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Norddjurs Kommune
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1.

22-05-2018

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 dagsorden for:


kultur- og fritidsudvalgsmøde den 28. maj 2018



voksen- og plejeudvalgsmøde den 29. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 22-05-2018
Direktionen gennemgik dagsordener for ovennævnte møder.
Direktionen afventer rapporten om budgetanalyse vedrørende bosætning (til- og
fraflytningsmønstre) og vil herefter vurdere eventuel behandling i direktionen.
Direktionen har drøftet henvendelse fra Kattegatcentret om eventuel vedtægtsændringer. Der
foretaget en undersøgelse om det juridisk grundlag for vedtægter og behov for ændringer. Der
er således ikke en juridisk udfordring, der indebærer, at vedtægterne skal ændres.
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Henvendelse

vedrørende

politikeres/udvalgsformænds

22-05-2018

mulighed

for

at

benytte

kontorfaciliteter til forberedelse m.v. drøftes og direktionssekretariatet foretager en vurdering
af spørgsmålet.
Velfærddirektøren sender beslutning/materiale vedrørende Hal 22 til direktionen.
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22-05-2018

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 22-05-2018
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 22-05-2018
Drøftet.
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22-05-2018

Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Markedsføringsstyregruppe.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 22-05-2018
Direktionen drøftede oplæg til styregruppe for tværgående markedsføring. Chef for
ungeindsatsen Lotte Kruse deltager i styregruppen (I stedet for arbejdsmarkedschefen).
Miljø- og kulturforvaltningen tager initiativ til at indkalde styregruppen. Miljø- og
kulturdirektøren koordinerer dagsorden med kommunaldirektøren.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.


Årsplan/årshjul for direktionen



Digitalisering



Fokuseret erhverv

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 22-05-2018
På næste møde behandles følgende punkter:


borgerrådgiverens årsberetning for 2017



fokuseret erhverv
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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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