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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 19. november 2018



Miljø- og teknikudvalgets møde den 20. november 2018



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november 2018

Gennemgang af dagsorden for:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. november 2018



Økonomiudvalgets møde den 4. december 2018

Øvrige punkter til behandling


Proces og udarbejdelse af strategiske dokumenter – høringssvar til Regionens
udviklingsstrategi, som eksempel



Salg af landbrugsjord omkring Det Grønne Museum og Aarhus Universitet



Brug af arealer på Mølleskolen.



Status regionale besparelser på den kollektive trafik.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 28-11-2018
Direktionen gennemgik ovennævnte dagsordener og beslutninger.
Kultur- og fritidsudvalget har i sag om placering af skulptur i Grenaa besluttet at sagen skal
behandles i kommunalbestyrelsen. Til denne behandling vedlægges notat, herunder om de
mulige økonomiske konsekvenser ved scenarier.
Proces

og

udarbejdelse

af

strategiske

dokumenter

–

høringssvar

til

Regionens

udviklingsstrategi, som eksempel
Drøftet, og direktionssekretariatet er tovholder ved udarbejdelse af strategiske dokumenter,
herunder har til opgave at indhente fokuserede oplysninger fra de relevante fagforvaltninger,
når det er relevante. Sagen gennemgås i sekretariatschefgruppen.

Salg af landbrugsjord omkring Det Grønne Museum og Aarhus Universitet
Der forventes en sag til økonomiudvalget i januar 2019.
Brug af arealer på Mølleskolen.
Der arbejdes i fagforvaltningen med udarbejdelse af oplæg til anvendelse af arealerne.
Oplægget gennemgås i direktionen inden den politiske udvalgsbehandling, der forventes at
være i børne- og ungdomsudvalget.
Status regionale besparelser på den kollektive trafik.
Der arbejdes administrativt med regionen og Midttrafik på forslag til håndtering af konkrete
ruter.
Der

afholdes

møde

med

Syddjurs

Kommune

med

deltagelse

udvalgsformænd/udvalg, kommunaldirektør og miljø- og kulturdirektøren.
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Henvendelse vedr. UU til Syddjurs
Drøftet.
Der blev aftalt en generel procedure om at kommunaldirektør involveres forinden
henvendelse til andre kommuner.
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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 28-11-2018
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



RAR Østjylland (Regionale Arbejdsmarkedsråd).

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 28-11-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Detailhandelsanalyser



Handleplan på baggrund af KL rapport.



Henvendelse i ejendomssag.



Kørselssag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 28-11-2018
Detailhandelsanalyser
Miljø- og kulturdirektøren gennemgik analysen, og oplyste at kommunen afholder to
workshops med handelslivet fra Grenaa og Auning.
Handleplan på baggrund af KL rapport.
Handleplanen blev gennemgået og justeret med henblik på at økonomiudvalget skal behandle
handleplanen på møde d. 4/12.
Henvendelse i ejendomssag.
Miljø- og kulturdirektøren og stabschefen foranlediger nødvendige dokumentation og faglige
vurdering.
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Opsamling på møde med fra direktionen i Greve
På baggrund af direktionens møde med direktionen fra Greve Kommune, arbejdes videre med
afstemning overfor politiske niveau, herunder principielle overvejelser vedr. politikker, cyklus
for behandling af politikker og sammenhængen mellem de forskellige politikker.
Direktionssekretariatet samler overblik over politikker og plan for behandling for disse til
direktionsseminaret d. 5/12.
Kørselssag.
Der udarbejdes et tentativt skøn over udgiften til anskaffelse af køretøjer ved eventuel
beslutning om at indføre lav sats for kørsel.
Sagen forelægges økonomiudvalget 15/1 med skøn over anskaffelse af køretøjer. Sagen
drøftes på hovedudvalgets møde d. 30/11.
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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 28-11-2018
Til orientering.
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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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