. i år 16 børn, der passes udenfor eget hjem og 12 børn, der passes i eget 
hjem. 
 
Ordningen kan ikke fortsætte under den nye lovgivning, men kan erstattes af 
kommunalt tilskud til forældre til privat pasning, hvor forældrene køber en børne-
passer til eget eller anden forældres hjem eller til pasning i børnepasserens hjem. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet gives til en afgrænset alders-
gruppe. Det foreslås, at tilskuddet gives til hele aldersgruppen og ikke kun til en 
afgrænset aldersgruppe. Det nuværende afsatte beløb til hjemmedagpleje overfø-
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res i så fald i 2008 til tilskud til privat pasning. Det vil ske ved første budgetopfølg-
ning i 2008. 
 
Privat pasning medfører, at kommunen giver tilskud fra barnet er 24 uger til skole-
start under forudsætning af, at barnet er berettiget til et tilbud om dagtilbudsplads i 
henhold til de kommunale optagelsesregler til dagtilbud.  
Tilskuddet udgør max. 6.035 kr. mdr. for børn under 3 år og 3.118 kr. for børn over 
3 år. 
Kommunen godkender aftalen om privat pasning mellem forældre og den private 
pasning og fører tilsyn med ordningen. 
 
Kommunen tilbyder, at administration af udbetaling af tilskud fra forældre til privat 
pasning kan ske via firma for ca. 125 kr. om måneden, som forældrene selv finan-
sierer via tilskuddet. 
 
Ansættelse som hjemmedagplejer i kommunalt regi bortfalder som konsekvens af 
ændret lovgivning i takt med, at pladserne kan udfases. Det forventes, at lukning 
kan ske med virkning fra 31. juli 2008. 
 
Kommunalt tilskud til privat pasning ændres, så det svarer til ny lovgivning om pri-
vat pasning med tilskud. 
Forældre kan i dag få udbetalt et tilskud til privat pasning, hvor forældrene enten 
er arbejdsgivere eller køber en plads hos en person eller i et firma. Tilskuddet gi-
ves mindst for 3 måneder fra barnet er 30 uger, til det er 6 år. 
Tilskuddet er pr. på 5.910 kr. mdr. for 0 til 2 årige og 3.060 kr. mdr. for børn over 3 
år. 
Budgettet til privat pasning inklusiv private pasningsordninger er fastlagt til ca. 1,4 
mill. kr. i 2007. Der er pr. 22.11.2007 udbetalt 582.355 kr. til tilskud 0 til 2 årige og 
246.972 kr. til børn i alderen 3 til 5 år, til i alt 32 familier.. 
 
Fremover skal kommunen give forældrene tilskud til privat pasning. Kommunalbe-
styrelsen kan beslutte, at tilskuddet gives til en afgrænset aldersgruppe. Det fore-
slås, at tilskuddet gives til hele aldersgruppen og ikke kun til en afgrænset alders-
gruppe. 
 
Privat pasning medfører i så fald, at kommunen giver tilskud fra barnet er 24 uger 
til skolestart, under forudsætning af, at barnet er berettiget til et tilbud om dagtil-
budsplads.  
Tilskuddet udgør fremover max. 6.035 kr. mdr. for børn under 3 år og 3.118 kr. for 
børn over 3 år. 
Kommunen godkender aftalen om privat pasning mellem forældre og den private 
pasning, og fører tilsyn med ordningen. 
 
Kommunen tilbyder, at administration af udbetaling af tilskud fra forældre til privat 
pasning kan ske via firma for ca. 125 kr. om måneden, som forældrene selv finan-
sierer via tilskuddet. 
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Privat pasning til forældre med børn under 24 uger 
Som noget nyt giver loven mulighed for, at kommunen kan give tilskud til forældre 
til pasning af børn under 24 uger. 
Formålet er at skabe større fleksibilitet, så eksempelvis selvstændige og/ eller en-
lige forsørgere, der ikke ønsker deres barn under 24 uger i dagtilbud, men som 
ikke har mulighed for eller ønsker at holde barselsorlov på fuld tid, indtil barnet er 
24 uger, kan ansætte en privat børnepasser, så barnet kan blive passet i hjemmet. 
 
Kommunen blev ved DUT forhandlingerne kompenseret med 82.000 kr. årligt. Be-
løbet indgår i det samlede beløb til implementering af Dagtilbudsloven, som er til-
ført området. Det er ukendt, i hvor høj grad forældre vil efterspørge muligheden, 
hvis den etableres. Det bør overvejes, hvorvidt det er formålstjenligt for børn under 
24 uger, at deres forældre fravælger at holde barselsorlov for at få passet barnet i 
privat pasning. 
Såfremt tilskudsordningen etableres, vil beløbet på 82.000 kr. med et tilskud sva-
rende til øvrige tilskud til privat pasning af 0 til 2 årige børn medføre, at der kan 
gives tilskud til 13,5 barn årligt. 
 
Det er Område Dagtilbuds opfattelse, at det beløb, der er tilført området til imple-
mentering af den nye Dagtilbudslov, vil give størst effekt ved at lægge timer ud til 
institutionerne til sprogvurderinger, samarbejde med forældre om sprogarbejde 
med enkeltbørn og sprogstimulering af børn i dagtilbudene. Heri indgår de 82.000 
kr., kommunen har fået kompensation for. DUT forhandlingerne har generelt ikke 
givet fuld kompensation for de nye ekstra udgifter, kommunen påføres. 
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen ikke giver tilskud til pasning til børn 
under 24 uger. 
 
Kombineret tilskud til privat pasning til forældre i kombination med at barnet har en 
plads i et dagtilbud 
I henhold til lovgivningen kan Kommunalbestyrelsen som noget nyt vælge at give 
mulighed for at kombinere et kommunalt dagpasningstilbud med et tilskud til privat 
pasningsordning. Det betyder, at et barn kan have en deltidsplads i en daginstitu-
tion og samtidig få tilskud til privat pasningsordning på én gang. Det er Kommu-
nalbestyrelsen, der ud fra en konkret vurdering, tildeler et kombinationstilskud.  
Muligheden beskrives som en løsningsmodel for familier, der har arbejdstider, der 
ligger udenfor normal arbejdstid samt forældre med skiftende arbejdstider dag- og 
nat. 
 
Kommunen blev ved DUT forhandlingerne kompenseret med100.000 kr. årligt. 
Beløbet indgår i den samlede DUT kompensation, som Område Dagtilbud har fået 
tilført til implementering af Dagtilbudsloven.  
 
Det er forvaltningens opfattelse, at en ordning med kombinationstilskud vil blive 
efterspurgt ud over de 100.000 kr., der er givet DUT kompensation for, idet for-
valtningen skønner, at forældreønsker om at kunne få tilskud til en privat børne-
passer udenfor institutionernes normale åbningstider, kan være stor i kommunen. 
Derudover må der tages stilling til, om ordningen også skal omfatte forældre med 
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deltidspladser til deres børn. Kommunen har pt. 4 vuggestuepladser og 85 børne-
havepladser på under 49 timer. Hvis alle forældre med børn optaget i institutioner 
med pladser, der har under 49 timers åbningstid, kan få mulighed for at modtage 
tilskud svarende til forskellen mellem den kommunale udgift til en fuldtidsplads og 
en deltidsplads vil det skønsmæssigt give en kommunal merudgift på ca. 200.000 
kr. årligt ud over kompensationen ved DUT forhandlingerne. Dertil kommer udgif-
ten til tilskud til forældre med atypiske arbejdstider. 
 
Forvaltningen anbefaler, at muligheden for kombinationstilskud ikke tilbydes i Ru-
dersdal Kommune. 
 
Tilskud til privat pasning i særlige tilfælde samtidig med modtagelse af barsels-
dagpenge eller orlovsydelse 
Loven åbner mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter en kon-
kret vurdering kan give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder mod-
tager barselsdagpenge eller orlovsydelse for samme barn. Som eksempel på situ-
ationer, hvor muligheden kan anvendes, nævnes i udkastet til vejledning til Dagtil-
budsloven tilfælde, som: 

• Ved fødselsdepressioner 
• Flerlingefødsler 
• Udskudt barselsorlov, hvor barnet skal kunne forblive i et vist omfang i den 

private børnepasning 
• Hvor forældre genoptager arbejdet delvist under barselsorloven. 

 
Der er ikke kompenseret for den ekstra udgift ved DUT forhandlingerne. Udgiften 
vil derfor skulle finansieres indenfor den afsatte ramme til tilskud til privat pasning 
eller ved den kompensation, området har fået tilført til implementering af Dagtil-
budsloven. 
 
Forvaltningen anbefaler, at Område Dagtilbud får mulighed for, efter en konkret 
vurdering, at give tilskud til privat pasning ved forældres dokumenterede fødsels-
depression eller anden alvorlig sygdom. Tilskuddet gives til forældrene, så barnet 
kan passes i privat pasning. 
 
Omfanget af tilskud opgøres ved afslutningen af 2008, således at udviklingen i 
tilskuddenes antal kan følges, idet den økonomiske konsekvens er pt. ukendt, da 
antallet af mødre med dokumenteret fødselsdepression og alvorligt syge mødre er 
ukendt. 
 
Samlet oversigt over de forskellige former for private pasningsordninger og tilskud 
Nuværende ordninger Nye ordninger i henhold til Dagtilbuds-

loven 
Privat pasning uden offentligt tilskud  
 

Ingen ændringer 

Hjemmedagpleje - under afvikling Privat pasning med offentligt tilskud til 
forældrene 

Ny lovgivning Privat pasning af børn under 24 uger – 
foreslås ikke vedtaget 
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Forældredagpleje – er ikke længere 
mulig i henhold til dagtilbudsloven 

Skal skifte til ansættelse som kommu-
nal dagpleje eller konteres som ekstra 
pladser i dagtilbud 

Pengene følger barnet ordningen 
 

Privat pasning af egne børn 

 
 
Ny lovgivning 

Tilskud til privat pasning i særlige tilfæl-
de, samtidig med modtagelse af andre 
ydelser – foreslås vedtaget i begrænset 
omfang v. fødsels-depressioner og al-
vorlige sygdomme  

Ny lovgivning Kombination af tilskud til privat pasning 
og benyttelse af deltidsplads i dagtilbud 
– foreslås ikke vedtaget 

 
Direktionen foreslår indstillet,  
 
1) at den nuværende forældredagpleje nedlægges, i takt med at ansættelserne 

udløber, 
 
2) at den nuværende hjemmedagpleje nedlægges pr. 31.07.2008 og erstattes af 

tilskud til forældre til privat pasning, 
 
3) at tilskud til forældre til privat pasning fastholdes for aldersgruppen 24 uger til 

skolestart, 
 
4) at kommunen ikke giver tilskud til pasning af børn under 24 uger, 
 
5) at kommunen ikke giver tilskud til privat pasning i kombination med plads i dag-

tilbud, og 
 
6) at tilskud til privat pasning samtidig med modtagelse af barselsdagpenge eller 

orlovsydelse efter en konkret vurdering kan tildeles ved dokumenteret fødsels-
depression eller alvorlig sygdom. 

 
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.  
 
Forinden var et forslag fra Lokallisten om at Direktionens forslag ad 2) udsættes 
blevet forkastet med 17 stemmer (B, C og V). 4 medlemmer stemmer imod (L) 2 
medlemmer undlader at stemme (A). 4 medlemmer var fraværende (Karen Elle-
mann Kharabian, Axel Bredsdorff, Annelise Møller og Lars Engelberth). 
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12. Kommunalt tilskud til forældrebetalte madordninger i dagtilbud 

 

BSU 04.12.2007  Jnr DAFE/DBL 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 12 Jnr  
 

 
Det fremgår af den nye dagtilbudslovs § 17 stk. 6, at Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte at give tilskud til forældrebetalte madordninger i kommunale og selvejen-
de dagtilbud og til private institutioner, under hensyntagen til forældrenes økono-
miske situation. 
 
Det er Kommunalbestyrelsen, der afgør, om man ønsker at give tilskud til foræl-
drene samt hvordan det økonomiske tilskud i så fald skal administreres og organi-
seres. Forudsætningen er, at tilskuddet gives ud fra forældrenes økonomiske for-
hold samt at det gælder for alle dagtilbud, der opretter forældrebetalte madordnin-
ger i kommunen.  
 
I forbindelse med DUT forhandlingerne fik Rudersdal Kommune tilført 100.000 kr. 
årligt som kompensation for økonomisk tilskud til forældrebetalte madordninger.  
Afhængigt af en eventuel økonomisk tilskudsordning samt nye oprettelser af for-
ældrebetalte madordninger, vil udgifterne kunne holdes indenfor dette beløb. Der 
er pt. oprettet 5 forældrebetalte madordninger i Rudersdal Kommune, som jævnfør 
tidligere Kommunalbestyrelsesbeslutning max. må koste 500 kroner om måneden 
pr. barn. 
 
Der er i budgettet for 2008 ikke indlagt udgifter til finansiering af et eventuelt øko-
nomisk tilskud. Område Dagtilbud har fået tilført beløbet som en del af det samle-
de beløb til finansiering af implementering af den nye dagtilbudslov.  
 
Forvaltningen anbefaler, at forældre kan søge økonomisk tilskud til forældrebetalte 
madordninger ud fra samme regelsæt som øvrig økonomisk friplads efter dagtil-
budsloven dog således, at kun forældre med en samlet indtægt op til 134.000 kro-
ner årligt (2007 tal), kan modtage 25 % af udgiften til forældrebetalt madordning i 
økonomisk tilskud. Forældrene skal selv dokumentere, at de er berettiget til til-
skuddet.  
 
Udgiften til det særlige økonomiske tilskud til forældrebetalte madordninger finan-
sieres via det udmøntede beløb til implementering af dagtilbudsloven på i alt 
1.310.000 million kroner i 2008. 
 
Ved udgangen af 2008 opgør forvaltningen det samlede økonomiske tilskud, der 
er udbetalt til. Opsamlingen indgår i Område Dagtilbuds virksomhedsplan, som en 
del af evalueringen for 2008, således at Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret 
om udviklingen. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at økonomisk tilskud til forældrebetalte madordnin-
ger etableres med virkning fra 01.01.2008 ud fra de ovenfor beskrevne regler og 
indenfor den udmøntede ramme til implementering af dagtilbudsloven. 
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BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
Fraværende: Karen Ellemann 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.  
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13. Ansøgning om bevilling i 2007 til elektronisk registrering af samlinger på 

museer 
 

KFU 04.12.2007 6 Jnr BHK HSK 
ÅBEN SAG 

ØU 11.12.2007  Jnr  
 

KFU 04.12.2007 6   
 

OU 11.12.2007 7   
 

KMB 19.12.2007 13   
 

 
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 09.10.2007 under meddelelser blev det 
oplyst, at Rudersdal Museer har søgt Kulturministeriets pulje til støtte af initiativer 
til digitalisering af museerne i Danmarks registreringer.  
 
Rudersdal Museer er gået bort fra papirbaseret registrering af museumsgenstande 
og anvender Kulturministeriets registreringsprogram REGIN.  
 
Museerne har søgt om støtte til indscanning og digital registrering af museernes 
resterende ca. 10.000 analoge registreringskort. Det blev samtidig oplyst, at der vil 
blive fremlagt en bevillingssag, såfremt ansøgningen nød fremme. 
 
Rudersdal Museer har nu fået en bevilling på 80.000 kr., idet Kulturarvstyrelsen 
ved sin bevilling har lagt vægt på, at museerne hermed styrker sin repræsentation 
i Museernes Samlinger med de 10.000 genstandsregistreringer. 
 
Det er en forudsætning for bevillingen,  
 
• at selve OCR-læsningen udføres af et af de firmaer, som Kulturarvstyrelsen 

har indgået rammeaftale med, samt 
 

• at museerne inden udgangen af 2008 fremsender projektregnskab  
 
Da støtten er modtaget på nuværende tidspunkt, fremlægger Kulturområdet an-
søgning om en positiv bevilling på 80.000 kr. på museumsområdet, idet beløbet 
overføres til 2008, jfr. de gældende overførselsregler. 
 
Direktionen foreslår indstillet, 
 
1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 80.000 kr. til Rudersdal Museer i 2007 

som modsvares af en negativ tillægsbevilling på 80.000 kr. til budget 2007, idet 
beløbet finansieres ved den meddelte bevilling fra Kulturarvstyrelsen, og 
 

2) at bevillingen placeres på konto 03.35.60 – Museer. 
 
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.  
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KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.  
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14. Lokalplan 202 for et område i Skodsborg - Endelig vedtagelse 

 

BYU 04.12.2007 3 Jnr 07/11241 BYP BIBO 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 14   
 

 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25.04.2007 at fremlægge forslag til lokalplan 
202 for et område i Skodsborg, mellem Skodsborg Strandvej og Øresund.  
 
Der blev fremsat mindretalsudtalelse. 
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 15.05.2007 – 07.08.2007. 
 
I høringsperioden er der modtaget indsigelser/bemærkninger fra i alt 7 myndighe-
der, foreninger eller ejere. Indsigelserne/bemærkningerne drejer sig om myndig-
hed for badebroer og kystsikring, anbefalet sokkelkote, bevaringsværdig bygning, 
byggelinie, grundstørrelse/udstykning, naturbeskyttelsesloven og ”større både”.  
 

 Samtlige indsigelser/bemærkninger vedlægges dagsordenen til kommunalbesty- 
 relsens medlemmer. Endvidere vedlægges til Kommunalbestyrelsens medlemmer 

notat, som indeholder et resume af indsigelserne/bemærkningerne med forvaltnin-
gens vurdering hertil og forslag til besvarelser. 
 
Da lokalplanforslagets § 11 om hegning ved en fejl ikke tydeligt fastsatte, at heg-
ning, med vise undtagelser, skal foretages som levende hegn, foreslår forvaltnin-
gen en administrativ rettelse af § 11.4.  
 
Forvaltningen er blevet bekendt med, at lokalplanforslagets § 12, tilladelse fra an-
dre myndigheder, ikke kan medtages som en bestemmelse, men alene skal næv-
nes i lokalplanens redegørelse. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets § 12 
bør slettes. 
 
Forvaltningen vurderer, at nedenstående ændringsforslag / tilretning af lokalplanen 
har en karakter, som ikke medfører en ny høring. 
 
Direktionen foreslår indstillet, 
 
1) at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændringer: 
 

a) Der foretages mindre konsekvensrettelser i redegørelsen i henhold til for-
valtningens behandling og vurdering af indsigelser / bemærkninger. I sidste 
del af afsnittet om bevaringsværdige bygninger uddybes den forklarende 
tekst.  

b) Ny § 7.2 ” Ved nybyggeri fastsættes en laveste sokkelkote på + 1, 50 m 
DVR90.” 

c) Forslagets §§ 7.3 – 7.11 ændres som følge af ny § 7.2 til §§ 7.4 – 7.12. 
d) § 7.7 (forslagets § 7.6) ”Garager og carporte skal, såfremt grunden giver 

mulighed herfor, placeres minimum 5 ½ meter fra vejskel.” 
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e) Ny § 11.4 ” Hegning skal foregå med levende hegn, jf. dog § 11.5 og § 
11.6, og må mod veje og stier opnå en maksimal højde på 180 cm. Hegnet 
kan eventuelt suppleres med trådhegn i en maksimal højde på 120 cm pla-
ceret bag det levende hegn. Levende hegn skal placeres mindst 40 cm bag 
skel mod vej eller sti.” 

f) Forslagets §§ 11.4 og 11.5 ændres som følge af ny § 11.4 til §§ 11.5 og 
11.6. 

g) § 12 tilladelse fra andre myndigheder slettes fra bestemmelserne.  
 
2) at indsigelserne besvares i overensstemmelse med Forvaltningens notat. 
 
BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.  
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15. Forslag til fredning af Stavnsholtkilen 

 

BYU 04.12.2007 11 Jnr BYP LWJ 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 8   
 

KMB 19.12.2007 15   
 

 
Fredningsnævnet for København offentliggjorde den 19. august 2007 et frednings-
forslag for et ca. 868 ha stort område beliggende mellem Birkerød, Allerød og Fa-
rum begrænset af Furesøen mod syd og Ravnsholt Skov og Kattehale Mose mod 
nord (’Stavnsholtkilen’).  Fredningsforslaget, der er udarbejdet af Danmarks Natur- 

 fredningsforening, er vedlagt dagsordenen til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
I november 2005 opfordrede naturfredningsforeningen de berørte kommuner, Fre-
deriksborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen at gå ind som medrejsere eller at støt-
te en fredningssag. 
 
På baggrund af henvendelsen vedtog Bikerød Byråd den 18. januar 2006 at med-
dele naturfredningsforeningen, at man kun ønskede at være medrekvirent på fred-
ningssagen under forudsætning af: 
1. at de gældende fredningsbestemmelser og muligheder for at udvide Golfbanen 

(Furesø Golfklubs baner) ikke forringes ved en eventuelt fornyet fredning i for-
bindelse med en større samlet fredning af kilen, 

2. at gennemførelsen af den planlagte forlængelse af Duemosevej med forbin-
delse til Paltholmvej sikres, 

3. at den planlagte lokalplanlægning for opførelse af plejeboliger ved Nordvang-
gård kan gennemføres, 

4. at der i øvrigt i samarbejdet om fredningen tages nærmere stilling til afgræns-
ning og bestemmelser, 

5. at der sikres en udvidelse af eksisterende veje, og 
6. at Søllerød Kommune orienteres om sagen. 
 
Byrådets positive indstilling til at være medrekvirent på fredningen under en række 
forudsætninger var baseret på Kommuneplan 2000, hvor området foreslås fredet 
med det formål at fastholde og styrke den landskabelige karakter, at sikre anven-
delsen til landbrug og regionalt udflugtsområde samt at forbedre spredningsmulig-
hederne for plante- og dyrelivet. 
 
Birkerød Kommune og senere Rudersdal Kommune er ikke efterfølgende blevet 
kontaktet af naturfredningsforeningen, hverken som opfølgning på den nævnte by-
rådsbeslutning eller i forbindelse med fredningsforslagets udarbejdelse. 
 
Baggrunden for fredningsforslaget er først og fremmest presset på arealerne for 
bymæssig udnyttelse på grund af den centrale placering i Hovedstadsregionen 
kun ca. 18 km fra det centrale København. 
 
Med fredningsforslaget er det ønsket at hindre byudvikling og at sikre åbne arealer 



Rudersdal Kommune Dagsorden Møde nr. 13 
Kommunalbestyrelsen  med vedtagelser Den: 19.12.2007 
  Side: 33 

mellem bysamfundene Farum og Birkerød, således at den landskabelige sammen-
hæng fra Furesøen til Sjælsø og de store skovområder mod nord og vest bibehol-
des og styrkes. 
 
Endvidere er det ønsket at sikre offentligheden god adgang til Furesøens nordlige 
bred, at bevare områdets åbne karakter, at styrke offentlighedens mulighed for  at 
opleve det varierede landskab i området og at sikre og udvikle natur- og land-
skabsværdierne. 
 
Forvaltningen har udarbejdet et stikordsnotat, der rejser en række konkrete  

 spørgsmål til indholdet i fredningsforslaget. Notatet er vedlagt dagsordenen. 
 
Som supplement til notatet skal det nævnes, at de af Birkerød Byråd udmeldte 
forudsætninger for at være medrekvirent på en fredning er tilgodeset i frednings-
forslaget for så vidt angår forlængelsen af Duemosevej og den forventede lokal-
planlægning for plejeboliger ved Nordvanggård. Med hensyn til at sikre en udvidel-
sesmulighed for golfbanearealerne ved Hestkøbgård skal det nævnes, at Region-
plan 2005, herunder kileplanen for Furesø-Stavnsholt, og Fingerplan 2007 ikke gi-
ver mulighed for dette. 
 
Efter fredningsforslagets offentliggørelse blev der den 4. oktober 2007 afholdt et 
offentligt møde om sagen. 
 
På mødet gav By- og Landskabsstyrelsen (ny styrelse i Miljøministeriet) udtryk for 
den opfattelse, at de af fredningsforslaget berørte arealer i dag er tilstrækkeligt 
sikret gennem den nuværende planlægning – landsplandirektiv, fingerplan, regi-
onplan (som fortsat er gældende til vedtagelsen af de nye kommuneplaner i 2009, 
der bl.a. skal overtage regionplanens bestemmelser om forhold i det åbne land) og 
planlovens landzonebestemmelser og naturbeskyttelseslovens forskellige beskyt-
telsesbestemmelser m.v., der ligger til grund for kommuneplanlægningen og en-
keltsagsbehandlingen i landzonen. 
 
Forvaltningen er i princippet enig i dette synspunkt. Det er dog samtidig forvaltnin-
gens opfattelse, at en fredning med mere præcise målsætninger for de forskellige 
typer landskaber, der er beliggende inden for det meget store areal, og mere kon-
krete bestemmelser til opfyldelse af fredningsforslagets intentioner vil være en 
styrke i forhold til de beskyttelsesbestemmelser, der ligger i de nævnte direktiver, 
planer m.v. 
 
Forvaltningen finder på den baggrund, at det bør meddeles Fredningsnævnet for 
København, at Kommunen 
1. finder det positivt, og i overensstemmelse med kommunens ønsker for de åbne 

landskabsarealer, at der søges gennemført en fredning for ’Stavnholtkilen’, 
2. imidlertid finder det udarbejdede fredningsforslag alt for overordnet, 
3. ønsker en nærmere bearbejdning af bestemmelserne om byggeri i landzone, 

herunder byggeri der relaterer sig til den landbrugsmæssige drift i området, sik-
ringen af et sammenhængende stinet, etableringen af rekreative opholdsste-
der, mulighed for baneanlæg til fritidsformål, bevaringsværdig beplantning m.v., 



Rudersdal Kommune Dagsorden Møde nr. 13 
Kommunalbestyrelsen  med vedtagelser Den: 19.12.2007 
  Side: 34 

4. foreslår at en sådan nærmere bearbejdning sker i et samarbejde med de be-
rørte kommuner, således at kommunernes planlægning for disse forhold af-
spejles i et revideret fredningsforslag, der også indeholder en områdeinddeling 
af det meget store og landskabeligt varierede område, 

5. ønsker de konkrete bestemmelser i gældende fredninger (fredningsnævnsken-
delse af 3. juni 1974, 4. december 1987 og 5. december 1994) videreført i en 
ny fredning, og 

6. ønsker at fredningsområdets afgrænsning respekterer de gældende lokalpla-
ner, således at der ikke indgår byzoneareal i fredningen. 

 
Direktionen foreslår indstillet, at det meddele Fredningsnævnet for København, at 
man finder det positivt, at der søges gennemført en fredning for ’Stavnsholtkilen’, 
men at man vil foreslå, at der udarbejdes et revideret forslag til fredning, der tager 
højde for de i sagsfremstillingen nævnte ønsker. 
 
BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
AMW forlod mødet som inhabil under sagens behandling. JPB ledede derfor mø-
det under sagens behandling. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
Anne-Marie Wivel forlod mødet som inhabil under sagens behandling 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.  
 
Anne-Marie Wivel forlod mødet som inhabil under sagens behandling 
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16. Gebyr for skorstensfejerarbejde - 2008 

 

BYU 04.12.2007 14 Jnr BYP KAS 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 9   
 

KMB 19.12.2007 16   
 

 
 Kommunernes Landsforening har udsendt vedlagte brev af 11.10.2007 med bila-

get "Vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde 2007 og 2008". 
 
Taksterne er fra 2007 til 2008 fremskrevet med 3,72 %. Af takstbladet fremgår til 
sammenligning såvel taksterne fra 2007 som 2008. De anførte beløb skal tillæg-
ges moms. 
 
I forbindelse med takstændringen ved indgangen til 1998, blev de vejledende tak-
ster ændret, således at sodposer og bortskaffelse af sod ikke længere var inde-
holdt i de vejledende takster. KL opfordrede dengang kommunerne og skorstens-
fejermestrene til at aftale, hvorledes indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod 
skulle ske. 
 
Sodposer og bortskaffelse af sodposer er ikke indeholdt i de vejledende takster for 
skorstensfejerarbejde. Kommunerne har en mulighed for at indgå en aftale med 
skorstensfejermestrene herom, således at skorstensfejermesteren kan tillægge 
taksterne 1 % til dækning af indkøb af sodposer. Sammenlægningsudvalget be-
sluttede ultimo 2006, at skorstensfejermestrene kunne tillægge taksterne med 1 % 
til dækning af indkøb af sodposer. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at de vejledende gebyrer fra KL for skorstensfejer-
arbejde i 2008 med et tillæg på 1 % til dækning af indkøb af sodposer fastsættes 
som gældende i Rudersdal Kommune i 2008. 
 
BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling. 
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17. Drift- og Partnerskabsaftale 2008-11, herunder udbudsplan 

 

TMU 04.12.2007 20 Jnr TOM ALCA 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 10   
 

KMB 19.12.2007 17   
 

 
I 2007 blev der indgået en 1-årig intern kontrakt mellem Kommunalbestyrelsen og 
virksomheden Teknik og Miljø - Drift. Kontrakten udløber 31. december 2007, 
hvorefter der skal laves nye aftaler med driften. 
 
Den eksisterende aftale omfatter veje, parker og udenomsarealer ved kommunale 
bygninger, kirkegårde og forsyning (vand og kloak). 
 
Senest 1.1.2009 skal forsyningsområdet som følge af kommende lovgivning om-
dannes til et selskab med eget regnskab og udskilles fra Kommunens øvrige akti-
viteter. I 2008 anbefales det derfor, at den nuværende kontrakt for forsyningsom-
rådet forlænges til at gælde 2008 med.  
 
Veje, parker og udenomsarealer ved kommunale bygninger, samt kirkegårde fort-
sætter under de nuværende vilkår.  For disse områder er der derfor udarbejdet for-
slag til intern drifts- og partnerskabsaftale mellem Kommunalbestyrelsen og Teknik 
og Miljø. 
 

 Forslag til den generelle del af aftalen vedlægges til Kommunalbestyrelsens med-
lemmer. Hertil indgås for hvert år en årsaftale, der fastlægger de mål, udviklings-
områder og ydelser, som skal leveres i året. Årsaftale for 2008 vil blive forelagt 
Udvalget i februar 2008. 
 
Drifts- og partnerskabsaftalens formål er at gennemføre kontraktstyring indenfor 
ovennævnte områder gennem et målrettet, effektivt og smidigt samarbejde, hvor 
der arbejdes for fælles mål i partnerskabet for de stillede resultatkrav og for en ø-
get effektivitet.  
 
Med kontrakten og partnerskabet er det hensigten at skabe klarhed over, hvilke 
ydelser, der skal leveres, kvalitetsniveau herfor og økonomien ved arbejdets gen-
nemførelse, samt et incitament til, at både administration og driften er ansvarlige 
for, at de samlede mål nås. 
 
Aftalen skal samtidig give Teknik og Miljø - Drift de frihedsgrader, der gør det mu-
ligt for driften at være konkurrencedygtig overfor tilsvarende private virksomheder.  
 
For hele tiden at være opmærksom på at effektivisere og udføre opgaverne øko-
nomisk og til konkurrencedygtige priser i forhold til udførelse i privat regi, foreslås 
en række driftsopgaver løbende prisafprøvet ved udbud. 
 
Ved prisafprøvning er det nødvendigt, at udbudsgrundlaget er ordentligt beskrevet 
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og de enkelte ydelser er registrerede og fastlagte. Som ny sammenlagt kommune 
mangler Rudersdal Kommune fortsat en fuld registrering på mange opgaveområ-
der.  
 

 Med den til Kommunalbestyrelsens medlemmer vedlagte Plan for prisafprøvning 
foreslås en række udbud, som er tilrettelagt efter, at det er muligt at få de nødven-
dige enheder registreret og opgaverne kvalitetsbeskrevet.  
 
Forslaget omfatter, at alle opgavetyper indenfor veje, grønne områder og Kirkegår-
de prisafprøves senest i 2011. Prisafprøvningen foretages løbende efterhånden 
som de forskellige opgaver skal udføres i løbet af året, primært fra foråret 2008. 
 
Direktionen foreslår indstillet, 
 
1) at den nugældende kontrakt vedrørende forsyningsområdet videreføres i 2008, 

og 
 
2) at forslag til intern Drifts- og partnerskabsaftale 2008-11, herunder udbudsplan, 

godkendes. 
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
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18. 3. etape af Furesøledningen - Anlægsregnskab  

 

TMU 04.12.2007 16 Jnr 2004/00739 TOM INV 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 11   
 

KMB 19.12.2007 18   
 

 
Birkerød Byråd godkendte den 23. november 2005 en anlægsbevilling på 8,0 mio. 
kr. til 3. etape af Furesøledningen (projekt nr. 1134). 
 
Furesøledningen benyttes til afledning af renset spildevand fra Bistrup renseanlæg 
og videre gennem ledninger i Søllerød og Lyngby til Øresund. Arbejdet har omfat-
tet forlængelse af den eksisterende Furesøledning gennem Ravnholm Skov samt 
bl.a. forstærkning af pumpestationen ved Vejlesø. Arbejdet er udført sammen med 
projekt PIPELINE i Søllerød kommune.  
 
Arbejdet er afsluttet og Forvaltningen kan aflægge regnskab for projektet: 
 
Samlet anlægsbevilling  8.000.000 kr. 
Udgifterne har været i alt   7.839.495 kr.  
Mindreudgift:  160.505 kr. 
 
Mindreudgiften skyldes, at der på grund af projektets stade ved bevillingsansøg-
ningen kun forelå et skøn over anlægsudgiften.   
 
Direktionen foreslår indstillet  
 
1) at regnskabet godkendes, og 
 
2) at der ydes en negativ tillægsbevilling på 160.000 kr. til rådighedsbeløbet i 

2007 for projekt nr. 1134. 
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. 
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19. Svaneparken - Fremføring af kloakstik - Anlægsregnskab 

 

TMU 04.12.2007 17 Jnr 2004/00739 TOM INV 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 12   
 

KMB 19.12.2007 19   
 

 
Birkerød Byråd godkendte den 17. august 2005 en anlægsbevilling på 430.000 kr. 
til fremføring af kloakstik til den nye daginstitution i Svaneparken (projekt nr. 
1138). 
 
Arbejdet er nu afsluttet og Forvaltningen kan aflægge regnskab for projektet: 
 
Samlet anlægsbevilling:  430.000 kr. 
Udgifterne har været fordelt på: 
Rådgivere: 88.186 kr. 
Entreprenører: 219.330 kr. 
I alt: 307.516 kr. 307.516 kr. 
Mindreudgift:  122.484 kr. 
 
Mindreudgiften skyldes et meget fordelagtigt tilbud fra entreprenøren, som udførte 
arbejdet, samt meget få uforudsete udgifter.   
 
Direktionen foreslår indstillet  
 
3) at regnskabet godkendes, samt 
 
4) at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. 123.000 til rådighedsbeløbet i 

2007 for projekt nr. 1138. 
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
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20. Udvidelse af bassin ved Soldraget - Anlægsregnskab 

 

TMU 04.12.2007 18 Jnr 2004/00739 TOM INV 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 13   
 

KMB 19.12.2007 20   
 

 
Birkerød Byråd godkendte den 18. februar 2004 en projekteringsbevilling på kr. 
0,7 mio. kr. og den 18. august 2004 en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til udvidelse 
af bassinet ved Soldraget (projekt nr. 1135). Den 19. januar 2005 godkendte Byrå-
det en forøgelse af anlægsbevillingen med 1,5 mio. kr., således at den samlede 
anlægsbevilling herefter udgjorde 5,5 mio. kr. 
 
Arbejdet er nu afsluttet og Forvaltningen kan aflægge regnskab for projektet: 
 
Samlet anlægsbevilling  5.500.000 kr. 
Udgifterne har været fordelt på: 
Rådgivere: 1.434.259 kr. 
Entreprenører: 4.231.140 kr. 
I alt: 5.665.399 kr. 5.665.399 kr. 
Merudgift:  165.399 kr. 
 
Af de totale udgifter er ca. 5.558.000 kr. afholdt i foregående år, mens ca. 107.000 
kr. er afholdt i 2007. 
  
Merudgiften skyldes nødvendige renoveringsarbejder på det eksisterende bassin 
med tilhørende pumpestation i forbindelse med udvidelsen.   
 
Direktionen foreslår indstillet  
 
5) at regnskabet godkendes, samt 
 
6) at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for projekt nr. 1135 i 2007 

på 107.000 kr., finansieret af Kloakforsyningens mellemregning med kommu-
nekassen. 

 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller, at regnskabet godkendes, idet hele udgiften er 
afholdt i 2006. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. 
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21. Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg 

 

TMU 04.12.2007 5 Jnr TOM INV/NC 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 14   
 

KMB 19.12.2007 21   
 

 
Som følge af kommunesammenlægningen skal der vedtages en ny betalingsved-
tægt for Kloakforsyningen, således at opkrævningsgrundlaget for kloakforsynin-
gens indtægter bliver ensartet for hele kommunen.  
 

 Udkast til ny vedtægt er vedlagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vedtæg-
ten er udarbejdet med baggrund i Miljøstyrelsens paradigma for en standardbeta-
lingsvedtægt.  
 
Væsentlige harmoniseringer: 
a) Vejbidraget, som udgør det bidrag, som Kommunen skal betale til Kloakforsy-
ningen for afledning af regnvand fra de kommunale og private fællesveje, udgjorde 
i Søllerød 2% og i Birkerød 5% af årets udgifter til anlæg af ledninger og bassiner. 
Sammenlægningsudvalgets økonomiudvalg har i forbindelse med vedtagelsen af 
de foreløbige økonomiske rammer for 2007 fastsat et vejbidrag på 8%. Denne 
størrelse af vejbidraget er nu indført i betalingsvedtægten. Denne bidragsstørrelse 
er valgt for at kompensere for den efter strukturreformen manglende indbetaling 
fra amterne vedrørende de tidligere amtsveje. 
 
b) I den tidligere Birkerød kommune var der etableret en tømningsordning for 
bundfældnings- og samletanke, omfattende ca. 180 ejendomme. Det er Forvalt-
ningens opfattelse, at ordningen bør udstrækkes til at gælde i hele Rudersdal 
kommune. Dette begrundes med, at det både miljømæssigt og på sigt også øko-
nomisk vil være en fordel for den enkelte forbruger. Ordningen vil således komme 
til at omfatte yderligere ca. 50 ejendomme i det åbne land i den tidligere Søllerød 
kommune. Ordningen er obligatorisk og der betales til drift af kommunens rense-
anlæg et bidrag, beregnet på grundlag af vandforbruget på ejendommen. 
 
Rensebidraget udgør: 
- for ejendomme med bundfældningstanke: 20 % af det gældende vandafled-

ningsbidrag for ejendomme i kloakerede områder 
- for ejendomme med samletanke: 40 % af det gældende vandafledningsbidrag 

for ejendomme i kloakerede områder. 
 
Betaling for selve tømningen af tankene opkræves direkte hos ejerne af den entre-
prenør, som kommunen har indgået kontrakt med om tømningen.  
 
c) I vedtægten for den tidligere Søllerød kommune var der en række dispensa-
tionsmuligheder: 
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i. Kommunalbestyrelsen kunne under visse forudsætninger træffe beslutning om 
nedsættelse af betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra af-
værgepumpninger, filterskyllevand fra vandværker og kølevand fra produktion. 

ii. Kommunalbestyrelsen kunne efter en konkret miljømæssig vurdering nedsætte 
eller helt fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand, opsamlet i 
VA-godkendte anlæg til brug for toiletskyl og tøjvask i maskine, hvis det op-
samledes og anvendtes i overensstemmelse med regler herom i lov om vand-
forsyning m.v. 

iii. Ved ledningsbrud kunne Kommunen i tilfælde, hvor der ikke var udvist forsøm-
melighed fra grundejerens side, frafalde kravet om betaling af vandaflednings-
bidrag for det af Kommunen skønnede ekstraforbrug, under forudsætning af, at 
det udsivede vand efter kommunens skøn ikke var tilledt det offentlige kloakan-
læg. 

 
De to første muligheder dækkes i den nye vedtægt af en generel mulighed for dis-
pensation i særlige tilfælde, hvis tilledningen af vandet medfører færre omkostnin-
ger for kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og hvis både 
samfunds- og miljømæssige hensyn taler for det.  
 
Muligheden for at frafalde vandafledningsbidrag i tilfælde af ledningsbrud er bibe-
holdt, således at forbrugeren ikke belastes med vandafledningsafgift ved uforudse-
lige brud, hvis det efter en konkret vurdering ikke belaster rensningsanlæggene.  
 
Der har i den tidligere Søllerød Kommune tillige været praksis for, at afledningsaf-
giften for vand fra afværgeboringer udgjorde halvdelen af vandafledningsafgiften. 
Denne praksis foreslås ligeledes fortsat. 
 
Det bemærkes, at betalingsvedtægten principielt kun har gyldighed inden for de 
områder, som er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde er 
tilknyttet Kloakforsyningen. Disse områder fremgår af spildevandsplanen. 
  
Direktionen foreslår indstillet  
 
1) at udkastet til betalingsvedtægt godkendes med ikrafttræden den 1. januar 

2008, 
 
2) at vejbidraget fra kommunale veje og private fællesveje fastsættes til 8 %, 
 
3) at der indføres tømningsordning for bundfældnings- og samletanke for hele 

kommunen, 
 
4) at der ikke opkræves vandafledningsbidrag for vand, der ved ledningsbrud ef-

ter en konkret vurdering skønnes ikke at være tilledt kloaksystemet, 
 
5) at der betales 50% i vandafledningsbidrag for tilledning af oppumpet grund-

vand i forbindelse med gennemførelse af forureningsundersøgelser og drift af 
afværgeboringer, samt 
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6) at Forvaltningen bemyndiges til helt eller delvis at frafalde bidraget for afvær-
gevand efter en konkret vurdering, såfremt særlige samfunds- eller miljømæs-
sige forhold gør sig gældende. 

 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
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22. Miljømålsloven – Udmelding til Idéfasen 

TMU  06.02.2007 04 Jnr TOM SR/STIN 
TMU 14.08.2007 02 Jnr TOM PEB 
TMU 12.11.2007 12 Jnr TOM PEB 
 

TMU 04.12.2007 2 Jnr TOM PEB 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 15   
 

KMB 19.12.2007 22   
 

 
På Udvalgets møde den 12.11.2007, pkt. 12, fremlagde Forvaltningen en vifte af 
forslag til Rudersdal Kommunes indmelding til Staten i forbindelse med miljømåls-
lovens idéfase. Udvalget drøftede og tilsluttede sig de fremlagte ideer.  
 

 Forvaltningen har på dette grundlag udarbejdet vedlagte forslag til brev. Brevet 
skal fremsendes til miljøcentret senest den 22.12.2007. Udover fremsendelsen af 
brevet vil et résumé af Kommunens ideer og ønsker blive lagt elektronisk ind på 
Miljøministeriets særlige hjemmeside for vand- og naturplanerne, således at of-
fentligheden kan få kendskab til alle indmeldinger under idéfasen, hvad enten de 
er kommet fra kommuner, interesseorganisationer eller privatpersoner. Hjemmesi-
den har adressen: www.vandognatur.dk. 
   
Direktionen foreslår indstillet, at brevet godkendes og fremsendes til Miljøcenter 
Roskilde. 
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. 
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23. Mølleåværket, driftsbudget 2008 - Budgetopfølgning - Tillægsbevilling 

 

TMU 04.12.2007 15 Jnr TOM PEB 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 16   
 

KMB 19.12.2007 23   
 

 
Fællesudvalget for Mølleåværket behandlede den 03.10.2007 sag om budgetop-
følgning vedrørende driften af Renseanlæg Lundtofte. Fællesudvalget besluttede 
at foretage en opjustering af en række af budgettets poster, specielt vedrørende 
spildevandsafgiften til Staten.  
 
Den forhøjede spildevandsafgift skyldes de øjensynligt stigende regnmængder, 
der skal behandles på Renseanlæg Lundtofte. 
 
Såfremt der i 2008 falder lige så meget regn som i 2007, forventes spildevands-
afgiften at stige med 1.500.000 kr. 
 
På grund af det sene tidspunkt har det ikke været muligt at medtage konsekven-
serne af Fællesudvalgets vedtagelse i budgetvedtagelsen for 2008. Med det nu 
vedtagne driftsbudget 2008 for Mølleåværket vil det være nødvendigt at forøge 
Kloakforsyningens driftsbudget for 2008 med 500.000 kr.   
 
Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en tillægsbevilling til Kloakforsyningens 
driftsbudget i 2008 på 500.000 kr. med tilsvarende virkning i overslagsårene, fi-
nansieret af Kloakforsyningens mellemregning med kommunekassen.  
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. 
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24. Vandløbsloven - Revision af vandløbsregulativer og evt opkrævning af ge-

byrer 
 

TMU 04.12.2007 4 Jnr TOM SR 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 17   
 

KMB 19.12.2007 24   
 

 
A. Udskydelse af revisionen af Kommunens vandløbsregulativer. 
Vandløbsregulativerne for Kommunens offentlige vandløb indeholder i henhold til 
vandløbsloven en bestemmelse om revision. Dette skal sikre, at det med jævne 
mellemrum vurderes, om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder plan-
grundlaget, bør medføre justering af regulativet. 
 
I Rudersdal Kommune ligger – helt eller delvist - 7 offentlige vandløb (Mølleåen, 
Usserød Å, Kighanerenden, Maglemoserenden, Dumpedalsrenden, Kajerød Å og 
Brådebækrenden), hvor det fremgår af regulativerne, at de skal revideres i årene 
2006-2010, d.v.s. typisk 10 år efter deres vedtagelse. 
 
Det må forudses, at Miljømålsloven i form af de statslige vandplaner, der vil fore-
ligge 22. december 2009, vil medføre væsentlige ændringer af plangrundlaget for 
vandløbene og dermed betyde, at regulativerne skal justeres. 
 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udskyde revisionen af de 7 vandløbsregu-
lativer til 2010 og derefter. Dette sker formelt ved fremlæggelse og efterfølgende 
vedtagelse af et tillægsregulativ. Nogle af vandløbene er grænsevandløb, og der 
skal derfor foregå en koordinering med nabokommunerne. 
 
B. Gebyrordning for behandling af sager vedr. regulering af vandløb.  
Vandløbsloven giver mulighed for, at Kommunen kan opkræve gebyrer fra borgere 
m.m. for behandling af visse sager vedrørende regulering af vandløb m.m.  
 
De sagstyper, som kommunerne varetager på området, er bl.a.: 
 
1. Regulering af vandløb. 
2. Tørlægning eller sænkning af vandstanden i søer. 
3. Anlæg af nye vandløb. 
4. Private udpumpningsanlæg til brug for afvanding. 
5. Anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende. 
6. Nedlægning af kabler m.v. i vandløb. 
7. Anlæg eller ændring af opstemningsanlæg eller lignende. 
 
Opgaverne er overtaget fra landvæsensretterne i 1982 ved en ændring af vand-
løbsloven, som endvidere gav adgang for kommuner og amter til at opkræve ge-
byrer for behandling af de nævnte sagstyper. 
 
Samtidig bestemtes det, at man kunne undlade at opkræve gebyrer for behandling 
af de under 3, 4, 5 og 6 nævnte sagstyper. 
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Forvaltningen bemærker, at også landvæsensretterne havde hjemmel til at op-
kræve gebyrer, ligesom Skov- og Naturstyrelsen, der er klagemyndighed, opkræ-
ver et gebyr på 7.760 kr. for behandling af klager.  
 
Ifølge loven kan der maksimalt opkræves 2% af anlægssummen, dog mindst 
5.400 kr. i 2007 (pristalsreguleres). 
 
Erfaringer med opkrævning af gebyrer for sagstyperne 1., 2. og 7 er, at det redu-
cerer antallet af sager, fordi kun de sager, som en vis betydning for ansøger kom-
mer til behandling. Dette er væsentligt, idet disse sager ofte er meget ressource-
krævende. 
 
Det er derfor Forvaltningens vurdering, at der i Rudersdal Kommune bør indføres 
en sådan gebyrordning. 
 
Direktionen foreslår, 
 
1) at der - efter forhandling med de relevante nabokommuner - udarbejdes et til-

lægsregulativ, som udskyder revisionstidspunktet for kommunens 7 vandløbs-
regulativer til 2010-2011, samt   

 
2) indstillet, at der indføres gebyrer i Rudersdal Kommune for sagstyperne 1., 2. 

og 7. 
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag 1) og indstiller for-
slag 2) tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
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25. Forslag til spildevandsplan 2008-10 

 

TMU 04.12.2007 3 Jnr TOM TP 
ÅBEN SAG 

OU 11.12.2007 18   
 

KMB 19.12.2007 25   
 

 
Rudersdal Kommunes seneste spildevandsplan for kloakoplandet i den tidligere 
Birkerød Kommune (fremover benævnt Hovedopland Nord) er fra 1996, og er der-
med af nyere dato, ligesom den løbende er ajourført med et antal tillæg.  
 
For oplandet i den tidligere Søllerød Kommune (i det efterfølgende benævnt Ho-
vedopland Syd) er den gældende spildevandsplan fra 1976. I 1985 blev et forslag 
til revision af denne 1. generations spildevandsplan vedtaget af Kommunalbesty-
relsen. Det daværende Hovedstadsråd skulle godkende forslaget, inden det kunne 
træde i kraft, men imens Hovedstadsrådet sagsbehandlede planforslaget (i årene 
1985-88) blev der vedtaget en ny Regionplan med retningslinier for vandkvalitet. 
Hermed overgik godkendelseskompetencen til Kommunalbestyrelsen, dog såle-
des, at Hovedstadsrådet skulle høres.  
 
Situationen krævede således en ny revision af planen, men af forskellige årsager 
– ikke mindst uklarheden omkring udledningen til Furesøen – blev revisionen af 
spildevandsplanen ikke gennemført. Den oprindelige spildevandsplan fra 1976 har 
således været Hovedopland Syd´s officielle spildevandsplan frem til nu. 
 
I 2010 skal der, på baggrund af kravene i den statslige vandplan, som vil foreligge 
ultimo 2009, udarbejdes kommunale handleplaner for opfyldelse af Miljømålslo-
ven. Disse handleplaner vil naturligt indgå i den efterfølgende spildevandsplan for 
Rudersdal Kommune, der kommer til at gælde fra 2011 og fremefter. 
 
Spildevandsplan 2008-2010, Rudersdal Kommune 
For at samle den eksisterende spildevandsplan fra Hovedopland Nord med den 
nedenfor omtalte ny delplan for Hovedopland Syd har Forvaltningen udarbejdet en  

 overbygning: Spildevandsplan 2008-2010, Rudersdal Kommune. Planen er 
vedlagt dagsordenen til Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
 
Spildevandsplan 2008-2010, Rudersdal Kommune, skal fungere som det admini-
strative grundlag for Rudersdal Kommune på spildevandsområdet, indtil den stats-
lige vandplan er vedtaget og frem til en ny samlet spildevandsplan for Rudersdal 
Kommune er klar med udgangen af 2010. 
 
For planperioden er der samlet i Rudersdal Kommune afsat 10 mio. kr./år til kloak-
sanering m.v., der vil blive udført som områdesanering, dvs. sanering af hele om-
råder ad gangen.  
 
Der er således planlagt saneret godt 4 km ledning pr. år, svarende til anlægsudgif-
ter på ca. 6 mio. kr./år, samt konkrete anlægsarbejder for yderligere ca. 3 mill. kr. 
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pr. år. Herudover er der afsat 800.000 kr./år til TV-inspektioner, svarende til in-
spektion af ca. 32 km ledning pr. år. Endelig er der afsat midler til samkøring af 
digitale kloakdata mellem Hovedopland Syd og Nord.   
 
Der vil endvidere i 2008 blive igangsat et strategiarbejde, som skal danne grund-
lag for Rudersdal Kommunes fremtidige spildevandsplanlægning. Strategien skal 
bl.a. tage højde for klimaændringer, oversvømmelser og vandmiljø. 
 

 Nedenstående tabel giver en oversigt over de i planen planlagte projekter og 
budgettet herfor: 
  
 Projekt 2008 

Kr. ekskl. moms 
2009 
Kr. ekskl. moms 

2010 
Kr. ekskl. moms 

Bassin Furesøparkallé 3.000.000   
Bassin Bistrup Kirke Budget 2007   
Renovering Damgårdsvej  3.000.000  
Kloakfornyelse Søndervangen    2.700.000 
Øvrig kloakrenovering Hovedopland 
Nord 1.850.000 1.850.000 2.050.000 
Maglemoserenden Budget 2007   
Separation af regn- og spildevands-
afledning fra område ved Linde Allé Budget 2007   
Områdesanering opland til Rundforbi 
Renseanlæg 4.050.000 4.050.000  
Områdesanering opland ved Helsin-
gørmotorvejen   4.050.000 
TV-inspektion 800.000 800.000 800.000 
Samkøring IT 100.000 100.000 100.000 
Strategiplan 200.000 200.000  
Spildevandsplan 2011   300.000 
Samlet budget 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

 
 Rundforbi Renseanlægs fremtid skal endvidere afgøres i spildevandsplanens 

handleperiode. Udgiften hertil er i planen anslået til 25 mio. kr., hvoraf der for nær-
værende er afsat ca. 12 mio. kr. på Kommunens investeringsoversigt.  
 
Delplan 2007-2010, Hovedopland Syd 
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny spildevandsplan for Hovedopland Syd. 
Planen indgår som en delplan i en ny samlet spildevandsplan for Rudersdal Kom-
mune 2008-10.  
 
Planen omfatter en hoveddel, en bilagsdel samt tegninger: 
 
Hoveddelen indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold vedrørende det 
offentlige spildevandsanlæg i Hovedopland Syd. Desuden indeholder hoveddelen 
en beskrivelse af de planlagte ændringer og saneringer samt en investerings- og 
tidsplan for deres gennemførelse. I planen er der indføjet tegninger og skemaer af 
oversigtsmæssig karakter. Delplanens hoveddel kan ses elektronisk af Kommunal-
bestyrelsens medlemmer på følgende link: Delplan 2007-2010 - Hovedopland Syd 
 
Bilagsdelen, som ligger til gennemsyn i Miljøafdelingen, indeholder de mere detal-
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jerede, grundlæggende og taltunge udredninger, som f.eks. ordforklaring med de-
finition af fagudtryk, udførligt lovgrundlag, forudsætninger for modelberegninger, 
oplandsarealer m.v. 
 
Tegninger, som er samlet i en særskilt mappe, der ligger til gennemsyn i Miljøaf-
delingen, viser detaljerede oplandsgrænser, ledningsnet, bygværker m.v. i hele 
Hovedopland Syd. 
 
Planens handleperiode er 2007-2010 og perspektivperioden er 2011-2016. At sel-
ve handleperioden kun strækker sig til 2010 skyldes, som nævnt ovenfor, at Miljø-
center Roskilde ultimo 2009 fremlægger den statslige vandplan, hvori de endelige 
krav til Kommunens recipienter og nødvendige indsatser herpå er beskrevet. Af 
samme årsag er alle de i spildevandsplanen foreslåede recipientbeskyttende for-
anstaltninger, f.eks. bassiner, faskiner, olieudskillere m.v. lagt i perspektivperio-
den, d.v.s. til efter indholdet af den endelige vandplan kendes, så prioriteringen af 
de recipientbeskyttende foranstaltninger kan foretages på dette grundlag. Dog bli-
ver saneringen af Maglemoserendens opland gennemført som tidligere planlagt, 
idet arbejdet i marken er startet medio november 2007. 
 
Den videre procedure er nu, at Kommunalbestyrelsen godkender Spildevandspla-
nen incl. delplanen for Hovedopland Syd til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. 
På baggrund af de bemærkninger, som måtte indkomme under høringen, godken-
der Kommunalbestyrelsen herefter planerne endeligt.  
 
Spildevandsplaner er omfattet af Lov om Miljøvurdering. Forvaltningen vil foretage 
en screening af de 2 planer og vurdere, om en miljøvurdering er påkrævet, jfr. lo-
vens § 1. I forbindelse med screeningen høres Miljøcenter Roskilde, inden der 
træffes beslutning om enten at iværksætte eller ikke at gennemføre miljøvurdering. 
Beslutningen om gennemførelse/ikke-gennemførelse af miljøvurdering skal offent-
liggøres.  
 
Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Spildevandsplan 2008-2010, herunder 
delplan 2007-2010, Hovedopland Syd, godkendes til udsendelse i offentlig høring.  
 
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.  
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26. Samtykke til låneoptagelse, Vestforbrænding 

 

OU 11.12.2007 19 Jnr TOM NC 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 26   
 

 
På Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 10. oktober 2007 godkendte bestyrel-
sen en indstilling om en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af kommende 
anlægsudgifter i forbindelse med fjernvarmeforsyning af områder i Ballerup og 
Herlev, i overensstemmelse med Vestforbrændings ”Varmeplan 2010”. 
 
Indstillingen blev godkendt som følger: 
 

• at Vestforbrænding får en låneramme på 300 mio. kr. til finansiering af an-
lægsudgifter i forbindelse med Varmeplan 2010 

 
• at Vestforbrænding løbende, i takt med udvidelsen af varmeoplandet, jfr. 

aktiviteter i Varmeplan 2010, optager lån på baggrund af godkendte inve-
steringsforslag i bestyrelsen, 

 
• at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor 

forpligtelsen blev indgået, jfr. vedtægtens §6, 2-3, 
 

• at formand og direktør, jfr. den af bestyrelsen godkendte lånefinansierings-
politik, bemyndiges til at forhandle lånevilkår m.m. og underskrive lånedo-
kumenter samt at foretage omlægning af lånesammensætningen herunder 
valg af renteforhold og valuta, 

 
• med den tilføjelse, at denne låntagning isoleret set ikke bør påvirke hverken 

tidspunktet for Rudersdal Kommunes udtræden eller det økonomiske mel-
lemværende i samme forbindelse, jfr. §18, stk. 1, 2. punktum i Vestforbræn-
dings vedtægt. 

 
Det er Forvaltningens vurdering, at ovennævnte tilføjelse vedrørende Rudersdal 
Kommunes udtræden skal præciseres, således at låntagningen ikke på nogen må-
de kan få indflydelse på hverken tidspunkt eller vilkår for Kommunens udtræden. 
Dette bør bekræftes af Vestforbrændings bestyrelse. 
  
Ifølge Vestforbrændings vedtægt, § 10, stk.14, kræver denne lånoptagelse vedta-
gelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Vestforbræn-
ding har anmodet om kommunernes godkendelse snarest muligt.  
 
Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune giver tilsagn til den ønske-
de lånoptagelse som anført ovenfor, idet det nævnte forbehold omkring Rudersdal 
Kommunes udtræden af Vestforbrænding præciseres og bekræftes af Vest-
forbrændings bestyrelse. 
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ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.  
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27. Birkerød Idrætscenter - Status pr. 1. december 2007 

 

SLU 
OU 
KMB 
OU 
OU 
KMB 
OU 

11.12.2006 
17.04.2007 
25.04.2007 
12.06.2007 
22.08.2007 
29.08.2007 
11.12.2007 

39D 
L2 
L2 
13 
 
19 
19 

Jnr 
Jnr 
Jnr 
Jnr 
Jnr 
Jnr. 
Jnr. 
 

DIR CSB/KOF 
BHK/KOF/BEN 
 
DIR CSB/KOFBHK/BEN 
DIR CSB/KOF BHK/BEN 
DIR CSB/KOF BHK/BEN 
DIR CSB/KOF BHK/BEN 

ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 27  
 

 
 

Rudersdal Kommunalbestyrelse overtog den 1. januar 2007 færdiggørelse af Bir-
kerød Idrætscenter. 
 
I Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2007, blev der forelagt en statusori-
entering pr. 1 marts 2007. 
 
Det blev oplyst, at der forventes en samlet anlægsudgift på 219 mio. kr. på bygge-
sagen. 
 
Kommunalbestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning og vedtog, 
 
• at der ydes en tillægsbevilling på 25 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 

2007 til projekt nr. 3168, således at der godkendes en samlet anlægsbevilling 
på 201 mio. kr.,  

• at Direktionen som særligt ansvarsområde færdiggør og afleverer Idrætscen-
tret, således at flest mulige udståender er afsluttet pr. 28.02.2008. 

• at Direktionen bemyndiges til at nedbringe de omtalte merudgifter mest muligt, 
• at ibrugtagningen af Idrætscentret sker efter aftale med Direktionen, således at 

byggesagens afslutning har prioritet frem for fremtidig drift. 
• at Direktionen i samarbejde med Kulturområdet sikrer, at Idrætscentrets drift 

gennemgås, og at organisationen eventuelt tilpasses opgaven inden ibrugta-
gen, 

• at der ydes en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til aptering m.v. på 
6.755.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb, og 

• at den manglende udgift til aptering finansieres over driftsbudgettet 2007. 
 
I Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007 blev der forelagt en status pr. 1. juni 
2007, som blev taget til efterretning. 
 
Senest i Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2007 blev en statusoriente-
ring taget til efterretning og derudover vedtoges følgende: 
 
• at der ydes en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 18 mio. kr. med tilhøren-

de rådighedsbeløb i 2007 til projekt nr. 3168, således at der godkendes en 
samlet anlægsbevilling på 219 mio. kr. 
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• at Direktionen bemyndiges til at iværksætte helhedsplanen til gennemførelse i 
2007/08 

• at der oprettes selvstændigt projekt vedrørende helhedsplan nr. 3226, hvortil 
der ydes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., 
hvoraf 1,0 mio. kr. finansieres ved reduktion af driftsudgifterne til udendørs 
vedligeholdelse af bygninger (klimaskærm) med henholdsvis 0,2 mio. kr. i 2007 
og 0,8 mio. kr. i 2008. 

 
Den af Direktionen nedsatte styregruppe har efterfølgende afholdt en række mø-
der i september, oktober og november og fremlægger hermed overfor Økonomi-
udvalget (Byggeudvalget) resultatet af sit arbejde indeholdende byggepladsens 
stade, tidsplan, økonomiopgørelse, stade for helhedsplan for eksisterende bygnin-
ger og udendørsarealer samt dato for indvielse. 
 
Byggepladsens stade: 
Alle entrepriser på Idrætscentret er nu afleveret. De sidste finisharbejder og man-
geludbedring i de offentlige rum pågår, mens afsluttende installationsarbejder i 
teknikrum og afsluttende malerarbejder i depoter, garderober og lignende pågår. 
Udvendige flisebelægningsarbejder omkring indgangspartiet samt asfaltarbejder er 
afsluttede.  
 
I multihallen er sportsgulvet, inklusive opstribning og lakering, afsluttet. Vægbe-
klædningen er ligeledes afsluttet. I selve hallen pågår der alene de afsluttende 
installationsarbejder. I de tilstødende depotrum til hallen pågår der maler- og fi-
nisharbejder. 
 
Flisearbejderne i bassiner og på gulvet i svømmehallen er afsluttet. Bassinerne er 
fyldt med vand og er ibrugtaget af bygherren den 22. oktober 2007. Der pågår sta-
dig enkelte mangelafhjælpningsarbejder. Arbejderne på vandbehandlingsanlægget 
er afsluttet, dog resterer tilkobling af klorelektrolyse til det gamle bassin. Farveprø-
ve og øvrige test af bassiner er afsluttet, og vandkvaliteten er godkendt. Der ud-
brød brand i ny hoved-eltavle den 13. november. Denne eltavle forsynede både 
den gamle og ny svømmehal. Derfor har det været nødvendigt at lukke den nye 
svømmehal, indtil ny el tavle er opsat og tilsluttet. Den nye svømmehal forventes 
genåbnet i uge 49. Årsagen til branden er ikke klarlagt endnu, men undersøgelser 
pågår. Branden er anmeldt til forsikringsselskabet -  og følgeudgifter af branden 
forventes dækket af forsikringen. 
 
Opvisningsbanen er afleveret og overdraget til kommunen. Øvrige arbejder ved 
opvisningsbanen som afretning af skrænter, montage af tribune-elementer med 
mere pågår. Det forventes, at tribunen er klar til brug i uge 49, 2007. 
 
Tidsplan: 
Fitness DK åbnede officielt den 1. september 2007. Det øvrige Foyerområde blev 
ibrugtaget af bygherren samtidig, selvom der på det tidspunkt manglede en trappe 
og et rækværk, som nu er monteret. Der er foretaget aflevering af entreprise E01, 
E02, E03 og E05 den 16. oktober 2007. Herefter er entreprenørerne gået i gang 
med deres mangelafhjælpning. Denne mangelafhjælpning er ikke gået så hurtigt 
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som ønsket, men manglerne forventes udbedret senest primo december 2007. 
Installationsentreprisen E04 er afleveret den 29. november 2007. Derefter må byg-
herren påregne, at der foregår en indjustering af CTS programmel og andre com-
puterstyrede byggedele, kontrol af luftmængder og lignende. Disse arbejder vil fin-
de sted i løbet af uge 49. 
 
Byggeledelsen samarbejder med byggemyndighederne om at få de nødvendige 
tilladelser til ibrugtagning. Trediepartskontrollen af konstruktioner er foretaget. 
Kontrollen gav anledning til en bemærkning vedrørende entreprenørens kvalitets-
sikring på et væsentligt delelement i den store tagkonstruktion. Derfor er der udført 
yderligere kontrol af tagkonstruktionen med lydbølger ved Force. Denne kontrol 
viste, at tagkonstruktionen er udført fuldt tilfredsstillende. Den anden væsentlige 
opgave i forbindelse med at opnå ibrugtagningstilladelse er afprøvning og kontrol 
af alle de brandmæssige foranstaltninger. Denne kontrol er foretaget i samarbejde 
med Dansk Brandteknisk Institut den 9. november, og konstaterede mangler er nu 
udbedret. Der udestår dog stadig afklaring af en del forhold, før ibrugtagningstilla-
delse kan opnås. Byggeledelsen er i dialog med byggemyndighederne herom, og 
det forventes, at ibrugtagningstilladelse opnås i uge 49.  Der er udarbejdet og den 
30. november 2007 afsendt svar på byggemyndighedernes 29 udestående punk-
ter. 
 
De resterende arbejder på de udvendige arealer ved svømmehallen forventes af-
sluttet og klar til overdragelse til bygherren ved udgangen af uge 49. 
 
De udvendige arealer ved idrætsleg er lige opstartet nu, hvor skurbyen er fjernet. 
Derefter vurderes det, at de resterende arbejder tager ca. to uger. Det vil sige, at 
arbejderne ved idrætsleg er afsluttede i løbet af uge 50. 
 
Stade for helhedsplanen: 
Den i mødet den 29. august 2007 godkendte helhedsplan forventes i store træk at 
være implementeret inden udgangen af 2007. To områder ved henholdsvis Svøm-
mehallen og Søndervangshallen forventes først udført i foråret 2008, idet områder-
ne skal detailprojekteres. 
 
Status for aptering: 
Apteringen forløber planmæssigt indenfor de givne økonomiske rammer. Af store 
indkøb mangler der kun mobiltribunerne til multihallen. Der pågår p.t. forhandlinger 
med leverandør. Mobiltribunerne forventes først leveret ca. 1. april 2008, idet der 
er 14 -16 ugers leveringstid. 
 
Økonomi/statusopgørelse: 

 Der er udarbejdet vedlagte økonomioversigt pr. 30. november 2007 som omhand-
ler anlægsbevilling, aptering og helhedsplan.  
 
Oversigten viser, at der er et akkumuleret forbrug pr. 30. november 2007 på ca. 
210 mio. kr. på byggesagen. 
 
Det forventes fortsat, anlægsbudgettet på 219 mio. kr. kan overholdes. 
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Et foreløbigt anlægsregnskab forventes fremlagt i Økonomiudvalget i februar 
2008. 
 
Budget til aptering og helhedsplan forventes overholdt inden for de givne rammer. 
 
Indvielse: 
Der planlægges med indvielsesarrangementer den 1. og 2. februar 2008. 
 
Bilag 
Økonomioversigt pr. 30.11.2007. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at ovennævnte statusorientering tages til efterret-
ning. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller at orienteringen tages til efterretning. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tager orienteringen til efterretning. 
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28. Ombygning af Laboratoriebygningen til Rudersdal IT - Anlægsbevilling 

 

OU 11.12.2007 21 Jnr 07/32346 jebo 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 28   
 

 
I forbindelse med sammenlægningen fik Rudersdal IT tildelt den lille pavillon bag 
Rådhuset samt en række kontorer på 1. sal i Laboratoriebygningen. Der sidder 
mange medarbejdere fra Rudersdal IT på få kvadratmetre samtidigt har det vist sig 
uhensigtsmæssigt for opgaveløsningen i IT, at medarbejderne er spredt på flere 
adresser. 
 
I forbindelse med udflytningen af UU-Nord er det blevet muligt at samle Rudersdal 
IT på 2. og 3. sal i Laboratoriebygningen. Derfor søges om frigivelse af midler til 
ombygning af Laboratoriebygningen. 
 
Ved brug af Laboratoriebygningen til administrationsformål skal der etableres ven-
tilation. Det er nogen år siden, der er ofret penge på renovering af 3. salen i Labo-
ratoriebygningen og endelig skal der foretages nogle justeringer af ruminddelingen 
således at bygningen bliver egnet til administrationsbrug. 
 
Forventede udgifter til ombygning af Laboratoriebygningen: 
 
Udgifter til ventilation   840.000 kr. 
Udgifter til lydisolation, jf. bygningsreglementet 160.000 kr. 
Almindelig vedligeholdelse  300.000 kr. 
Etablering af it-arbejdspladser    70.000 kr. 
Ændring af rumfordeling samt istandsættelse 
Af 2. sal    600.000 kr. 
 
I alt    1.985.000 kr. 
 
Direktionen foreslår indstillet at der i 2008 gives en anlægsbevilling med tilhøren-
de rådighedsbeløb på 1,985  mio. kr. til ombygning af Laboratoriebygningen finan-
sieret via en negativ tillægsbevilling i 2007 på samme beløb af puljen til effektivise-
ring og ombygning. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 8 stemmer mod 
1 (Maria Steno).  
Lokallisten ønsker at Laboratoriebygningen på sigt integreres fuldt ud i Kulturcent-
ret Mantziusgården og anbefaler derfor ikke at It etableres i bygningen. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.  
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29. Rudersdal Kommunes Servicestrategi 2007-2009 

 

OU 11.12.2007 22 Jnr 07/31125 Lone 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 29   
 

 
Ifølge Lov om kommunernes styrelse (§ 62) skal kommunalbestyrelsen inden ud-
gangen af funktionsperiodens første år udarbejde og offentliggøre en servicestra-
tegi.  
 
I servicestrategien skal kommunalbestyrelsen udpege indsatsområder, hvor den i 
løbet af funktionsperioden vil iværksætte initiativer til udvikling af kvaliteten og ef-
fektiviteten i opgavevaretagelsen. Inden for hvert indsatsområde skal servicestra-
tegien indeholde en beskrivelse af, hvilke initiativer kommunalbestyrelsen overve-
jer at tage i anvendelse, og hvornår det planlægges at ske (arbejdsplan). Endvide-
re skal servicestrategien indeholde en angivelse af, på hvilke områder kommunen 
påtænker at anvende udbud samt kommunens udbudspolitik. Udbudspolitikken 
skal opfylde nogle formkrav, idet kommunens retningslinier for følgende elementer 
skal beskrives: 
 

1. Valg af leverandør, kravspecifikation og betingelser ved udbud 
2. Omkostningskalkulation ved kontrolbud 
3. Kvalitetsopfølgning 
4. Beslutningsproceduren i forbindelse med udbud 
5. Inddragelse af personalet 
6. Anvendelse af sociale klausuler. 

 
Servicestrategien dækker kommunalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. 2007 – 
2009. Ifølge de gældende regler skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af 3. 
kvartal 2009 udarbejde en opfølgningsredegørelse dækkende samme periode. 
 
I regeringens udspil til kvalitetsreform lægges der op til, at servicestrategien skal 
erstattes af kvalitetskontrakter. Ifølge lovprogrammet fremsættes der lovforslag 
herom i januar 2008. 
 
I forslaget til Rudersdal Kommunes servicestrategi er der inden for 14 udvalgte 
indsatsområder beskrevet en række initiativer, som kommunen enten har gennem-
ført i 2007 eller planlægger at gennemføre inden udgangen af 2009. Endvidere er 
kommunens udbudsplan og udbudspolitik beskrevet, herunder kommunalbestyrel-
sens mål for konkurrenceudsættelse i perioden 2007-2010.  

(a) Kommunen vil i foråret 2008 - som led i budgetprocessen for 2009 - udsen-
de en ny publikation ”Serviceinformation og Budget 2009”, hvori kommu-
nens servicestrategi og budgetoplæg integreres. I denne publikation vil de 
enkelte politikområder blive mere uddybende behandlet. I ”Serviceinforma-
tion og Budget” vil kommunalbestyrelsen fremover forholde sig til service-
strategien og kvalitetsudviklingen hvert år. Dermed går Rudersdal Kommu-
ne videre end krævet i de gældende regler, som pålægger kommunerne at 
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offentliggøre en servicestrategi hvert fjerde år. 

 
Det er valgt at udarbejde en forholdsvis summarisk servicestrategi for 2007 - 2009. 
Det skal dels ses på baggrund af kommunens arbejde med ”Serviceinformation og 
Budget”, dels i lyset af udsigterne til, at servicestrategierne snart vil blive erstattet 
af et andet koncept fra Velfærdsministeriet. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til servicestrategi godkendes. 
 
Bilag: 
Forslag til Rudersdal Kommune, Servicestrategi 2007-2009 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de på mødet af-
talte ændringer. 
 
Bilag: 
Notat af 13.12.2007 med ændringer i Servicestrategi 2007-2009, redigeret efter 
Økonomiudvalgets møde, vedlægges. 
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.  
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30. Tillægsbevilling til dækning af udgiften til optjent pensionsalder ved til- og 

fratræden af tjenestemænd 
 

OU 11.12.2007 24 Jnr 81.22 rs 
LUKKET SAG 

KMB 19.12.2007 30   
 

 
Ved ansættelse af en tjenestemand er der i pensionsregulativet hjemmel til, i tje-
nestemandens pensionsalder, at medregne forudgående ansættelse som tjene-
stemand i en anden kommune/amtskommune eller staten. 
 
Dækning af udgifterne til den forøgede pensionsbyrde er løst ved “Aftale om over-
førsel af beløb i forbindelse med tjenestemænds overgang mellem pensionsområ-
der”. Aftalen indeholder de nærmere bestemmelser om beregningen af overfør-
selsbeløbet. 
 
Rudersdal Kommune har i 2007 afregnet overførselsbeløb, der samlet giver 
221.659,96 kr. som indtægt, med andre af aftalen omfattede ansættelsesmyndig-
heder, for tjenestemænd som enten er ansat eller fratrådt en tjenestemandsstilling 
her i kommunen. 
 
Disse beløbsoverførsler er ikke forudsat ved budgetlægningen, hvorfor der vil væ-
re behov for en samlet negativ tillægsbevilling til 2007 på 222.000 kr. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling på i alt kr. 
222.000 i 2007. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.  
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31. Anskaffelse af softwarelicenser 

 

OU 11.12.2007 25 Jnr HHMI 
ÅBEN SAG 

KMB 19.12.2007 31   
 

 
Rudersdal Kommunes it-afdeling har i sommeren 2007 anskaffet softwarelicenser 
til både servere og pc’er. Der er dels tale om Core CAL; dvs. licenser, som skal 
installeres på pc’er for at kunne få adgang til centrale tjenester som f. eks. mail og 
databaser, og dels Software Assurance til serverprodukter (Software Assurance er 
retten til at opdatere til nye versioner af programmet i en periode på tre år). 
 
De økonomiske forhold ses nedenfor: 
 
Core CAL 382.623 kr. 
Software Assurance 148.435 kr. 
  
I alt 531.058 kr. 
 
Anskaffelsen af disse produkter er sket på en driftskonto, men det vil være mere 
korrekt at betragte det som en anlægsudgift, og derfor foreslås, at anskaffelsen 
finansieres af rammen på 5,5 mio. kr., der er afsat til anlægsinvesteringer på it-
området.  
 
Der er tidligere ydet anlægsbevillinger på i alt 3,545 mil. kr. - jf. sag nr. 17 på kom-
munalbestyrelsens møde 30. maj 2007, sag nr. 21 på mødet 20. juni 2007 og sag 
nr. 36 på mødet 26. september 2007, sag nr. 18 på Økonomiudvalgets møde 23. 
oktober 2007 samt sag nr. 5 på Økonomiudvalgets møde 6. november – således 
at restbeløbet er 1,955 mio. kr. 
 
Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 531.058 kr. til 
anskaffelse af softwarelicenser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til it-
investeringer. 
 
ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
 
KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


