Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Mødelokale 250, rådhuset

Dato:
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9:00
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Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard
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1.

20-12-2017

Gennemgang af dagsordener og beslutningsprotokoller
Åben sag
Sagsfremstilling
Udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne
gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne. Gennemgangen foretages af den pågældende
direktør.
Ingen dagsordener eller beslutningsprotokoller til gennemgang.
Øvrige punkter til behandling


Ingen

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til orientering.
Beslutning i Direktionen den 20-12-2017
Der var ingen dagsordener eller beslutninger til gennemgang og ingen punkter til behandling.
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2.

20-12-2017

Økonomi
Åben sag
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Direktionen den 20-12-2017
Drøftet.
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3.

20-12-2017

Information fra regionale fora
Åben sag
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



Business Region Aarhus



DASSOS

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 20-12-2017
Drøftet.
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4.

20-12-2017

Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Økonomisk politik (økonomichef Lisbeth Krogh deltager i punktet)



DIF – visionskommune



Turisme, jf. ny styrelsesvedtægt



§17, stk. 4 udvalg som aftalt i konstitueringen



Erhvervsarrangementer

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 20-12-2017
Økonomisk politik
Forslag til økonomisk politik drøftes i hovedudvalget den 9. januar 2018. Herefter er det
planlagt at forslaget forelægges til politisk behandling i økonomiudvalget den 17. januar og
herefter i kommunalbestyrelsen den 23. januar.
DIF– visionskommune
Det blev aftalt, at miljø- og kulturforvaltningen udarbejder en projektbeskrivelse.
Turisme, jf. ny styrelsesvedtægt
Drøftet.
§17, stk. 4 udvalg som aftalt i konstitueringen
Drøftet med henblik på, at der forelægges oplæg til politisk behandling i januar 2018.
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20-12-2017

Erhvervsarrangementer
Der planlægges to årlige møder med overskriften ”Kommunen som kunde”


Et møde først på året med primær fokus på præsentation af kommunens
anlægsprogram. Målgruppen er virksomheder med særlig fokus på anlæg.



Et møde med bredere temaer, herunder gennemgang af kommunens udbud af
tjenesteydelser. Målgruppen er virksomheder med interesse i at få viden om
mulighederne for at være leverandør til kommunen.

Møderne gennemføres administrativt.
Direktionen drøftede endvidere sag om evt. køb af ejendom med henblik på politisk
behandling i januar.
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5.

20-12-2017

Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig ingen punkter.
Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 20-12-2017
Til direktionsmøde den 3. januar 2018 er der følgende punkt til behandling:


Program for chefforum møde den 7. marts 2018.
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Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør
Michael Kielsgaard Engelsbæk
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