Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Mødelokale 250, rådhuset

Dato:

Mandag den 26. august 2019

Start kl.:

12:00

Slut kl.:

16:00

Medlemmer:

Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)
Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen
Fællesforvaltningsdirektør Lars Kirkegaard

Fraværende:
Bemærkninger:

Kl. 13.00 deltager socialchef Hanne Nielsen og arbejdsmarkedschef Erik
Holck Hansen i pkt. 4.
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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 21. august 2019 (se Prepare)



Miljø- og teknikudvalgets møde den 22. august 2019 (se Prepare)

Gennemgang af dagsorden for:


Kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2019



Børne- og ungdomsudvalgets møde den 29. august 2019

Øvrige punkter til behandling


Budget 2020 - budgetemner



Nytorv



Status på skolebuskørsel

Kommende møder, aktiviteter samt formål


Møde i §17 stk. 4-udvalget den 2. september 2019
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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 26-08-2019
Dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder gennemgået.
Budget 2020 – budgetemner
Borgmesteren og kommunaldirektøren rammesatte en række af emnerne og det blev aftalt, at
fællesforvaltningsdirektøren foranlediger en administrativ belysning af emner med
tilbagemelding til borgmester og kommunaldirektør senest d. 11/9. Fagdirektørerne
foranlediger en kvalitetssikring af svarene med involvering af fagcheferne, og
kommunaldirektøren står i øvrigt til rådighed for yderligere drøftelse af de emner, der skal
belyses.
Nytorv
Materiale blev forelagt og der tages ikke yderligere initiativ på nuværende tidspunkt.
Status på skolebuskørsel
Fællesforvaltningsdirektøren vil sætte mødet op med de vigtigste administrative interessenter
med henblik på at evaluere samt sikre, at organisationen er præcis i forhold til håndtering af
opgaven fremover. Mødet vil finde sted i denne/kommende uge.
Fællesforvaltningsdirektøren foranlediger en tilbagemelding på direktionsmøde d. 11/9.
Kommende møder, aktiviteter samt formål


Møde i §17 stk. 4-udvalget den 2. september 2019

Administrativt deltager Kommunaldirektør Christian Bertelsen, Velfærdsdirektør Kenneth
Koed Nielsen, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og sekretariatschef Rikke Thind.
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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 26-08-2019
Drøftet.
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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 26-08-2019
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 (bilag vedlagt)



Implementering af fase 2



Konkretisering af oplæg til implementering af fase 2 mellem socialområdet og
arbejdsmarkedsområdet. Socialchef Hanne Nielsen og arbejdsmarkedschef Erik Holck
Hansen deltager.

6

Direktionen

26-08-2019

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019

98067/19

Beslutning i Direktionen den 26-08-2019
Direktionens årsplan
Drøftet.
Implementering af fase 2 - Konkretisering af oplæg til implementering af fase 2 mellem
socialområdet og arbejdsmarkeds-området.
Socialchef Hanne Nielsen og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen deltog i drøftelsen af
punktet.
Til direktionsmødet 25/9 præciseres oplægget, herunder med følgende forhold:


Målgruppebeskrivelser,



Antal borgere og medarbejdere



Økonomien, herunder fordelingen af budget i forhold til fagudvalgene



Forslag til formuleringer af styrelsesvedtægten med henblik på etablering af den
helhedsorienterede indsat og ressortfordelingen mellem fagudvalgenes fremover.

Der udarbejdes ligeledes til 25/9 et forslag til dagsorden til den politiske behandling, hvor
rammesætningen af ordningen om en helhedsorienteret organisering tydeliggøres, herunder
borgerperspektivet.
Procesmæssigt indarbejdes gruppeformandsmøde med deltagelse af berørte udvalgsformænd
forud for høring og politisk behandling i fagudvalgene.
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Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til kommende direktionsmøder er der foreløbig nedenstående punkter:


Implementering af Fase 2 – generelt på som punkt ved alle direktionsmøder



Møde med ny beredskabsdirektør



Fagchefers deltagelse i direktionsmøder
o Erik Holck Hansen den 18. september 2019
o Søs Fuglsang den 22. oktober 2019
o Trine Grejsen den 4. november 2019
o Kim Bruun Nielsen den 18. december 2019



Én indgang for større virksomheder og foreninger (11. september 2019)

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 26-08-2019
Til orientering.
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Punkter til behandling
1.

Årshjul for direktionen, pr. 26. juni 2019 (98067/19)
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Underskriftsside

Kommunaldirektør Christian Bertelsen
(formand)

Fællesforvaltningsdirektør
Kirkegaard

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Lars
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