Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL
Sted:

Mødelokale 250, rådhuset

Dato:

Tirsdag den 19. marts 2019

Start kl.:

13:30

Slut kl.:

15:00

Medlemmer:

Jan Petersen (A)
Hans Fisker Jensen (A)
Tom Bytoft (A)
Kasper Bjerregaard (V)
Steen Jensen (O)
Jens Meilvang (I)
Benny Hammer (C)
Jytte Schmidt (F)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Ulf Harbo (Ø)

Bemærkninger:

Jytte Shcmidt (F) er indkaldt som stedfortræder for Mads Nikokajsen
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Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019
Beslutning i økonomiudvalget d. 19.03.19.
Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Tom Bytoft (A), Kasper Bjerregaard (V),
Steen Jensen (O), Benny Hammer (C)) bemyndiger kommunaldirektøren til, jf. nedenstående,
at informere de berørte personer forud for præsentationen af beslutningsoplægget d. 3. april.
Beslutningen offentliggøres d. 3. april af hensyn til de berørte ledere.
Miljø- og kulturdirektøren
Kommunaldirektøren bemyndiges til, på baggrund af et politisk opdrag, at indlede en dialog
med miljø- og kulturdirektøren om følgende to muligheder:
1. Der indgås en fratrædelsesaftale med direktøren, hvor direktøren tilbydes en ny stilling
i Norddjurs Kommune som chefkonsulent primært på erhvervsområdet, ligesom der
vil være en række opgaver fra kommunaldirektørens sekretariat med særligt fokus på
strategiske opgaver i forhold til udvikling og vedligeholdelse af partnerskaber samt
markedsføring af kommunen mv. Aftalen vil indebære, at lønnen bibeholdes i
opsigelsesperioden og efterfølgende tilpasses til stillingen som chefkonsulent.
2. Direktøren opsiges fra sin stilling jf. vilkårene i aftale om aflønning af chefer.
Opsigelsen træder i kraft den 24. april 2019, når den endelige beslutning om
organisationsændringen er truffet.
Chefen for erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet og chefen for kultur, fritid og
biblioteker
Kommunaldirektøren informerer de to chefer om beslutningsoplæggets forslag om at
sammenlægge erhvervs- og arbejdsmarkedssekretariatet og miljø- og kultursekretariatet.
I den forbindelse informerer kommunaldirektøren om at chefen for erhvervs- og
arbejdsmarkedssekretariatet fremadrettet varetager sekretariatschefstillingen i det nye samlede
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sekretariat og at chefen for kultur, fritid og biblioteker fortsætter som chef for kultur, fritid,
turisme og biblioteker mv. i henhold til beslutningsoplægget.
Jens Meilvang (I), Jytte Schmidt (F) stemte imod.
Hans Fisker (A) undlod at stemme.
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Jan Petersen (A)

Hans Fisker Jensen (A)
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Jytte Schmidt (F)

Ulf Harbo (Ø)
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