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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:


voksen- og plejeudvalgsmøde den 28. februar 2018



økonomiudvalgsmøde den 6. marts 2018

Gennemgang af dagsorden for:


kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2018



voksen- og plejeudvalgsmøde den 14. marts 2018

Ingen øvrige punkter til behandling
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møde.
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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 07-03-2018
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:


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



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Drøftet
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Fagdirektørerne skal bidrage til forberedelsen af møderne, herunder til KD-net møderne, hvor
fagdirektørerne får dagsorden til kommentering i forhold til de indstillinger der er på sagerne
indenfor fagdirektørens område.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Stafetanalyse
(Erhvervs- og miljøchef Ulrik Christensen og chef for virksomhed, integration og
beskæftigelse Erik Holck Hansen deltager kl. 13.00).



Status på databeskyttelsesforordningen.



Status på overenskomstforhandlinger.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Status på informationssikkerhed

38209/18

Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Stafetanalyse.
Erik Holck Hansen (chef for virksomhed, integration og beskæftigelse) og Ulrik Christensen
(erhvervs- og miljøchef) og præsenterede arbejdet med stafetanalyse (en ”spørgeskema
metode”). Metoden kan anvendes til at indsamle data og viden for at udvikle og målrette
indsatser til fx erhvervsvirksomheder.
Fagdirektørerne anvender resultaterne i stafetanalysen på deres respektive områder, herunder i
udviklingen af deres indsatser overfor borgere og virksomheder
Status på databeskyttelsesforordningen.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orienterede om status med
implementering af forordningen samt at forberedelsen og implementeringen af forordningen
går planmæssigt (Der er vedlagt statusnotat).
Status på overenskomstforhandlinger.
Det er pt oplyst, at der er givet strejkevarsel rettet mod Norddjurs fra FOA (ældreområdet
undtagen nattevagter) på følgende områder:
Dansk Socialrådgiverforening: Socialrådgivere i jobcenteret.
Direktionen følger op på situationen ved hvert direktionsmøde.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der følgende punkter:


Befolkningsprognosen



Status på overenskomstforhandlinger.

Fremtidige punkter/emner:


Der er direktionsseminar d. 11/4-12/4, hvor direktionens rolle og funktion (idé,

beslutning og implementering) er blandt emnerne.


I 2019: Status på arbejdet i kommunalbestyrelsen

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 07-03-2018
Foruden ovennævnte punkter er:
Fremtidig punkt om spilleregler for finansiering af fremtidige uforudsete udgifter, hvori der
ikke indgår træk af Kassebeholdningen. Et udkast hertil skal behandles på økonomiudvalgets
møde i maj 2018. (jf. ØK beslutning d. 6. marts 2018)
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Bilagsoversigt
4.

Punkter til behandling
1.

Status på informationssikkerhed (38209/18)
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