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Møde om Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitAarhus
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Mødet indledes med en præsentation af arbejdet i Dansk Kyst- og Naturturisme fra kl. 16.0017.00 efterfulgt af en kort status på VisitAarhus ved borgmester Jan Petersen 17.00-17.15.
Erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget

og

borgmesteren

er

inviteret

til

mødet.

Kommunaldirektøren deltager.
Møde om Dansk Kyst- og Naturturisme
Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlige for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele
Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og nye markedsandele. Indsatsen
sker i tæt samarbejde med blandt andet kommuner, regioner, turismeerhvervet, VisitDenmark,
MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk
Storbyturisme).


Hvad er Dansk Kyst- og Naturturisme?



Vækstprojekt Djursland – kapacitetsudvikling.



Hvad findes der ellers af projekter der kunne omfatte Norddjurs?
o Erfaringer fra Vestkystprojektet.

På mødet deltager Jacob R. Kirkegaard fra Dansk Kyst- og Naturturisme.
Dagsordenen på mødet er:
Introduktion til Dansk Kyst- og Naturturisme.
Arbejdet med udvikling af Djurslands turisme, herunder ”Vækstprojekt Djursland-Aarhus”.
Møde om samarbejdet med VisitAarhus
1
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Borgmester Jan Petersen giver en kort status på samarbejdet med det fusionerede VisitAarhus.
Strategi og resultatkontrakt med VisitAarhus behandles på kultur- og fritidsudvalgets møde
efterfølgende og på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. maj 2019.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Taget til efterretning.
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Procedure og rammer for anvendelse af arv
00.05.10.Ø34

14/10047

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Borgmester og kommunaldirektør deltager under behandlingen af punktet.
Norddjurs Kommune har i februar 2018 modtaget ca. 1,177 mio. kr. i arv.
Ifølge vedlagte testamente af den 21. december 2004 var Grenaa Kommune eneste arving
efter arvelader. Arven skal ifølge testamentet anvendes til formål, som bestemmes af den til
enhver tid valgte borgmester i samråd med kultur- og fritidsudvalget.
I forbindelse med skiftet af boet har de tyske skattemyndigheder imødekommet Norddjurs
Kommunes ansøgning om fritagelse for betaling af boafgift under henvisning til, at arven skal
benyttes til almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.
Beslutningsproces
Arvelader ønsker ifølge testamentet, at arven anvendes til formål, som bestemmes af den til
enhver tid valgte borgmester i samråd med kultur- og fritidsudvalget. Arveladers ønske
harmonerer dog ikke med reglerne i styrelsesloven, der skal følges i forbindelse med sagens
behandling.
Styrelsesloven § 31a indeholder en bestemmelse om, at borgmesteren har ret til at deltage i
udvalgsmøder, selvom borgmesteren ikke er medlem af det pågældende udvalg.
Borgmesteren har ret til at overvære både behandlingen og afgørelsen af udvalgets sager.
Borgmesteren har taleret under møderne, men ikke stemmeret. Borgmesteren kan heller ikke
omgøre en udvalgsbeslutning. Borgmesteren kan imidlertid lade en sag gå videre til
kommunalbestyrelsen, der så får lejlighed til at tage stilling til sagen.
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Processen for udmøntning af arven er drøftet med KL, hvor en proces ud fra styrelseslovens §
31a er bedste bud på korrekt håndtering af processen. KL bemærker desuden, at borgmesteren
ikke har indstillingsret i udvalget, samt at der ikke er grundlag for, at borgmesteren træffer en
borgmesterbeslutning efter styrelsesloven § 31.
Proces for udmøntning:
For at arven udmøntes på en måde, der imødekommer arveladers ønske, styrelsesloven samt
betingelserne for fritagelse for boafgift, deltager borgmesteren på kultur- og fritidsudvalgets
møder under punkter med ansøgninger om tilskud fra arven efter Svend Carlo Svenningsen.
Borgmesteren har ikke stemmeret, men kan lade en sag gå videre til kommunalbestyrelsen,
der så får lejlighed til at tage stilling til sagen. Endelig skal midlerne benyttes til almennyttige,
religiøse og/eller almenvelgørende formål; derudover er der ingen bindinger på formålet for
anvendelsen af midlerne.
Rammer for udmøntning:
Da der fra arveladers side ikke er angivet hverken formål eller målgrupper for midlerne fra
arven, spænder mulighederne fra uddeling af hele beløbet til et enkelt formål, til
puljeudmøntning til en række forskellige formål rettet mod en eller flere målgrupper.
Betingelsen er blot, at midlerne anvendes på almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende
formål.
a. Én gang til et større projekt.
b. I en pulje med nærmere beskrevne kriterier.
Forslag til pulje rettet mod børn og unge
Målgruppe:
Alle med ideer til kulturelle projekter eller arrangementer. Organisationer, selvorganiserede
grupper, foreninger samt institutioner kan søge.
Kriterier og principper for tildeling fra arven:
Kriterier der skal opfyldes:


Projekter skal udføres af eller involvere børn og/eller unge.
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Projekter skal have almennyttige, religiøse og/eller almenvelgørende formål.

Principper:


Der ydes støtte i form af underskudsgaranti og/eller direkte tilskud til projekter.



Arrangementer skal afholdes i Norddjurs Kommune. Dog kan tværkommunale
arrangementer/projekter støttes i særlige tilfælde.



Som hovedregel ydes der støtte til et projekt i ét år.



Medfinansiering fra andre parter er en fordel, men intet krav.



Projekter skal være rettet mod en åben bredere kreds og skal være offentligt
tilgængelige.



Forvaltningen kan udmønte beløb på op til 10.000 kr. løbende.

Ansøgningsfristen er som udgangspunkt 1. november og 1. marts. Midlerne udmøntes, til der
ikke er flere midler. Dette giver mulighed for at støtte et projekt med op til den til en hver tid
tilbageværende restsum.
En følgegruppe bestående af en repræsentant fra Norddjurs Fælles Elevråd, en repræsentant
fra ungerådet, en konsulent fra kulturområdet samt koordinator for Norddjurs Fælles Elevråd,
drøfter ansøgningerne og udarbejder en prioriteret liste til politisk behandling.
De tildelte midler kan udbetales aconto. Der skal dog i alle sager gøres rede for anvendelsen
af de tildelte midler, som minimum i form af simpelt regnskab for brug af pengene.
Erfaringer med puljemidler:
I budget 2019 var der til sammenligning 1,260 mio. kr. i puljer til forskellige formål under
kultur- og fritidsudvalget. Det er forvaltningens oplevelse, at mange etablerede institutioner
og foreninger er under økonomisk pres. Derfor søger og tildeles de ofte midler fra puljerne til
deres udviklingsprojekter. Puljerne med de bredeste kriterier har den største søgning, og især
krav om udviklingsaspekter eller begrænset målgruppe kan indsnævre ansøgerfeltet
betragteligt.
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Brede kriterier uden krav om nyskabende eller udviklende perspektiver giver mange
ansøgninger, hvoraf en del projekter/arrangementer kan have en karakter, hvor andre aktører
realiserer lignende projekter ved fx deltagerbetaling frem for kommunal støtte.
Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen er vedlagt sagen.
Økonomiske konsekvenser
Arven er afsat på en særskilt konto. Det vil derfor være muligt at anvende arven i 2019, uden
at det påvirker servicerammen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at
1. rammer for udmøntning af arv efter Svens Carlo Svenningsen drøftes
2. der vælges en model som arven kan udmøntes efter.
Bilag:
1 Åben Testamente

79347/19

2 Åben Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen

73446/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
1. Drøftet
2. Udskudt til næste møde
Lars Østergaard ønsker at protokollere følgende:


Venstre foreslår, at hele arven bruges på et kunsthus som tilbygning til Pavillonen i
Grenaa. Ifølge Peter Brandes og øvrige kunstnere mangler Norddjurs Kommune et
kunsthus, hvor kunstnere kan få mulighed for at fremvise deres kunst under optimale
forhold med hensyn til rum, lysindfald og øvrige faciliteter. Pavillonen i Grenaa har
mange udstillinger, og der kan komme betydeligt flere med såvel nye kunstnere samt
store etablerede kunstnere. Et kunsthus med en central placering er et synligt projekt,
hvor en tilvækst i kunstudstillingernes bredde vil glæde mange borgere og besøgende i
Pavillonen i mange år fremover.
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Venstre ønsker så mange forslag som muligt til brug af arven, inden der tages
beslutning om udmøntning af arven. Derfor ønsker Venstre en udskydelse af punkt 2,
så det sikres flere indkomne forslag.
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Budget 2020-2023 – anlægsforslag
00.30.00.Ø00

19/24

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Ifølge tidsplanen for budget 2020-2023 skal fagudvalgene i maj/juni 2019 prioritere
anlægsforslag på udvalgets eget område.
I budget 2019 blev der vedtaget en anlægsramme på 32 mio. kr. i 2020 for Norddjurs
Kommune. Hertil kommer, at kommunalbestyrelsen i marts 2019 har truffet beslutning om
bevilling af 15 mio. kr. til medfinansiering af Kattegatcentrets masterplan fase 1 i 2020, der
finansieres med salget af jord ved Gl. Estrup. Der er således tale om en samlet anlægsramme
på 47 mio. kr. i 2020.
Råderummet vurderes at være:

Budget 2020

Anlægsramme i 2020

47,0 mio. kr.

Kattegatcentret, masterplan fase 1

-15,0 mio. kr.

Køb af arealer omkring letbanen ved Grenaa og Trustrup stationer

-1,8 mio. kr.

Eksternt finansierede anlæg som genopretning af Højmose og restaurering
af Dystrup-Ramten søerne, lovbundne anlæg som dokning og udskiftning
af motor på færger og særligt presserende anlæg som fx tagflader på
Auning Skole og vandskade ved Vestre Skole

-5,4 mio. kr.

Reservepulje til overførte anlæg

-5,0 mio. kr.

Råderum

19,8 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående oversigt er der taget politisk stillingtagen til at anvende et
beløb til Kattegatcentret og til køb af arealer omkring letbanen. Herudover er der
igangværende anlæg, der er eksternt finansieret, hvor Norddjurs Kommune vil lide et tab ved
at trække sig ud og lovbundne anlæg som dokning af færger m.v. Samtidig er det vedtaget i
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den økonomiske politik, at der fremover skal indarbejdes en anlægsreserve til imødegåelse af
ekstra anlægsudgifter som følge af eventuelle overførsler af anlæg og eventuelle uforudsete
udgifter. Puljen skal medvirke til, at den aftalte anlægsramme overfor KL kan overholdes.
Forvaltningen vurderer – på baggrund af niveauet for overførelser - at der bør afsættes en
reservepulje på ca. 5 mio. kr. i 2020.
Samlet set er der forlods anvendt ca. 27,2 mio. kr. af den samlede ramme på 47 mio. kr. Der
resterer således et råderum på 19,8 mio. kr.
Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for
anlægsforslagene. Drøftelsen baserer sig på fagområdernes faglige prioritering af
anlægsforslagene.
Der har i direktionens drøftelse været et udgangspunkt om bevillingen til Kattegatcentret, som
er en del af temaet omkring Sydhavnens udvikling, Stenas udbygning af færgefart på tværs af
Kattegat og den deraf følgende turist- og erhvervsmæssige betydning. Derudover har der
været fokus på nødvendig vedligehold af tage, bygninger, herunder tag på Auning Skole samt
lovbundne opgaver omkring lokal færgefart. Endelig er der taget hensyn til tidligere trufne
politiske beslutninger, som eksempelvis køb af arealer omkring letbanen, eksternt
finansierede projekter og udbedring af vandskade på Vestre Skole.
Forvaltningernes faglige prioritering fremgår af den samlede oversigt over samtlige
anlægsforslag til budget 2020-2023, som er vedlagt dagsordenen.
Summen af de samlede anlægsforslag udgør 87,9 mio. kr. i 2020, og det har derfor været
nødvendigt at foretage en stram prioritering, idet der som opgjort ovenfor reelt kun er et
råderum på 19,8 mio. kr., som der kan prioriteres indenfor.
Anlægsforslagene er fagligt prioriteret fra 0-4, hvor dem med prioritet 0 er lovbundne anlæg,
politisk prioriterede anlæg, eksternt finansierede anlæg og et enkelt presserende anlæg vedr.
taget på Auning Skole. Herunder indgår også budgettet til jordforsyning, hvor nettobudgettet
over tid balancerer/går i nul, idet det er nødvendigt at budgettere med jordforsyning, da der i
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det enkelte budgetår ikke må afholdes anlægsudgifter til byggemodning og arealerhvervelser,
før der er opnået indtægter fra grundsalg. Projekter med prioriteringen 0=nul udgør 27,2 mio.
kr.
Herefter er der foretaget en prioritering i forhold til, hvilke anlæg der vurderes at være
nødvendige at gennemføre i 2020 for at sikre en fortsat proces med opfyldelse af
udviklingskrav samt vedligeholdelse. Disse projekter er prioriteret fra 1-4 med følgende
prioritet:
1: Anbefales på det kraftigste at gennemføre - skal
2: Anbefales at gennemføre - bør
3: Vil være hensigtsmæssig at gennemføre - kan
4: Ønske
Summen af projekter prioriteret med 1 udgør 17,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til det
råderum på 19,8 mio. kr., der er til stede.
På grund af anlægsrammens størrelse på 47 mio. kr. i budget 2020 er der er plads til de
vigtigste og uundgåelige projekter indenfor det budget på 47 mio. kr., der er til rådighed i
2020, hvilket svarer til projekter prioriteret med 0=nul og 1.
Herudover resterer et mindre beløb på 2,7 mio. kr., hvor der kan prioriteres i forhold til
forslag med prioritet 2.
Kultur- og fritidsudvalget skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde.
Anlægsbeskrivelserne og oversigt for eget udvalg er vedlagt som bilag.
Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper:


Anlæg, som udvalget vurderer er uundgåelige eller politisk prioriteret, får prioritet 0.



De anlægsforslag, som udvalget herefter helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1,
mens der foretages en prioritering fra 2 til 4, hvor 4 svarer til det forslag, som udvalget
bedst kan udvære.
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Af nedenstående tabel fremgår anlægsrammen for kultur- og fritidsudvalget, som lige nu er
gældende for år 2020-2022:
Mio. kr.

2020

Anlægsrammen

2021

2022

0

0

0

År 2023 er endnu ikke teknisk budgetlagt.
Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget prioriterer anlægsforslag
indenfor eget udvalgsområde.
Bilag:
1 Åben Anlægsforslag 2020 samlet oversigt

78391/19

2 Åben Anlægsforslag budget 2020 kultur- og fritidsudvalget

78290/19

3 Åben Anlægsforslag KFU-oversigt

78378/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Kultur- og fritidsudvalget besluttede at prioritere udvalgets egne anlægsforslag på følgende
måde:
Prioritet

Nr. i prioriteret Tekst
rækkefølge

0

A403

Kattegatcentrets Masterplan fase 1

3

A402

Grenaa Idrætscenter – renovering af østfacade og
etablering af springhal

3

A404

Baunhøj Mølle – renovering mølledelen

4

A401

Enslevgården
bygningsmassen
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Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
85.02.02.A00

18/18750

Åben sag

Sagsgang
KFU/BUU/MTU/EAU/VPU, ØK
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. august 2018, at der skulle gennemføres
en uvildig ekstern analyse af kommunens budgetstyring på udvalgte områder med sigte på
forbedringer af budgetprocessen.
Analysen blev gennemført af KL, som har udarbejdet en rapport indeholdende en række
anbefalinger til optimering af budget- og økonomistyring i Norddjurs Kommune.
KL’s analyse og den deraf følgende handleplan er et af flere allerede iværksatte tiltag med
henblik på at styrke økonomistyringen i Norddjurs Kommune.
Af øvrige tiltag, der er igangsat i løbet af de seneste to år, kan nævnes:


Indførsel af clearingsprincip for overførsler, så der maksimalt må anvendes 20% af
overførslerne forudsat at servicerammen overholdes.



Budgetanalyser med vægt på afbureaukratisering, forretningsgange og flyttemønstre.



Indførsel af spilleregler for håndtering af uforudsete udgifter.



Prioritering

af

fagudvalgenes

rolle

med

hensyn

til

budget-

og

servicerammeoverholdelse.


Rammebesparelse på 2 % på det brede administrative område.



Økonomichefen har gennemført dialogrunder med fagdirektørområderne med særligt
fokus på processen omkring budgetopfølgningerne samt drøftelser af mulighederne
for et endnu bredere og detaljeret samarbejde generelt vedrørende økonomistyring.



Der

er

indgået

og

igangsat

en

samarbejdsaftale

med

Økonomi-

og

indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norddjurs
Kommunes økonomistyring.
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Stabschefen og afdelingslederen for Budget, regnskab og analyse har været i dialog
med Favrskov Kommune for at erfaringsudveksle og drøfte økonomistyringsmetoder
og principper.



Der har været dialog i chefforum om samarbejdsaftaler og principper for
økonomistyring.

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2018 på grundlag af anbefalingerne i KL’s
analyse, at der skulle udarbejdes en handleplan, som blev forelagt og godkendt i
kommunalbestyrelsen den 11. december 2018.
Som en del af sagen blev det besluttet at status for implementeringen af handleplanen skal
behandles i direktionen, chefforum og økonomiudvalget inden sommeren 2019, samt at
tiltagene i handleplanen evalueres i fagudvalgene i maj måned 2019 efter implementering af
de enkelte tiltag.
I det følgende præsenteres de væsentligste elementer i handleplanen samt en status på
implementeringen heraf.
Handleplanen er overordnet opdelt i tre hovedtemaer:


Samspil mellem administrationen og det politiske niveau



Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion



Kompetence- og metodeudvikling.

Samspil mellem administration og det politiske niveau
Et centralt element i handleplanen omhandler involvering af det politiske niveau i forbindelse
med budgetlægningsproces og budgetopfølgninger. Handleplanen lægger derfor op til, at der
skal ske en øget inddragelse af fagudvalgene i forbindelse med behandling af det tekniske
budget på eget område. For at sikre dette, er det indarbejdet i budgetproceduren, at det
tekniske budget som noget nyt skal behandles af de enkelte fagudvalg i august måned, inden
økonomiudvalget behandler det samlede tekniske budget.
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Det blev desuden besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022, at økonomiudvalget
og udvalgsformænd sideløbende med budgetopfølgningerne holder månedlige statusmøder
om udmøntning af budget 2019, så der i tide kan reageres på tendenser til negativ udvikling i
økonomien generelt og specifikt.
Ligeledes

vil

der

hvert

år

blive

udarbejdet

2-3

budgetanalyser

for

at

give

budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. Budgetanalyserne udvælges ud fra en
turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en
betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en
analyse.
Til budget 2020 er der udvalgt følgende emner for budgetanalyser:
1. Arbejdsmarkedsområdet – er vi på rette vej?
a. En analytisk vurdering af det økonomiske
b. Et helhedsperspektiv omkring tilflyttermønstre, befolkningssammensætning og
sammenhæng til det sociale område.
2. Målsætning om kassebeholdning på 150 mio. kr. i gennemsnit set i forhold til
forpligtelser i form af selvforsikring m.v. og aktuelt behov i forhold til eksempelvis
kommende vejvedligeholdelse. Kassebeholdningens størrelse set i lyset af risici til
garantistillelser m.v.
3. Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning og behov for almene boliger.
Budgetanalyserne fremlægges for de relevante udvalg i maj-juni måned 2019.
I handleplanen lægges der desuden op til en ændring af antallet af budgetopfølgninger, som
foreslås reduceret fra tidligere 10 årlige budgetopfølgninger til 4 årlige opfølgninger til
politisk behandling. Ændringen begrundes med, at det ved udarbejdelse af færre
budgetopfølgninger med længere tidsmæssig afstand imellem bliver muligt at udarbejde
kvalitativt bedre og indholdsmæssigt tungere opfølgninger, dog med den fleksibilitet, at
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såfremt aktivitetstal eller udgifter udvikler sig anderledes en forventet, kan der i dialog med
det politiske niveau blive fremlagt supplerende opfølgninger.
Det er besluttet, at der i 2019 udarbejdes fire årlige budgetopfølgninger, som går videre til
behandling i ØK og KB på grundlag af forbrugstallene i marts, maj, august og oktober.
Direktionen præsenteres dog fortsat for en månedlig hovedoversigt, og der afholdes
månedlige statusmøder om udmøntning af budget 2019, hvor økonomiudvalget og
udvalgsformændene deltager.
Der er samtidig udarbejdet en ny skabelon for budgetopfølgningerne, som skal medvirke til at
give opfølgningerne øget tyngde samt styrke fokus på varslinger og opmærksomhedspunkter.
På børne- og ungdomsudvalgets og voksen- og plejeudvalgets områder udarbejdes der i 2019
månedlige opfølgninger til behandling på udvalgsmøderne, som følge af en særlig
risikovurdering i forbindelse med udmøntningen af de vedtagne besparelser til budget 2019.
Desuden er der på arbejdsmarkedsområdet først på året gennemført en trykprøvning af
budgettet for 2019. Derudover sker der en løbende drøftelse af effekter og ydelser, og der vil i
forbindelse med budgetlægningen for 2020 være en specifik drøftelse af eventuelle
omplaceringer i budgettet med udgangspunkt i udviklingen i antallet af borgere i forsørgelse.
Indholdet i budgetopfølgningerne fastlægges i dialog mellem staben og fagforvaltningerne og
udvikles løbende ved involvering af fagudvalgene.
Samspil mellem fagforvaltninger og den centrale økonomifunktion
Et andet centralt element i handleplanen er fokus på samspil, samarbejde og ansvarsfordeling
mellem økonomifunktionen og fagforvaltningerne. Her er dialog kombineret med
samarbejdsaftaler et væsentligt omdrejningspunkt, da de udstikker rammerne for et godt
samarbejde.
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Handleplanen har derfor været behandlet på chefforum for derigennem at sikre forankring af
implementeringen.
Der er i perioden december 2018 til februar 2019 afholdt møder og indgået samarbejdsaftaler
mellem staben og de enkelte chefområder. De væsentligste ting, der blev drøftet var, hvordan
samarbejdet mellem fagforvaltningerne og økonomi kunne styrkes, herunder at det er et fælles
ansvar at inddrage hinanden i opgaverne. Samtidig er der på blandt andet socialområdet aftalt
at arbejde med at få mere dataanalyse ind i arbejdet med budgetopfølgninger. Der vil ske en
opfølgning på samarbejdsaftalerne inden sommerferien 2019.
Aftalerne understøttes af en jævnlig mødeaktivitet samt etableringen af fysiske arbejdspladser
til økonomikonsulenterne i fagområderne 1-2 dage om ugen. Dette er implementeret på alle
relevante områder fra og med maj måned 2019.
En del af målet er også at styrke samarbejdet med hensyn til involvering og sparring på tværs
af faggrupper. Derfor vil der blandt andet blive nedsat en følgegruppe på skole- og
dagtilbudsområdet bestående af udvalgte medarbejdere fra skoler/børnebyer og staben, som i
forbindelse med opstarten på kommende års budget kan følge budgetarbejdet og fordelingen
af ressourcerne på skoleområdet. Desuden tilstræbes der en øget gennemsigtighed omkring
økonomien, hvilket der allerede er taget initiativ til ved, at der, f.eks. på børne- og
ungdomsudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev udsendt
oversigter over budgettildelingen og udmøntningsmodeller til aftaleholderne samt afholdt et
fælles dialogmøde i begyndelsen af året.
Kompetence- og metodeudvikling
Endelig omhandler en del af handleplanen faglighed og kompetenceudvikling i
økonomifunktionen. Der sker derfor en løbende vurdering og tilpasning i forhold til sikring af
medarbejdernes faglige udvikling og kompetencer, hvilket der også er særligt fokus på i
forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale. Der er samtidig fokus på, at
dialogen med fagforvaltningerne også omhandler behov for faglig udvikling og fokus på at
knytte økonomikonsulenterne tættere til den økonomistyring og sparring, der foregår på
fagområdet.
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I forbindelse med, at økonomikonsulenterne har 1-2 ugentlige arbejdsdage med fysisk
placering i fagområderne, medfører det en øget erfaringsudveksling og vidensdeling, som
styrker såvel økonomikonsulenternes som fagområderenes kompetencer samt højner det
faglige niveau generelt.
Som en del af metodeudviklingen er det desuden besluttet, at der i forbindelse med
årsregnskabet udarbejdes evalueringer af de anvendte budgetopfølgningsmetoder med henblik
på eventuelle justeringer, hvilket implementeres fra og med regnskab 2019.
Der er endvidere indgået og igangsat en samarbejdsaftale med Økonomi- og
indenrigsministeriet med henblik på sparring og kvalificering af Norddjurs Kommunes
økonomistyring. Formålet er samarbejde på et administrativt niveau og konkret udmøntning
via sparring og dialog vedrørende eksempelvis økonomisk politik og budgetstrategier.
Derudover er der et formål i samarbejdet med at skabe relationer mellem nøglepersoner i
ministeriet og Norddjurs Kommune om mere konkrete anliggender vedrørende kommunens
økonomi. Samarbejdet har en varighed i 2020 og 2021 med to årlige møder, fx i forbindelse
med budgetstrategien tilblivelse samt regnskabsaflæggelse.
Den

samlede

handleplanen

med

statusopdateringer

i

forhold

til

evaluering

af

implementeringen er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Stabschefen indstiller at evalueringen af handleplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's 67210/19
analyse
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Tiltrådt.
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Temaer op til budget 2020
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
På mødet i december 2018 besluttede udvalget, at der i 2019 skulle være et budgettema om
budget 2020.
Der vil på mødet være en status på disse emner:


Besparelserne udmøntet i budget 2019.



Foreningsportal (bookingsystem).



Regionalt spillested.



Kunsthal for Maritim Æstetik.



Puljemidler under udvalget.



Naturpark Randersfjord og kystens udviklingspotentialer.



Kulturring Østjylland og Europæisk Kulturregion.

Drøftelse af kultur- og fritidsudvalgets mål:


Værdi og aktiviteter for udvalgets midler.



Sammenhænge til andre udvalgsområder.



Harmonisering og forenkling af tilskudsregler.



Fokuserede indsatser.



Nemt at være frivillig.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at status tages til efterretning og målene drøftes.
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Bilag:
1 Åben Tema KFU 27. maj 2019 - Budget 2020
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Taget til efterretning og drøftet.
Præsentation fremvist på mødet er vedlagt beslutningsprotokollen.
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Orientering om ny turismestrategi for VisitAarhus
24.05.10.G01

19/15

Åben sag

Sagsgang
KFU/EAU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 11. december 2018 fusionen mellem Destination
Djursland og VisitAarhus.
Fusionen mellem Visit Aarhus og Destination Djursland er sket på basis af den eksisterende
fond –Fonden VisitAarhus - med henblik på at smidiggøre fusionsprocessen samt sikre
kontinuitet i arbejdet. Fonden for VisitAarhus fortsætter således med de ændringer, der følger
af lovændringer om erhvervsfremme og turisme; regionsrådets repræsentant udtræder, og i
stedet indtræder et medlem udpeget af Syddjurs og Norddjurs kommuner. På møde i marts
blev Nina Schmidt udpeget.
Fonden udarbejder en fælles vækststrategi, der omfatter såvel by- og erhvervsturisme som
kyst- og naturturisme, som sammen kan understøtte udviklingen af turismen i det samlede
område.
Bestyrelsen for Fonden VisitAarhus godkendte 25. april 2019 vedlagte strategi ”Keep
Momentum - Together”, som gælder frem til 2025. Strategien beskriver de kritiske indsatser,
som skal realiseres frem mod 2025.
Den reviderede strategi for VisitAarhus er planen for, hvordan VisitAarhus kan og vil bidrage
til, at turismen i de kommende år fortsat kan være med til at udvikle Aarhus, Øst- og
Midtjylland og Danmark som helhed. Geografisk dækker VisitAarhus Aarhus-området
bestående af Aarhus Kommune og Djursland. VisitAarhus løser opgaver med en bred kreds af
aktører i Øst- og Midtjylland og på nationalt plan.
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Strategien for VisitAarhus peger på en række forhold, der er særligt kendetegnende for
destinationen:


Tre stærke ben at stå på: storbyturisme, erhvervsturisme samt kyst- og naturturisme



Et bredt produktsortiment med appel til flere målgrupper og dermed flere
forretningsområder at spille på for virksomhederne



Kritisk masse i overnatningskapacitet samt potentiale og udbud i
oplevelsesmuligheder – hele året



God tilgængelighed – både transportmæssigt og digitalt



Dokumenteret position og resultatskabelse i markedet



Professionel destinationsledelse, der har markant opbakning fra private og offentlige
aktører

For så vidt angår Norddjurs Kommune er der særligt fokus på kyst- og naturturismen samt
Aarhus som korridor til Norddjurs, færgeforbindelsen til Sverige og investeringerne i
Kattegatcentret.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben VisitAarhus Strategi

77109/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Taget til efterretning.
Udvalget ønsker, at der i strategien på side 19, tredje afsnit tilføjes, at der også i Norddjurs
investeres betydeligt i projekter blandt andet i Kattegatcentret og Det Grønne Museum.
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Godkendelse af resultatkontrakt med VisitAarhus
24.05.10.G01

19/15

Åben sag

Sagsgang
KFU/EAU, ØK, KB
Sagsfremstilling
I forlængelse af Fonden VisitAarhus’ strategi, som behandles på et særskilt punkt på dette
møde, er der udarbejdet forslag til resultatkontrakter mellem Fonden VisitAarhus og
henholdsvis Syddjurs og Norddjurs kommuner for 2019-2022.
Vedlagte resultatkontrakt mellem Norddjurs Kommune og VisitAarhus danner rammen for og
viderefører det samarbejde, der har været mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner i
Destination Djursland. Resultatkontrakten udgør et samarbejdsgrundlag til brug for
afstemning af de fælles forventninger til samarbejdet i kontraktens løbetid.
I resultatkontrakterne peger kommunerne via allonger på de særlige fokusområder, som de
hver især har og som skal afspejle sig i turismearbejdet i kommunerne. Særlige fokuspunkter
for turismeindsatsen i Norddjurs Kommunes allonge til resultatkontrakt omfatter områder, der
er specielt kendetegnende for kommunen. Det drejer sig bl.a. om udvikling og styrkelse af
kyst- og naturturismen, turismefyrtårne som Kattegatcentret og kommunens museer, styrkelse
af de mindre turismeaktører, samt ny færgeforbindelse til Sverige. Herudover er der
opmærksomhed på puljer og projekter relevante for turismeindsatsen og fokus på
kompetenceudvikling i forhold til fremtidens turismeindsats.
Der afrapporteres hvert år i marts måned på resultatopfyldelsen i kontrakten dog således, at
der i den mellemliggende tid holdes halvårlige opfølgningsmøder mellem kontraktens parter.
VisitAarhus laver desuden halvårlige skriftlige opfølgninger på fremdriften i realiseringen af
kontraktens resultatkrav (indikatorer, direkte mål og aktiviteter). Disse indgår efterfølgende i
de løbende opfølgningsmøder.
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Hvert år i juni måned vil vedlagte allonge mellem Norddjurs Kommune og VisitAarhus blive
justeret, så den er tilpasset turismeudviklingen i Norddjurs. Første justering vil blive i juni
2020.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommunes bidrag til VisitAarhus udgør 2,463 mio. kr. i 2019 og finansieres af
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets budget. Bidraget reduceres med 2 % årligt i
budgetårene 2020-2022.
Kultur- og fritidsudvalgets budget rummer 0,130 mio. kr. til turismeservice på Anholt og
0,100 mio. kr. til drift af turistkontoret i Grenaa, der betales direkte til VisitAarhus. Øvrige
tilskud på turismeområdet finansieres af kultur- og fritidsudvalget – herunder tilskud til f.eks.
Djursland for fuld Damp/Stenvad Mosebrugscenter og Kattegatcentret.
Det fremgår af styrelsesvedtægten for Norddjurs Kommune, at kultur- og fritidsudvalget
varetager forvaltningen af kommunens opgaver vedrørende blandt andet turisme.
Turisme er en styrkeposition i Norddjurs Kommune og angivet som en sådan i
erhvervspolitikken.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at resultatkontrakten godkendes.
Bilag:
1 Åben Udkast - resultatkontrakt Norddjurs Kommune 13 maj 2019 (002)

77380/19

2 Åben Udkast - Allonge til resultatkontrakt VisitAarhus 090519 (002)

77378/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Tiltrådt.
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Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
18.16.00.A00

18/168

Åben sag

Sagsgang
KFU/BUU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018 at godkende indledning af en aftaleproces
omkring en kommuneaftale inden for DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) nationale
vision ”Bevæg dig for livet”. Forslag til kommuneaftalen og budget er vedlagt til
godkendelse.
Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Nordea-fonden og TrygFonden
indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere de to idrætsorganisationers vision
”Bevæg dig for livet” med stor opbakning fra Christiansborg og H.K.H. Kronprins Frederik.
Visionens målsætning er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af
befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Ved opstarten af projektet var status, at 68 % af
befolkningen var idrætsaktive, og 41 % var medlem af en idrætsforening.
For at nå visionen har ”Bevæg dig for livet” blandt andet fokus på kommunesamarbejde, og
der er pr. 1. maj 2019 17 kommuner, der har indgået aftaler. Målet med denne kommuneaftale
er at få flere idrætsaktive borgere i Norddjurs Kommune. Særligt med fokus på at få de
inaktive gjort idrætsaktive, samt at der er flere borgere, der dyrker foreningsidræt og anden
motion i fritiden.
Til udarbejdelsen af kommuneaftalen har der været nedsat en arbejdsgruppe i Norddjurs
Kommune på tværs af forvaltningerne, og udarbejdelsen er sket i et tæt samarbejde med
repræsentanter fra DGI Østjylland og ”Bevæg dig for livet” - kommuneenheden. På baggrund
af en længerevarende proces i arbejdsgruppen og dialog med råd og samvirker samt politiske
målsætninger og fokusområder er der udpeget nedenstående målgrupper og indsatsområder:
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Målgrupper:


Børn og unge



60+ årige

Indsatsområder:


Sundhed



Rum og rammer for bevægelse



Foreningsudvikling

Idrætsdeltagelsen blandt børn og unge samt 60+ årige er i Norddjurs Kommune generelt
lavere end i de andre østjyske kommuner, og der ligger et stort potentiale i at styrke disse
målgruppers deltagelse gennem initiativer inden for sundhed, rum og rammer samt
foreningsudvikling.
Kommentarer fra råd og samvirker er opsummeret i vedlagte notat.
I forhold til målopfyldelsen skal der inden for hvert indsatsområde udarbejdes handleplaner,
hvor indsatserne vil være videreførelse og mulig styrkelse af igangværende indsatser samt
iværksættelse af nye tiltag.
Måling af udviklingen i borgernes fysiske aktivitetsniveau vil ske gennem en årlig
benchmarking-undersøgelse blandt 4.000 borgere og via nationale undersøgelser på sundhedsog idrætsområdet.
Aftalen kommer til at omfatte hele Norddjurs Kommune.
Kommuneaftalen er en 5-årig aftale gældende fra den 1. september 2019.
Aftalen er dynamisk, hvor handleplanerne løbende kan blive justeret efter den politiske
styregruppes beslutning.
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Forud for kommunalbestyrelsens godkendelse af indledning af aftaleprocessen var sagen
sendt i høring hos Norddjurs Fritidsråd, der er positivt indstillet over for projektet, forudsat at
der ikke tages midler fra fritidsområdet til projektet.
Programstyringen er placeret under kultur- og fritidsudvalget, men det er et samarbejde på
tværs af fagområder. I aftalen indgår, at borgmester, formand for voksen- og plejeudvalget
samt formand for børne- og ungdomsudvalget deltager som repræsentanter for Norddjurs
Kommune i den politiske styregruppe sammen med formanden for kultur- og fritidsudvalget
og en udpeget repræsentant for Norddjurs Fritidsråd. Styregruppen mødes fast en gang årligt.
Parallelt med den politiske behandling i Norddjurs Kommune er aftaleudkastet sendt til
behandling i DGI og DIF, der begge er politisk opbyggede organisationer.
Økonomiske konsekvenser
Norddjurs Kommune vil understøtte projektet i form af medarbejdertimer svarende til 0,250
mio. kr. årligt til projektledelse.
Midler til benchmarkingundersøgelse i hvert kalenderår foreslås finansieret med 0,030 mio.
kr. årligt for perioden 2019 - 2024 fra idræts- og fritidspuljen. Puljen er på 0,200 mio. kr.
årligt, og der er på nuværende tidspunkt i 2019 givet tilsagn til 8 projekter for i alt 0,058 mio.
kr., hvorfor restbudgettet inden dette møde udgør 0,142 mio. kr.
Finansiering af projektet fra puljen for budget 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023 er under
forudsætning af, puljens tilstedeværelse efter budgetvedtagelse af budget 2020 og overslagsår.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at
1. aftalen godkendes
2. der afsættes 0,030 mio. kr. årligt for 2019, 2020 samt overslagsårene 2021 – 2024
finansieret fra idræts- og fritidspuljen.
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Bilag:
1 Åben Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norddjurs Kommune

78790/19

2 Åben Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast

78560/19

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet

79179/19

4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet

81769/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
1. Tiltrådt
Bente Hedegaard, Diana Skøtt Larsen, Karoline Bergkvist Søgaard og Fritz Birk Sørensen
ønsker, at berørte parter bliver involveret i udarbejdede af handleplaner. Der sikres
samskabelse ved ændring af rammer og vilkår. Det ønskes endvidere, at mennesker med
handicap indgår som en tredje målgruppe i projektet.
2. Tiltrådt
Der er indkommet høringssvar fra ældrerådet den 27. maj 2019. Høringssvar er vedlagt.
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Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune
20.00.00.A00

17/4243

Åben sag

Sagsgang
KFU/VPU, ØK, KB
Sagsfremstilling
En gruppe af frivillige fra råd og samvirker foreslår, at der arbejdes med en fælles
prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune i 2020 med såvel kommunalt støttede priser som
øvrige priser.
Norddjurs Kommune har fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra frivilligrådet,
handicaprådet, fritidsrådet, idrætsrådet, spejdersamvirket og Kulturelt Samvirke modtaget
vedlagte forespørgsel om, hvad der findes af kommunale priser samt et forslag om, at der
arrangeres en fælles prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune, der er åben for alle.
De kommunalt indstiftede priser har været uddelt på forskellig vis, og indenfor kultur- og
fritidsområdet har der efter afvikling af kulturdagen været afprøvet flere modeller. Erfaringer
fra andre kommuner viser, at deltagelse og omtale af en fælles prisuddelingsevent kan være
både positiv og omfattende. Der er to opmærksomhedspunkter, dels kan det store arrangement
tage fokus fra den enkelte pris, og dels er et stort arrangement forbundet med en større
økonomi. Arbejdsgruppens deltagere er erfarne frivillige og arrangører af diverse events.
Deres forslag til steder og indslag er i et ambitionsniveau, der med samling af kræfter og
økonomi virker realistiske.
Priser der uddeles i det kommunale regi:
Voksen- og plejeudvalget


Årets frivillig, der er i frivilligrådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.



Handicapprisen, der er i handicaprådets budget afsat 5.000 kr. til en pris.
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Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr. Heraf er der afsat 22.000 kr. til frivilligdagen
og årets frivillig. De 5.000 kr. anvendes til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet. Frivilligrådet vil fortsat skulle afsætte et mindre beløb til valghandling, som
hidtil har været en integreret del af frivilligdagen og uddeling af prisen årets frivillig.
Frivilligrådet er positiv overfor, udover den kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. af det
afsatte budget som medfinansiering til en fælles prisuddeling.
Handicaprådet har et årligt budget på 48.000 kr. Heraf er der afsat 7.000 kr. til kåring af årets
frivillig. Der anvendes 5.000 kr. til en kontant pris, og det resterende beløb er til selve
arrangementet. Handicaprådet havde i 2018 et mindreforbrug på 20.000 kr. Mindreforbruget i
2019 forventes at blive mindre end i 2018. Handicaprådet er positiv overfor, udover den
kontante pris, at anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling.
Kultur- og fritidsudvalget


Kulturprisen, der er i kultur- og fritidsudvalgets budget afsat 5.000 mio. kr. til en pris.



Foreningsprisen (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på
fritidsområdet).



Årets frivillige leder (ikke budgetsat, tidligere bevilget med 5.000 kr. af puljer på
fritidsområdet).

Der er ikke afsat budget til et arrangement ved uddeling af kulturprisen, og de ikke
budgetsatte priser under kultur- og fritidsområdet er ikke uddelt siden 2017. På kultur- og
fritidsudvalgets område blev der på møde den 19. februar 2018 bevilget 20.000 kr. til
Norddjurs Awards i 2018, som er finansieret af puljemidler under fritidsområdet. Norddjurs
Awards er en prisuddeling arrangeret af Norddjurs Idrætsråd, der har afholdt arrangementet i
2017 og 2018.
Fritidsrådet har et budget på 39.000 kr. til deres arbejde. Fritidsrådet er positiv overfor at
anvende op til 12.000 kr. som medfinansiering til en fælles prisuddeling. De kontante priser
finansieres som tidligere.
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Økonomiske konsekvenser
Et samlet beløb fra de tre råd vil derfor være op til 36.000 kr., der kan benyttes til en fælles
prisuddeling. Hertil kommer et samlet prisbeløb på 25.000 kr. til uddeling i form af kontante
priser. I alt 61.000 kr.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at
1. de kommunale priser uddeles ved en fælles prisevent arrangeret af gruppen af
frivillige og de berørte råd
2. de berørte råd opfordres til at godkende medfinansiering på op til 12.000 kr. pr. råd.
Bilag:
1 Åben Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune - refarat fra arbejdsgruppe

47331/19

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
Da medfinansieringen ikke har været drøftet i fritidsrådet, er der ingen forventning fra
kultur- og fritidsudvalget om dette. Men fritidsrådet opfordres til at godkende
medfinansiering til priserne.
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Meddelelser
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra kultur- og fritidsudvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra kultur- og udviklingschefen:
Masterplan Auning Idræts- og Kulturcenter:
Bestyrelserne i Auning Idræts- og Kulturcenter, Auning Svømmehal A/S og AIF-Fonden har
besluttet at udvikle en masterplan for Auning Idræts- og Kulturcenter. Projektet bliver
brugerstyret, så flest mulige af centrets interessenter kan være med til at skabe fremtidens
Auning Idræts- og Kulturcenter.
Dato

Arrangement

31.05.2019

Åbning

Sted

af

Europæisk AROS

Kulturregions

kulturfestival:

Deltagere

Andet

Borgmester/udvalg
sformand

Genopdag
01.06.2019

Dragefestival

kl.

11.00

for Grenaa

sponsorer

Alle kan deltage

Strand
Naturskol
e

01.06.2019

Cykeltur Kulturringen

Gl. Estrup

Lars Østergaard

Alle

kan

cykle med
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Officiel åbning af ”Kanaløen for Voer
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Alle kan deltage

alle” i Naturpark Randers Fjord
01.-16.06.

Europæisk

Kulturregions Region

2019

kulturfestival: Genopdag

Alle kan deltage

Midtjyllan
d

13.-.16.06.

Folkemøde på Bornholm

Bornholm

Alle kan deltage

2019
28.06.2019

Fernisering, udstiller Ole Fick og Grenaa

Kl. 17:00

Salvador Dali

Bibliotek

02.08.2019

Fernisering, udstiller Ovartaci

Baunhøj

Karoline Bergkvist

Mølle,

Søgaard

Kl. 17:00

Bente Hedegaard

Grenaa
16.08.2019

Fernisering,

udstillere

Luise Pavillonen

Kl. 17:00

Faurholt og Dace Eglite

, Grenaa

22.-24.08.

Kulturmødet Mors

Mors

Kultur- og fritidskonference

Nørre

Lars Østergaard
Alle kan deltage

2019
25.09.2019

Djurs
hallen
Afholdte møder og arrangementer i 2019 kan ses i vedlagte oversigt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Afholdte møder og konferencer 2019
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Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Taget til efterretning.
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Arbejdsplan
00.01.00.P35

18/15425

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Af vedlagte arbejdsplan fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende
tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i 2019, herunder de sager der er kendskab til
ifølge budgetaftalen. Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
Herudover er planen for dialogmøder og temaer 2019 vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Kultur- og udviklingschefen indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2019

165229/18

2 Åben Dialogmøder og temaer 2019

143723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 27-05-2019
Drøftet.
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Bilagsoversigt
2.

3.

4.

Procedure og rammer for anvendelse af arv
1.

Testamente (79347/19)

2.

Forslag til udmøntning af arven efter Svend Carlo Svenningsen (73446/19)

Budget 2020-2023 – anlægsforslag
1.

Anlægsforslag 2020 samlet oversigt (78391/19)

2.

Anlægsforslag budget 2020 kultur- og fritidsudvalget (78290/19)

3.

Anlægsforslag KFU-oversigt (78378/19)

Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
1.

Evaluering af handleplan for implementering af anbefalinger i KL's analyse
(67210/19)

5.

Temaer op til budget 2020
1.

6.

Orientering om ny turismestrategi for VisitAarhus
1.

7.

8.

9.

Tema KFU 27. maj 2019 - Budget 2020 (81775/19)

VisitAarhus Strategi (77109/19)

Godkendelse af resultatkontrakt med VisitAarhus
1.

Udkast - resultatkontrakt Norddjurs Kommune 13 maj 2019 (002) (77380/19)

2.

Udkast - Allonge til resultatkontrakt VisitAarhus 090519 (002) (77378/19)

Bevæg dig for livet - Kommuneaftale
1.

Udkast til kommuneaftale Bevæg dig for livet_Norddjurs Kommune (78790/19)

2.

Notat tilbagemeldinger fra råd/samvirker vedr. aftaleudkast (78560/19)

3.

Høringssvar fra handicaprådet - Bevæg dig for livet (79179/19)

4.

Høringssvar fra ældrerådet - Bevæg dig for livet (81769/19)

Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune
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1.
10.

11.

Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune - refarat fra arbejdsgruppe (47331/19)

Meddelelser
1.

27-05-2019

Afholdte møder og konferencer 2019 (211307/18)

Arbejdsplan
1.

Arbejdsplan KFU 2019 (165229/18)

2.

Dialogmøder og temaer 2019 (143723/18)
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Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Østergaard (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Mads Jensen (C)

Aleksander Myrhøj (F)
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