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Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener. Fælles opfølgning på centrale
temaer og strategisk problemløsning.
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. december 2018



Miljø- og teknikudvalgets møde den 18. december 2018



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. december 2018



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 20. december 2018.

Gennemgang af dagsorden for:

Øvrige punkter til behandling


Kommissorium for revideret indspil om infrastruktur KKR og RM.



Kommissorium for styregruppe i forbindelse med etablering af 10. klasses tilbud.



Status på havbrug.



Status på torvet i Grenaa



Projekt mellem Gl. Estrup, VIA og skole- dagtilbud vedr. kommunal støtte via puljer

Kommende møder, aktiviteter samt formål
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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 21-12-2018
Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen i punktet.
Direktionen gennemgik beslutningsprotokoller fra ovennævnte møder.
Øvrige punkter til behandling
Kattegatcenter
På baggrund af henvendelse fra Kattegatcenteret forlægges to sager til politisk behandling :
Den første sag forelægges i KFU 28/1, ØK 5/2 og KB 19/2
Den efterfølgende sag forelægges 12/3 ØK og KB 19/3
Kommissorium for revideret indspil om infrastruktur KKR og RM.
Direktionen drøfter sagen, når der foreligger nyt materiale.
Kommissorium for styregruppe i forbindelse med etablering af 10. klasses tilbud.
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. december 2018, at:


Viden Djurs skal overtage ansvaret for driften af skoletilbuddet til alle 10. klasseelever
i Norddjurs Kommune fra og med skoleåret 2019/20.



de forskellige gymnasietilbud på ungdomsuddannelserne i Norddjurs Kommune skal
indgå ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om GYM10.



der skal nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Norddjurs Kommune og
ungdomsuddannelserne i kommunen, der har til formål at koordinere samarbejdet og
skabe brobygning mellem uddannelserne.
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Velfærdsdirektøren foreligger forslag til kommissorium til politisk behandling i børne- og
ungdomsudvalget i januar.
Status på havbrug.
Miljø- og kulturdirektøren samler op på drøftelsen i direktionen med henblik på høringssvar i
forhold til havplan. Direktionen genoptager sagen 2 januar.
Miljø- og kulturdirektøren tilrettelægger, at høringssvaret skal politisk behandles.
Status på torvet i Grenaa
Der sikres en fortsat ekstern kommunikation om status på arbejdet med at færdiggøre
projektet.
Projekt mellem Gl. Estrup, VIA og skole- dagtilbud vedr. kommunal støtte via puljer
Kommunaldirektøren orienterede om projektet, hvor der medfinansieres med 25.000 kr. Der
kan ansøges om øvrig tilskud til projektet fra kulturpuljen under kultur- og fritidsudvalget.
Status kollektiv trafik
Velfærdsdirektøren tager initiativ på en samlet oplæg vedr. kombination af skolebuskørsel og
kollektiv trafik. Miljø- og kulturdirektøren giver tilbagemelding på hvilke medarbejdere der
skal deltage i arbejdet.
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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 21-12-2018
Drøftet.
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Information fra regionale fora, herunder kommende møder og aktiviteter
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



RAR Østjylland (Regionale Arbejdsmarkedsråd).



Rådet for fremtidens kompetencer.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 21-12-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019 understreges kommunernes rolle mht. at
implementere verdensmålene lokalt igennem partnerskaber om bæredygtig lokal udvikling, og
målene indgår f.eks. også som ramme for Region Midtjyllands udviklingsstrategi.
Direktionen i Norddjurs Kommune arbejder med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling som en overordnet begrebsramme, for at sikre fokus på at arbejde innovativt og
fokusere på eksekvering og langsigtede effekter inden for kommunens forskellige fagområder
som fx bosætning, omsorg, uddannelse, miljø, sundhed og infrastruktur.
Verdensmålene giver mulighed for at arbejde værdibåret og retningsskabende og kan styrke
de tværgående perspektiver igennem et helhedsfokus på kommunen som samfund med en
række emnemæssige udfordringer.
På de områder, hvor det giver værdi, lader direktionen derfor verdensmålene fungere som
kobling til konkrete udviklingsprojekter og tværfaglige samarbejdsformer, og lader dem være
styrende for udviklingen af eksterne partnerskaber, samt inddragelse af borgere og
civilsamfund.
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen



Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge



Motion for livet.



Kørsel



Status på faseopdelt forandringsproces
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 21-12-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen
Kommunaldirektøren orienterede om, at der i forbindelse med at erhvervs- og
arbejdsmarkedsdirektørens jobskifte har været dialog med cheferne på området om håndtering
af ledelsessituationen. Kommunaldirektøren rykker lidt tættere på cheferne og deltager i
udvalgsmøderne, hvor cheferne også deltager med henblik på den faglige håndtering af
sagerne

på

udvalgsmøder.

Arbejdsmarkedschefen

er

kontaktperson

for

udvalgets

formandskab.
Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge
Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltog i punktet
Direktionen behandlede forslag om en tidlig og målrettet indsats for nedbringelse af
sygefraværsperioden for sygemeldte ansatte i Norddjurs Kommune i et tæt samarbejde
mellem jobcenter, borger/medarbejder og arbejdsgiver.
Arbejdsmarkedschefen justerer forslaget og udarbejder en procesbeskrivelse til brug for
fornyet behandling i direktionen d. 9/1, hvorefter chefer, ledere samt MED-udvalgets
involveres.
Motion for livet.
Miljø- og kulturdirektøren informerede om status, herunder at projektgruppen har haft møde
med DGI med henblik på udarbejdelse handleplan.
Miljø- og kulturdirektøren samler op på projektet i forvaltningen og følger det tæt.
Kørsel

8

Direktionen

21-12-2018

Stabschefen præsenterede status på skøn over udgifter til anskaffelser m.v. der skal
forelægges for økonomiudvalget i sag om eventuel ændring af befordringsgodtgørelse fra høj
sats til lav sats.
Repræsentanter fra hovedudvalget er 20.12 blevet præsenteret for beregningerne af skønnet.
Status på faseopdelt forandringsproces
Interviewrunden er i godt gang og de første interview er vel gennemført og interviewrunden
afsluttes i januar. Den 28/1.-29/1 involveres medarbejderne på de respektive chefområde, jf.
tidsplanen. Det er vigtigt fortsat at informere om processen i de respektive med-udvalg og
relevante fora.
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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.
Direktionsmødet den 2. januar 2019 holdes kl. 9.00-11.00.
Beslutning i Direktionen den 21-12-2018
Til direktionsmødet 2./1 2019:


Nytårskur for lederne d. 7/1



Udmøntningsplan



Skabelon for aftaler mellem fagchefer og økonomi

Til direktionsmødet 9/1 2019:


Fastholdelse af medarbejdere i Norddjurs Kommune på sygedagpenge



Overdragelse fra erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren
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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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