Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Miljø- og kulturdirektørens kontor

Dato:

Onsdag den 31. januar 2018

Start kl.:

9:00
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Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
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Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl Sandsgaard
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1.

31-01-2018

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 beslutningsprotokol for:


miljø- og teknikudvalgsmøde den 23. januar 2018



erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 24. januar 2018



børne- og ungdomsudvalgsmøde den 25. januar 2018



kultur- og fritidsudvalgsmøde den 29. januar 2018

Gennemgang af dagsorden for:


økonomiudvalgsmøde den 6. februar 2018

Ingen øvrige punkter til behandling.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og den nævnte dagsorden
gennemgås.
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Beslutning i Direktionen den 31-01-2018
Direktionen gennemgik beslutninger og dagsordener fra de ovennævnte møder.
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31-01-2018

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. Herunder vil der på
direktionsmødet den 31. januar være særlig fokus på udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.
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 31-01-2018
Den samlede budgetopfølgning ultimo december 2017 blev gennemgået med henblik på at
den forelægges til politisk behandling for økonomiudvalget den 6. februar.
Direktionen har også fokus på udviklingen indenfor arbejdsmarkedsområdet, og i den
forbindelse vil det blive indstillet til økonomiudvalget, at der udarbejdes en økonomisk
analyse i henhold til kommunens regler for bevillinger og opfølgning vedrørende
merforbruget på arbejdsmarkedsområdet i forhold til kommunens samlede økonomi, herunder
eventuelle konsekvenser for budget 2018.
Der vil være fokus på politiske handlemuligheder på området i et kortsigtet og langsigtet
perspektiv. Analysen forankres i arbejdsmarkedsudvalget og behandles efterfølgende i
økonomiudvalget i marts/april 2018.
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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:


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)



Business Region Aarhus



DASSOS

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 31-01-2018
Der er foretaget konstituering af KKR og udpegning til diverse organer i KKR regi.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Kommissorium for Østergade

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Beslutning i Direktionen den 31-01-2018
Kommissorium for Østergade.
Forelægges til orientering for økonomiudvalget den 6. februar.
Trin i arbejdet:
1. indledningsvis afdækkes om bygningen er i forsvarlig stand
2. eventuel genhusning af medarbejdere i tidligere Voldby Skole eller ved i tilknytning
til hjemmeplejens lokaler ved Sundhedshuset i Grenaa
3. mulige varige løsninger: Re-etablering af Østergade eller mulighed for at placere
enheden i tilknytning til øvrige enheder på sundheds- og omsorgsområdet.
Der vil være inddragelse af arbejdsmiljørepræsentant i processen.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der følgende punkt til behandling:


Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder
med henblik på dialog med Realdania

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 31-01-2018
Indledende drøftelse af udvikling af kystområderne på tværs af de forskellige områder med
henblik på dialog med Realdania
Til brug for drøftelsen fremsender miljø- og kulturdirektør senest mandag morgen oplæg.
Natur og planchef Hanne Broe deltager.
På det kommende møde behandles endvidere følgende punkter:


oversigt over udpegninger til de nationale og regionale organer med henblik på at
klarlægge det administrative set up



proces for den kommende udviklingsstrategi (Natur og planchef Hanne Broe deltager).
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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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