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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:


Kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2019

Gennemgang af dagsorden for:


Kultur- og fritidsudvalgets møde den 27. maj 2019



Miljø- og teknikudvalgets møde den 28. maj 2019



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 28. maj 2019



Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. maj 2019

Øvrige punkter til behandling


Krydsningsspor Vestre Strandallé – status



Samarbejde – beredskab og almene boligforeninger

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Kultur- og fritidsudvalgets møde den 27. maj
o Dansk Kyst- og Naturturisme
o VisitAarhus - Strategi- og resultatkontrakt.
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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 22-05-2019
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger på ovennævnte møder.
På næste direktionsmøde behandles budgetanalyser om jordforsyning, herunder strategisk
byggemodning.
Krydsningsspor Vestre Strandalle
Sagen behandles på baggrund af forudgående drøftelser og vurderinger mellem staben og vej
og ejendom på direktions møde 29. maj med følgende tre emner:


Økonomi



Juridisk afklaring



Tilrettelæggelse af politisk proces

Samarbejde – beredskab og almene boligforeninger
Drøftet og vej- og ejendomschef Kim T. Jensen tager muligheder med i det videre arbejde
med facillity management.
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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 22-05-2019
Direktionen drøftede hovedoversigt med budgetopfølgning for april .
Hovedoversigten viser i hovedtræk det samme som budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019,
der blev behandlet af kommunalbestyrelsen d. 21. maj.
Der er således udfordringer med at overholde det vedtagne budget. Den største udfordring er
på driften, hvor børne- og ungdomsudvalget og voksen og plejeudvalget indmelder et
merforbrug på driften indenfor servicerammen. Begge udvalg vil i henhold principper for
økonomistyring skulle finde kompenserende besparelser, så merforbruget på driften kan
nedbringes, og servicerammen
overholdes. Der tages initiativ i fagudvalget ved de kommende fagudvalgsmøder.
Kommunaldirektøren orienterede om, at forligskredsen 21. maj har afholdt møde samt har
orienteret næstformand i hovedudvalget herom.
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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


VisitAarhus



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 22-05-2019
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



Implementering fase 2



Chefforumseminar den 6.-7. juni 2019

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
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Bilag:
1 Åben Årshjul for direktionen, pr. 16. maj 2019

76031/19

Beslutning i Direktionen den 22-05-2019
Direktionens årsplan
Drøftet.
Implementering fase 2
Direktionen drøftede implementering som kører planmæssigt.
Chefforumseminar den 6.-7. juni 2019
Der bliver bl.a arbejdet med følgende emner på seminaret: Leadership Pipeline, CDEU
kontoret, ledelse, økonomi og uddannelsesparathed.
Smart City – afrapportering af projekt
Drøftet. Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen foranlediger en yderligere forberedelse af sagen
i forhold til den udvalgsmæssige placering og beskrivelse af partnere i projektet forud for den
politiske behandling af sagen.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig følgende punkter:


Konsekvenser af Folketingsvalget 2019



Ferieplan

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 22-05-2019
Emner til kommende direktionsmøder:


Konsekvenser af Folketingsvalget 2019



Opfølgning på henvendelse fra Dansk Socialrådgiverforening



Opfølgning på Chefforumseminar 6.-7 juni

På direktionsmøde 29. maj er der følgende emner under punkt 1:


Krydsningsspor Vestre Strand allé

På direktionsmøde 29. maj er der følgende emner under punkt 4:


Budgetanalyse om likviditet – kassebeholdnings størrelse i forhold til forpligtigelser
m.v.



Ferieplan
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