Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Mødelokale 250, rådhuset

Dato:

Onsdag den 7. november 2018

Start kl.:
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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:


Ekstraordinært børne- og ungdomsudvalgsmøde den 5. november 2018



Økonomiudvalgsmøde den 6. november 2018

Gennemgang af dagsorden for:


Kommunalbestyrelsesmøde den 13. november 2018

Øvrige punkter til behandling


Besparelser på den regionale kollektive trafik



Anholt – plansag

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.
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Beslutning i Direktionen den 07-11-2018
Direktionen gennemgik ovennævnte beslutninger og dagsordener.
I forhold til sag om kørselstakst skal der til kommunalbestyrelsens møde udarbejdes et
tentativ skøn over udgift til anskaffelse af køretøjer, såfremt det besluttes at anvende lav sats
for kørsel.
Økonomiudvalget behandlede på mødet 6/11 information om faseopdelt forandringsproces i
organisationen. Informationen er i dag sendt til aftaleholdere, hovedudvalget og
kommunalbestyrelsen. Der opfordres til behandling i leder- og MED-organisationen bredt i
organisationen.

Øvrige punkter til behandling
Besparelser på den regionale kollektive trafik
Processen fremover, herunder udmøntningen af 1 mio. kr. der er afsat i budget 2019-2022 til
kompensation for de regionale besparelser er placeret i miljø- og teknikudvalget.
Anholt – plansag
Direktionssekretariatet

foranlediger

et

møde

mellem

borgmester,

udvalgsformand,

kommunaldirektør og miljø- og kulturdirektøren først/medio næste uge.
Vedrørende besøg om samarbejde med Halmstad regionen udarbejdes oplæg til møde om
fremtidig politisk-administrativ samarbejde.
Velfærdsdirektøren oplyste, at der søges en aftale med Dansk Lærerforening i forbindelse
med besparelserne på skoleområdet.
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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 07-11-2018
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 07-11-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:
Emner:


Udmøntning budget 2018

Udmøntningsplanen udarbejdes i samarbejde med forvaltningerne og behandles i direktionen
og efterfølgende i økonomiudvalget i januar 2019.


Sammenhængsreformen – mere frihed, lighed og tryghed samt de to reformspor:
o Færre regler og mindre bureaukrati
o Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats



Plan- og udviklingsstrategi



Strategisk kommunikation (Mathilde Loft Nørgaard og Heidi Irene Johannesen
deltager)

Opfølgnings-/orienteringspunkter:


Opfølgning på Made by Djursland – arrangement på Stena Line den 3. november
2018.



Status på henvendelse fra Dansk Outlet



Fastlæggelse af direktionsseminar

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 07-11-2018
Emner:
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Udmøntning budget 2018
Udmøntningsplanen udarbejdes i samarbejde med forvaltningerne og behandles i direktionen
og efterfølgende i økonomiudvalget i januar/februar 2019.
Sammenhængsreformen – mere frihed, lighed og tryghed samt de to reformspor.
Drøftet, herunder at en række af temaerne som adresseres i sammenhængsreformen blev
drøftet med ministeren ved hendes besøg i kommunen som led i hendes forberedelse af
reformen.
Plan- og udviklingsstrategi
Miljø- og kulturdirektøren gennemgik forslag til proces for udarbejdelsen, som er under
politisk behandling.
Miljø- og kulturdirektøren tilrettelægger behandling i direktionen i forhold til den samlede
proces.
Strategisk kommunikation (Mathilde Loft Nørgaard og Heidi Irene Johannesen deltog)
Drøftet med udgangspunkt i notat/beskrivelse af strategisk kommunikation i Norddjurs
Kommune.
Notat justeres i forhold til rolle og forventningsafstemning, borgerrettet information og
krisekommunikation.
Emnet vil også indgå på chefforums møde d. 14/11.

Opfølgnings-/orienteringspunkter:
Opfølgning på Made by Djursland – arrangement på Stena Line den 3. november 2018.
Drøftet.
Status på henvendelse fra Dansk Outlet
Miljø- og kulturdirektøren har dialogen og kontakten til virksomheden.
Fastlæggelse af direktionsseminar
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Der holdes direktionsseminar onsdag 5/12.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.


Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge



Detailhandelsanalyse

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 07-11-2018
Udfordringsretten behandles endvidere på kommende møde.
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner herunder Grenaa Gymnasium.
Tema om plan- og udviklingsstrategi
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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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