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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:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. marts 2019



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. marts 2019



Voksen- og plejeudvalgets møde den 2. april 2019



Økonomiudvalgets møde den 9. april 2019

Gennemgang af dagsorden for:


Kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2019

Øvrige punkter til behandling


Beretningstekst til sagsrevision 2018



Aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreform m.v.

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Møde vedr. præsentation af detailhandelsanalyse hhv. den 9. april 2019 i Grenaa og
den 10. april 2019 i Auning.



Årsmøde for erhvervslivet, organisationer m.fl. den 11. april 2019.

1

Direktionen

10-04-2019

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 10-04-2019
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutningsprotokoller fra ovennævnte møder.
Øvrige punkter til behandling


Beretningstekst til sagsrevision 2018

Arbejdsmarkedschef

Erik

Holck

Hansen

deltog

i

punktet.

Sagsrevision

på

arbejdsmarkedsområdet har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger og de tidligere
revisionsbemærkninger fra beretningen for 2017 er bortfaldet. I forlængelse af de tidligere
revisonsbemærkninger blev der ledelsesmæssigt taget initiativer til at ændre sagsgange m.v.
Direktionen anerkender at afdelingens arbejde med at implementere disse initiativer også
viser sig i beretningen og afdelingen roses for at revisionsbemærkningerne er bortfaldet.
Sagen behandles på de relevante fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.


Aftaler mellem regeringen og Dansk Folkeparti om sundhedsreform m.v.

Velfærdsdirektøren præsenterede hovedelementer i forslag til sundhedsreform, herunder
styrket akutberedsskab og midler til det nære sundhedsvæsen (sundhedshuse). Såfremt
sundhedsreformen gennemføres vil det give anledning til at dagsordensætte den
sundhedsstrategiske retning for kommunen.
Velfærdsforvaltningen følger udviklingen med aftalen og tager sagen op i direktionen såfremt
der bliver nyt i sagen
Kommende møder, aktiviteter samt formål


Møde vedr. præsentation af detailhandelsanalyse hhv. den 9. april 2019 i Grenaa og
den 10. april 2019 i Auning.
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Drøftet.


Årsmøde for erhvervslivet, organisationer m.fl. den 11. april 2019.

Arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltog i punktet. På årsmødet drøftes vækst og
udvikling i kommunen samt synergi mellem erhvervsservice og arbejdsmarkedsindsatserne.
Årsmøder med erhvervslivet, industrien, byggeriet m.v. indarbejdes i årsplanen.


Opfølgningsmøde økonomi

Proceduren i forbindelse med statusmøder for økonomi (der afholdes tirsdage) er: 1) at
dagsorden med tilhørende bilag gennemgås med kommunaldirektør onsdag i ugen før mødets
afholdelse 2) at dagsorden med materiale til mødet udsendes fredag.
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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 10-04-2019
Drøftet.

4

Direktionen

3.

10-04-2019

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 10-04-2019
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:


Direktionens årsplan



Fase 2 af faseopdelt forandringsproces – gennemgang af rapport



Partnerskabsaftale med Aarhus Universitet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
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Bilag:
1 Åben Årshjul for direktionen 2019

19847/19

Beslutning i Direktionen den 10-04-2019


Direktionens årsplan

Følgende emner indarbejdes:
- Plan- og Udviklingsstrategi
- Årsmøder med erhvervslivet, industri, byggeri m,v.


Fase 2 af faseopdelt forandringsproces – gennemgang af rapport

Der afholdes økonomiudvalgsmøde d. 12.april med henblik på at økonomiudvalget udarbejder
indstilling til kommunalbestyrelsens møde d. 23. april.


Partnerskabsaftale med Aarhus Universitet.

Souschef Thøger Terp udarbejder en strategi for implementering af aftalen som behandles på
chefforum den 6/7 juni. Herunder indgår bl.a. konkrete initiativer, der kan igangsættes
umiddelbart (”praktikantmodel” m.v.), udbredelse af kendskabet til og information om
konkrete emner/ fagområder, der kan tages op i samarbejdet. Formålet er, at de enkelte
fagområder anvender samarbejdsmulighederne i partnerskabsaftalen.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til de kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter:


Håndbog for kommunalbestyrelsen – årsplan



Principiel drøftelse af direktørerne som kontaktperson for virksomheder – inden for
rammerne af en tankegang om én indgang



Konsekvenser af Folketingsvalg 2019



Oplæg om prisuddeling



Implementering af fase 2.



Ferieplan

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 10-04-2019
Drøftet.
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Bilagsoversigt
4.

Punkter til behandling
1.

Årshjul for direktionen 2019 (19847/19)
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Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Miljø- og kulturdirektør Lotta Dybdahl
Sandsgaard
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