Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL
Sted:
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1.

Konstituering
00.22.04.A30

18/3

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Det fremgår af § 17 i lov om kommunernes styrelse, at kommunalbestyrelsen nedsætter et
eller flere stående udvalg.
Det bemærkes i den forbindelse, at de stående udvalg selv vælger deres formand samt
næstformand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1.
Valget ledes af det tilstedeværende udvalgsmedlem, der har længst anciennitet som
kommunalbestyrelsesmedlem.
Kommunalbestyrelsen godkendte på det konstituerende møde den 6. december 2017 følgende
sammensætning af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:


Else Søjmark (A)



Lars Pedersen (A)



Lars Sørensen (V)



Diana Skøtt Larsen (O)



Michael Vejlstrup (I)



Benny Hammer (C)



Ulf Harbo (Ø)

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Borgmesteren indstiller, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget konstituerer sig med
formand og næstformand.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2018
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget konstituerede sig med Else Søjmark som formand og
Lars Sørensen som næstformand.
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2.

Generel introduktion til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område
00.01.00.A00

17/19592

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På mødet vil erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard Engelsbæk give en
introduktion til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område.
Introduktionen vil blandt andet bestå af følgende punkter:


Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder



Politikker og handleplaner



Forvaltningen – organisation og arbejdsopgaver



Indtægter og udgifter på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område



Eksterne samarbejdspartnere



Historik



Kommende reformer



Væsentlige politiske udfordringer

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at introduktionen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2018
Taget til efterretning.
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3.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen for
2018
00.22.04.G01

18/1

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal godkende mødetidspunkter og indholdet af
arbejdsplanen for 2018. Der skal tages stilling til følgende punkter:


Mødedatoer og –tidspunkter for 2018
Kommunalbestyrelsen har vedtaget mødeplan for 2018; mødedatoer og –tidspunkter
for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møder fremgår af vedhæftede arbejdsplan.
Disse skal godkendes af udvalget.



Arbejdsplan for 2018
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget for 2018. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året.
Derfor foreslår forvaltningen, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på hvert møde
godkender arbejdsplanen for den resterende del af 2018.

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at mødetidspunkter og arbejdsplan
godkendes.
Bilag:
1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018

4

1587/18

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

09-01-2018

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 09-01-2018
Mødetidspunkt skal som udgangspunkt være fra kl. 15.00-18.00. Ved dialogmøder eller andet
kan tidspunktet ændres.
Med denne ændring godkendes arbejdsplanen som udgangspunkt for udvalgets arbejde, idet
der dog løbende kan ske justeringer efter behov.
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Bilagsoversigt
2.

Generel introduktion til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område
1.

3.

Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune (1074/18)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen for
2018
1.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2018 (1587/18)
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Underskriftsside

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Michael Vejlstrup (I)

Benny Hammer (C)

Ulf Harbo (Ø)
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