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Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Gennemgang af beslutningsprotokol for:


Børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. september 2018



Voksen- og plejeudvalgets møde den 25. september 2018



Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. september 2018



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. september 2018



Økonomiudvalgsmøde den 2. oktober 2018

Gennemgang af dagsorden for:


Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2018.

Øvrige punkter til behandling


Høring skolestruktur – status



Regionale besparelser kollektiv trafik

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 03-10-2018
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte politiske møder.
I forhold til økonomiudvalgets møde efterspurgte Mads Nikolajsen svar på spørgsmål fra 12.
september. Velfærdsforvaltningen udarbejder svar, der sendes udarbejdes snarest mulig.
I forhold til udarbejdelse af svar til kommunalbestyrelsesmedlemmer


Generelt har fagdirektørerne fornyet opmærksomhed på at der udarbejdes svar på
spørgsmål

stillet

af

kommunalbestyrelsesmedlemmer

inden

for

tidsfristen.

Fagdirektørerne tager informere de respektive sekretariater/fagområder om dette.


Kommunaldirektøren deltager på kommende sekretariatschef møde for at drøfte
emnet.



Direktionen vil løbende drøfte emnet og ideer til håndtering af spørgsmål/svar.

På det kommende møde i økonomiudvalget forelægges Poul Due Jensens Fond en status på
arbejdet, således det beskrives hvilke projekter der har fået tilsagn fra fonden.
Øvrige punkter til behandling.
Vedr. høring skolestruktur – status
Drøftet.
Regional besparelser kollektiv trafik
Miljø- og kulturforvaltningen udarbejder udkast til borgmesterbrev til Region Midt i forhold
til Regionrådsformandens information vedr. regionale besparelser.
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Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
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 03-10-2018
Drøftet.
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Information fra regionale fora
Åben sag
Sagsgang
DIR
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:
Generelle emneområder


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)



K98



Business Region Aarhus

Fagområder


Destination Djursland



Center for Offentlig Ledelse



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 03-10-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Orientering om borgmesterens og kommunaldirektørens møde med Djurslands Bank.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 03-10-2018
Til orientering.
På økonomiudvalgets møde d. 6/11 forelægges sag med tidsplan m.v. for gennemgang af
kommunale bygninger for så vidt angår brandsikkerhed.
Det er aftalt med TR fra henholdsvis HK og Dansk Socialrådgiverforening, at de afholder en
times orienteringsmøder (HK afholder møde i Grenaa og i Allingåbro)for deres medlemmer i
forbindelse med de besparelser der forventes i det kommende budget.

6

Direktionen

5.

03-10-2018

Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
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 03-10-2018
På kommende møder:


Udmøntning af budget



Analyse fra KL – efter økonomiudvalgets behandling.
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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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