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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:


Kultur- og fritidsudvalgets møde den 17. september 2018



Miljø- og teknikudvalgets møde den 18. september 2018

Gennemgang af dagsorden for:


Børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. september 2018



Voksen- og plejeudvalgets møde den 25. september 2018



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 26. september 2018

Øvrige punkter til behandling


Regionale besparelser på kollektiv trafik - beskrivelse af to scenarier (opfølgning på
direktionens beslutning d. 5/9)
1. En udskydelse af regionens besparelse i Norddjurs Kommune mod at
Norddjurs Kommune finder 1 mio. kr. til at investere i driften efter
udskydelsen udløber.
2. En intern omlægning og tilpasning af driften, der muliggør videre drift inden
for den eksisterende ramme.”



Status på udarbejdelse af brev til regionen vedr. letbanestation i Aarhus
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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 19-09-2018
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møde.
Vedr. regionale besparelser på kollektiv trafik - beskrivelse af to scenarier (opfølgning på
direktionens beslutning d. 5/9)
Miljø- og kulturdirektøren færdiggør beskrivelse af nedenstående scenarier d.d.
1. En udskydelse af regionens besparelse i Norddjurs Kommune mod at
Norddjurs Kommune finder 1 mio. kr. til at investere i driften efter
udskydelsen udløber.
2. En intern omlægning og tilpasning af driften, der muliggør videre drift inden
for den eksisterende ramme.
Scenarierne medtages på næste møde i forhandlingsgruppen vedr. budget 2019.
Vedr. status på udarbejdelse af brev til regionen vedr. letbanestation i Aarhus.
Miljø- og kulturdirektøren færdiggør brevet.
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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.
Status på budget 2019-2022
Der

gives

en

status

på

udarbejdelse

af

budgettet.

Direktionen

får

en

statusbeskrivelse/materiale på mødet.
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 19-09-2018
Status på budget 2019-2022
Kommunaldirektøren gav en status på udarbejdelse af budgettet.


Der

er

udarbejdet

anlægsforslag

vedr.

sprinkleranlæg

forhandlingsgruppen vedr. budget.


Der udarbejdes en kommunikationsplan for udmelding.
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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 19-09-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Opfølgning henvendelse om erhvervsgrund



Takstoversigt til budget 2019-2022



Orientering om og drøftelse af emner på mødet d. 21/9 i den interne følgegruppe til
Center for Offentlig ledelse (Thøger Terp deltager)



Status på lederuddannelser i regi af ØLA - Østjysk Ledelses Akademi (Thøger Terp
deltager)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 19-09-2018
Vedr. opfølgning henvendelse om erhvervsgrund
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren har på baggrund af henvendelsen dialogen om det
videre forløb.
Vedr. takstoversigt til budget 2019-2022
Direktionen gennemgik takstoversigten, der forelægges til politisk behandling i forbindelse
med 2. behandlingen af budgettet.
Vedr. orientering om og drøftelse af emner på mødet d. 21/9 i den interne følgegruppe til
Center for Offentlig ledelse
Kommunaldirektør Christian Bertelsen deltager i referencegruppen til Kronprins Frederik
Center for Offentlig i Ledelse. I den forbindelse er der nedsat en intern gruppe til drøftelse og
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sparring i forhold til at anvende roller med. Der afholdes møde i den interne følgegruppe d.
21/9. Dagsordenen for mødet er vedlagt.
Fremadrettet vil den årlige lederdag blive afholdt som en nytårskur i starten af året.
Status på lederuddannelser i regi af ØLA - Østjysk Ledelses Akademi
Thøger Terp gav på mødet en status over lederuddannelsesaktiviteterne i Østjysk
Ledelsesakademi.
Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt 67 ledere der har taget eller er i gang med
grundmodulerne på DOL og 33 ledere der har afsluttet en hel DOL.
Derudover blev der informeret om en række nye tiltag, herunder etablering af en DOL
målrettet skoleledere, som Østjysk Ledelsesakademi forventer at kunne udbyde første gang i
starten af 2020.
Direktionen får fremover forelagt status på aktiviteterne i ØLA i en fast cyklus (1- 2 gange
årligt).
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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 19-09-2018
Drøftet.
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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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